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Tack FÃ¶r Kaffet
by Timbuktu
from the album 1 High 5 & 1 Falafel

Tabbed by: ultimaguitarist
Email: lycrian@gmail.com

Tuning: EADGBe

Intro

e|-0000000000000000000-----3--0--0--0---|
B|-0000000000000000000-----0--0--3--0---|
G|-1111111111111111111-----1-----1--0---|
D|-2222222222222222222-----2-----2------|
A|-2222222222222222222-----2-----2------|
E|-0000000000000000000-----0------------|

The E chord on the verse goes a little something like this...

e|-0--3-3--3-3--3--0--0--0-------|
B|-0--0-0--0-0--0--0--3--0-------|
G|-1--1-1--1-1--1--1--1--1-------|
D|-2-----------------------------|
A|-2-----------------------------|
E|-0-----------------------------|

VERSE:
   E           
En Ã¤ndlÃ¶s strÃ¶m av sena nÃ¤tter
G              A
stora glas och cigaretter
E
KvÃ¤llen fÃ¶re dagen efter
G            A  
LÃ¶nehelg och bra tabletter
E
Tidning efter tidning,
      G               A
film, musik och internet
    E
Har tatt frukosten vid macken
        G            A                 
lunchen togs vid ett vÃ¤gskÃ¤l

CHORUS:
B                      



Hej och tack fÃ¶r kaffet
       A             G   
Jag Ã¤r glad att vara hÃ¤r

VERSE:
Jag har glidit in i Gisslaved
vart full i falkenberg
har blitt jagad genom hissingen
pÃ¥ grund av min fÃ¤rg
har stupat uti Sundsvall
och fÃ¥tt ligg i VÃ¤sterÃ¥s
Anna, Pia, Emma
fan, jag kommer ej ihÃ¥g

CHORUS x2:
Hej och tack fÃ¶r kaffet
Jag Ã¤r glad att vara hÃ¤r
Ã„lskar fan att Ã¥ka
men jag hatar ett farvÃ¤l

VERSE:
Vaknade i bussen
med ett pang och med ett bÃ¤ng
TvÃ¥ pÃ¥sar farsta
och en findus fiskgratÃ¤ng
Ja, dÃ¥lig brass och mikromat
och hem och hoppas hon finns kvar
men finns det hjÃ¤rta, finns det kropp
och finns det vilja finns det hopp sÃ¥â€¦

CHORUS x3:
Hej och tack fÃ¶r kaffet
Jag Ã¤r glad att vara hÃ¤r
Ã„lskar fan att Ã¥ka
men jag hatar ett farvÃ¤l
frÃ¥n dom pyttesmÃ¥ stegen till vÃ¥ra sjumila kliv
Sverige, din jÃ¤vel, jag Ã¤lskar din stil, Yeah!

VERSE:
Ja, stor passion och mÃ¥nga tankar
Det jag sett och dÃ¤r jag hamnar
Blir nog nÃ¥t att njuta Ã¥t
Jag blir gammal, sjuk och grÃ¥
till den digra dagen dÃ¶den dunkar pÃ¥ min port
sÃ¥ vill jag fÃ¶lja vÃ¤gen till jag sett varenda ort

CHORUS x3:
Hej och tack fÃ¶r kaffet
Jag Ã¤r glad att vara hÃ¤r
Ã„lskar fan att Ã¥ka
men jag hatar ett farvÃ¤l
Svedala, din jÃ¤vel, du Ã¤r vacker som en dag
SÃ¤tt pÃ¥ en kanna till fÃ¶r jag stannar ett tag. Bra!



| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note


