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Vadelmasuklaa
Stig

-------------------------------------------------------------------------------
                             Vadelmasuklaa - Stig
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Tuoksman

INTRO: Eb Cm

Eb
stigi jÃ¤lleen klubille saapui
Cm
koko mesta baunsas ja R n B kaikui
Eb
stigi tietenkin heti huomattiin
Cm
juomat tarjottiin ja pÃ¶ytÃ¤Ã¤n ohjattiin
Eb
hetken rauhassa saikin siemailla
Cm
kunnes paikalle saapui fanikilta
Eb
fiilis nousi ja halu siekailla
Cm
muttei pidetÃ¤ kiirettÃ¤ aikaa on koko ilta

Fm
stigi stigi poika stig dogg olen mÃ¤
Eb
lemmen taidoiltani tunnetusti etevÃ¤
G#
musiikillisesti tietenki pÃ¤tevÃ¤
Bb
se on moni kokeva kuuleva nÃ¤kevÃ¤
Fm
kÃ¤sistÃ¤Ã¤n kÃ¤tevÃ¤, voimiltaan vÃ¤kevÃ¤
Eb
tyÃ¶nsÃ¤ tekevÃ¤, myÃ¶s naisiin menevÃ¤
G#
myÃ¶tÃ¤ elÃ¤vÃ¤, myÃ¶s mietiskelevÃ¤
Bb
joskus tehtÃ¤vÃ¤ vaikeit valintoja elÃ¤mÃ¤n

Eb
vadelmasuklaa en pysty mÃ¤ pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤
Cm
en tahtoisi kumpaakaan kyydistÃ¤ jÃ¤ttÃ¤Ã¤, 
G#
mÃ¤ tahtoisin maistaa vain molempii hiukan 



Bb
mÃ¤ haluun sen pyÃ¶reen mÃ¤ haluun sen tiukan
Eb
vadelmasuklaa en pysty mÃ¤ pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤
Cm
en tahtoisi kumpaakaan kyydistÃ¤ jÃ¤ttÃ¤Ã¤, 
G#
mÃ¤ tahtoisin maistaa vain molempii hiukan 
Bb
mÃ¤ haluun sen pyÃ¶reen mÃ¤ haluun sen piukan

Eb
stigi tahtoo sitÃ¤ kielellÃ¤ lipasta
Cm
tÃ¤Ã¤ ei tule olee mitÃ¤Ã¤n pikasta ja likasta 
Eb
ota herkkusi fikasta ja sassiin 
Cm
hupsis kas niin taas uusi leima passiin. 
Eb
Pakkaa laukkus nyt lennetÃ¤Ã¤n kauas
Cm
stigin kainalos voit matkustaa rauhas
Eb
sÃ¤ tiedÃ¤t nimen ja se kiiltÃ¤Ã¤ sun kaulas muttei 
Cm
nimellÃ¤ oo vÃ¤lii kunhan mÃ¤ saan sut nauraan

Fm
sÃ¤ nÃ¤Ã¤t ulkokuoren hienon ja vauraan
Eb
mut lÃ¶ydÃ¤t sisÃ¤lt saat pojan pienen ja hauraan, 
G#
ei tytÃ¶t pysty jÃ¤ttÃ¤Ã¤ stigiÃ¤ rauhaan,
Bb
ne tarrautuu kaulaan kun niille aina laulaa
Fm
petinsÃ¤ petaava, vÃ¤lillÃ¤ sekava
Eb
pelinsÃ¤ pelaava, maalissa ekana
G#
vÃ¤lillÃ¤ vakava, kalpee kun lakana
Bb
paljon tekemÃ¤ttÃ¶mii valintoi takana

Eb
vadelmasuklaa en pysty mÃ¤ pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤
Cm
en tahtoisi kumpaakaan kyydistÃ¤ jÃ¤ttÃ¤Ã¤, 
G#
mÃ¤ tahtoisin maistaa vain molempii hiukan 
Bb
mÃ¤ haluun sen pyÃ¶reen mÃ¤ haluun sen tiukan



Eb
vadelmasuklaa en pysty mÃ¤ pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤
Cm
en tahtoisi kumpaakaan kyydistÃ¤ jÃ¤ttÃ¤Ã¤, 
G#
mÃ¤ tahtoisin maistaa vain molempii hiukan 
Bb
mÃ¤ haluun sen pyÃ¶reen mÃ¤ haluun sen piukan

Eb
vadelmasuklaa en pysty mÃ¤ pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤
Cm
en tahtoisi kumpaakaan kyydistÃ¤ jÃ¤ttÃ¤Ã¤, 
G#
mÃ¤ tahtoisin maistaa vain molempii hiukan 
Bb
mÃ¤ haluun sen pyÃ¶reen mÃ¤ haluun sen tiukan
Eb
vadelmasuklaa en pysty mÃ¤ pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤
Cm
en tahtoisi kumpaakaan kyydistÃ¤ jÃ¤ttÃ¤Ã¤, 
G#
mÃ¤ tahtoisin maistaa vain molempii hiukan 
Bb
mÃ¤ haluun sen pyÃ¶reen mÃ¤ haluun sen piukan


