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Standut Blakk

        D                          A
ver 1   SkÃ¶nt att njuta, av livets gott
                          D
        aldrig sluta, Ã¤ta flott
                           D7     G
        Vill ej kuta, har aldrig brÃ¥tt
    G   A       D B  Em   A       D
        varfÃ¶r pruta sitt midjemÃ¥tt

        D                            A
ver 2   SkÃ¶nt att fÃ¶rsÃ¶ka, att sitta still
                           D
        och att rÃ¶ka, cigarill
                        D7          G
        gott att krÃ¶ka till ost och sill
    G   A         D  B  Em  A       D
        skÃ¶nt att pÃ¶ka, med vem man vill

        D                                                                       
        A
ver 3   Ã„h jag fÃ¶raktar ditt sÃ¤tt det kan vÃ¤l aldrig va rÃ¤tt, att bryta ner
sin kropp sÃ¥ totalt
                                                                              D
       att genom sÃ¥dan diet bli bÃ¥de plufsig och fet, det Ã¤r fÃ¶r mig
katastrofalt
                                                                        D7      
  G 
        jag ger min kropp en portion, av lite daglig motion, jag har en sund
filosofi
                  G           A               D        B                  Em    
      A    D
        jag Ã¤ter allt som Ã¤r grÃ¶nt och tycker livet Ã¤r skÃ¶nt, och brÃ¤nner
snabbt varje kalori

                    D                                                          A
ver 4   Ã¥h jag har inga besvÃ¤r av laster eller begÃ¤r, jag nyttjar inte ens
koffein
                                                                            D
        vem vill ha gula tÃ¥r och sÃ¥nt hÃ¤r risigt hÃ¥r, man blir sÃ¥ ful av
nikotin
                                                                           D7   
      G
        och utan av Ã¶l vin och snaps blir resultatet kollaps, och man fÃ¥r
nacke som en gam
                   G        A             D       B                 Em          
A     D 
        och om jag ska korpulera vill jag inte ha flera, fÃ¶r jag Ã¤r stolt att



va monogam

ver 3 och 1 samtidigt

ver 4 och 2 samtidigt

mellansup

                      D                                                         
    A
ver 5   Ã¤h det kanske inte Ã¤r dumt det kanske rent av Ã¤r sunt, att skruva ner
min ambition
                                                                                
      D
        ja menar visst kan vÃ¤l jag ta det lugnt nÃ¥gon dag, jag har ju redan
sÃ¥ bra kondition
                                                                    D7          
      G
        och inte blir jag vÃ¤l rund utav att slappa en stund, sluta rÃ¤nna som
puff och piff
                  G           A           D       B              Em    A       D
        och inte skadas mitt flÃ¥s av lite fetare sÃ¥s, och en och annan blodig
biff
        
                D                                                          A
Ver 6   Nog Ã¤r livet fÃ¶r kort att bara leva sÃ¥ tort, aldrig mer jag visa
gral?
                                                                                
            D
(ver 2) nÃ¤h nu slÃ¤pper jag loss se sÃ¥ ro hit med ett bloss, det Ã¤r ju skÃ¶nt
att vara drog liberal
                                                                     D7         
 G 
        vem vill ha C-vitamin jag tror att whiskey och vin, skyddar bra mot var
bacill
                    G            A      D          B       Em        A     D
        och om vÃ¥r folkmÃ¤ngd ska Ã¶ka dÃ¥ mÃ¥ste man pÃ¶ka, dÃ¥ mÃ¥ste man
bjuda till
                   G             A          D             B         Em  A   D   
        ja och vÃ¥r folkmÃ¤ngd ska Ã¶ka Ã¤r det klart man ska pÃ¶ka med, vem man
vill


