Et Stykke med Bart? sange
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De små ting på kroppen

F

Gm7

På min fod der er en vorte
C

F

den er sød og hedder Dorthe
F

Gm7

Jeg tog den med i svømmehallen
C

F

men livsrederen han blev gal i skralden
A

D

Men det de små ting på kroppen
C

G

der gir’ den personlighed
A

D

så det frem med luppen
C

G

og vis lidt kærlighed

Så en dag med det vums
lige i panden kom en bums
så mødte han lille negl
og så blev han presset ud på mit spejl
Men det de små ting på kroppen...
En nedgroet negl og skæld i en kam
en hudorm der venligt kigger frem
min mor hun gav dem dyre salver
men af mig fik de kun flotte medaljer
For det de små ting på kroppen ...
I min lort, der er en orm
han er til børn og hedder Gorm
men så gav jeg hånden til min mor
og gæt engang hvor Gorm nu bor?
For det de små ting I kroppen...
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Liderlig

Akkorderne er de samme hele vejen igennem (med mindre man selvfølgelig
ikke rammer rigtig!). Fingerspil i versene og ”power-on”(!) i omkvædet På
slutningen af omkvædet går den igen over i fingerspil. Hvis man vil spille den
for sin kæreste eller en man holder af, så anbefaler vi at man spiller den i
”Romantic version- gerne på akustisk guitar. God fornøjelse
E

G] m

F#

Jeg tænder på gummi - ænder
G] m

F#

E

Og kvinder med behårede hænder
E

F#

Gm#

Spritkørsel i en radiobil
Gm#

F#

E

Og lugten af fisk gør mig vild.
E

F# Gm#

Gm#

F#

E

Jeg er så liderlig, jeg forlanger mer’ bigami.
E

F#

Gm#

Gm#

F#

E

Min hjerne er fyldt op med pornografi, har jeg mon brug for mer’ terapi?
E

F# Gm#

Gm#

F#

E

Jeg er så liderlig, men hvor er dem med nymfomani?
E

F#

Gm#

Gm#

F#

E

Jeg vil ikke nøjes med kys og pilleri og jeg er træt af... onani.
Jeg tænder på roquefort
Og på Carl-Mar Møllers hareskår
Sloggy-trusser med bremsespor
Og proteser gør mig stor.
Jeg er så liderlig ...
Jeg tænder på campinghabitter
Og på kønssygdomme der smitter
En nedgroet negl i en vindueskarm
Og hentehår gør mig varm
Jeg er så liderlig ...
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Johan! (Det er svært at være lesbisk)

D

G

Em

D

G

C

A

Det er svært at være lesbisk, når man hedder Johan!
A

Det er svært at være lesbisk, når man har.... en tissemand.
Bm

G

C

A

Har prøvet tampax og ringbind - og det der var værre...
Bm

G

A

Så købte jeg mig en joggindragt og begyndte en håndboldkarriere!
D

G

Em

D

G

C

E

A

F#m

E

A

D

A

Det er svært at være lesbisk, når man hedder Johan!
A

Det er svært at være lesbisk, når man har.... en tissemand.
B

Det er svært at være lesbisk, når man hedder Johan!
B

Det er svært at være lesbisk, når man har.... en tissemand.
Har beton-allergi og en meget spinkel læg...
Blev fyrret som Fakta-pige, fordi jeg ikke ku’ gro et overskæg!
Det er svært at være lesbisk, ...
Jeg har været til psykolog og fortalt om mine barndomsminder..
Men det er svært at være lesbisk når man IKKE ER TIL KVINDER!
Det er svært at være lesbisk, ...
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Vi får baghjul (EM 2012 sang)

1. vers:
Dm

F

C

Dm

Oppe mod nord der ligger et lille land,
F

C

Dm

med gæve raske svende som der kan
F

C

Dm

nedlægge alle de store nationer
F

C

Dm

når de skyde med fodkanoner.
Omkvæd:
G

Dm

Ja for, vi er Danmark.
G

Dm

Vi hepper på det svenske hold.
G

Dm

Vi får baghjul.
A

Vi ka’ ikke spil’ bold.
2. vers:
Heysan, hopsan, gul og blå,
det er de farver som vi hepper på.
Vi er temmelig dummer, vi fatter ikke en pind.
1-2-3 vi sender fodboldtossen ind.
Ja for, vi er Danmark ...
3. vers:
Zlatan han er god med en bold.
Rommedahl han er slatten med sin knold.
Helt generelt så er vi til grin,
men det svenske hold, det är bara kjempefint.
Ja for, vi er Danmark ...
Dm

... åhl, åhl, åhl, åhl, åhl, åhl, D-mol.
Kommentarer fra YouTube:
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GnuMovies: homo svensker wannabe fag cunt bøsserøv aka FAT NEGRO
SVENSKER
willboy2650: Fuck dig din nar skrid til sverige og hep på dit lorte hold
TheRichardo666: Det var dog det groveste.
kayn731: Fuck en forræder, jeg er Kineser, men bor i DK, så hepper jeg sg
fandme også på DK, når vi skal spille noget bold, lige meget hvilken
sportsgren DK, er med i, så hepper vi fandme på DK, plus glem ikke
hvilket land, der reagerede over hele Skandinavien den gang i middelalderen, og hvad med Skåne, Halan og Blekin (staves). Eriksson kan
banke hele det svenske hold alene. Plus hvem vandt, sidst da DK og
Sverige spillede fodbold mod hinanden. Fuck du er dum at høre? på,
thomas15401: du lyder os som en svensker - fuld og dum at hører på.. asyl
ansøger...
Mikkel Christensen Kæft en taber ..
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Hymne til Til: den lille øreløse kanin/Hymne
für Til: das ohrenlose kaninchen

Asus2

C

Til, den øreløse kanin.
G6

Du er så sød,
F# 7

med en pels så blød.
Til, den øreløse kanin.
Et knas der lød,
og så var du død.
uh, uh, uh ...
Deutsche Lyrik
Til, das ohrenlose kaninchen.
Du bist so süß,
mit weichem Pelz.
Til, das ohrenlose kaninchen.
Man hörte ein Knacken,
und dann warst du tot.
uh, uh, uh ...

e
B
G
D
A
E

Asus2 C
G6
F#7
|----0----0----0----0----|
|----0----1----3----2----|
|----2----0----4----3----|
|----2----2----5----4----|
|----0----3----x----x----|
|----x----x----x----x----|
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I kanen med Juleman’en

Vers akkorder:
577600 - 799800 (x2)
X87060 - X57760 (x2)
C-stykke akkorder:
Em - Am - D - G - G/F# x 5 (ca...)
1.vers:
Snefnug daled’ ned fra en frostklar himmel
Julefrokosten var hård, så jeg var lidt svimmel
Jeg havd’ kvalme og ondt i mit hoved
En rensdyr sad frosset fast til min rude
2.vers:
Jeg løfted’ dynen og den var fyldt med sod
Og op langs vægen - et par træsko stod
På stolen hang en kåbe der var rød
Og på lagnet lå noget der ligned’ risengrød...
3.vers:
Pluds’lig blev der trukket ud på mit WC
Og jeg husked’ noget med at ligge i ske
Der var bræk i min julesok
WC-døren gik op og jeg fik et chok
C-stykke:
For der stod Julemanden - splitternøgen
Og spurgte om jeg ville med i køjen
Men NEJ!
Gå aldrig i kanen med Julemanden
Gå aldrig i kanen med Julemanden
Gå aldrig, nej gå aldrig i Aldi med juleanden
vis aldrig bananen i svømmehallen
Ta’ aldrig, nej ta’ aldrig hanen uden gummi på fanen
Og drop sex-chikanen ude på altanen
Ta’ aldrig til Cannes - nej, nej, filmfestivalen
9
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Flips (4,00 kr. version)

Det socialrealistiske vers:
C

Em

Der er flips på en sinke,
Am

G

der er flips på hans enke,
C

Em

men jeg bruger flips som sminke,
Am

G

og når jeg er ud’ og hinke.
Omkvæd:
F

G

For der er Flips alle vegne.
C

Am

F

G

Jeg er liiige ved at segne.
Der er Flips her og der.
C

Am

Alle vegne hvor jeg ser, er der
D Dsus4 D Dsus2 D

Fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiips.
Det kedelige vers:
Jeg fik flips til min konfirm,
og nu som fortidsdention,
jeg bruger det som prævention,
og det hjælper på min eriktion.
For der er Flips ...
Det religiøse vers:
Der en flips i Betlehem,
thi glæder sig Jerusalem,
der er flips til et rækviæm,
thi dette er Jesu-lem.
For der er Flips ...
Det sjove vers:
Jeg fik en flips i adoption,
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den kostede en million,
men den var monon,
og kom på auktion.
For der er Flips ...
Boner track version ekstra vers:
Der er flips i atmosfæren,
det et kemisk våben fra hæren,
nu kommer der flips ud af blæren,
ja flips er en værre en.
For der er Flips ...
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Go’natsang part 1 (dyresangen)

1. vers:

C# m

E

Der var engang en missekat
A

B

Som havde ondt i maven#
E

C m

For den havde fået for meget hankat
A

B

ude i baghaven
A

Den kunne
ikke sove mer’
#
C m

A

B

Selvom den prøved’ her og...
2. vers:
...der var engang en lille vandmand
Der havde tabt sit øre
For der var alt for mange børn
Som gerne ville røre
Den kunne ikke høre noget nu
For den var flået i-...
3.vers:
..-tu-sindbenet Per havde mange
Tæer på hver enkelt fod
Men Tykke Jens kom til at træde
På Per’s eneste hoved
Nu kan Per ikke leve mer’
For han kan ikke få sit...
4. vers:
...vejr-hanen Emil ku’ ikke
Tilfredsstille sin mage
For han var blevet lidt rusten i det
Og havde dobbelthage
Men så så Per at man Viagra kunne få
Og nu har han altid jern...
5.vers:
13

...på-skeharen Grethe havde
Fundet sig en han-harre
Men nu var han påske-lam
Fordi de skulle parre...
...sig tusind gange på en dag
Og nu havd’ hun fået ondt i sin...
6. vers:
...bag ved døren inde i skabet
Ja, der stod en slangebøsse
Han hed Søren Tit, og ville gerne
Med sin Na-Bo kysse
Han skifted’ ham og sagde til
Bo: ”Jeg er ho-o...
7.vers:
...mo-ralen i historien er
Ikke svær at finde
Hvis man hedder Jørgen og er en
Høj, høj-gravid kvinde
Kærligheden læger alle sår
Undtagen forkøelsessår.
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Allan Frank’s dagbog (Kaffesangen)

1. vers:
A

C

A

C

Pludselig vågned’ jeg med en rød ring på bagen.
A

C

A

C

Jeg må ha’ sovet på potten hele dagen.
G

D

A

Og Jørgen han stod og bankede,
G

D

A

han ville ind og ha en tissetur,
G

D

A

men jeg ville ha’ mig en lur.
2. vers:
Jeg kravled’ ud af døren og jeg trak et brunt spor,
mine hænder rysted’ og min mave sagde ukvemsord,
og Jørgen løb ud på toilettet,
han ville ud og slå en streg,
men desværre så ramte han kun mig.
3. vers:
Ud’ i køk’net så jeg Lis med en rød ring på bagen.
Hun må ha’ sovet i vasken hele dagen.
Men Lis havde drukket den sidste kaffe!!!
B-stykke:
G

F

E

Gud, befri mig for din straf,
G

F

E

og giv mig noget kaf’.
G

F

E

Gevalia, BKI eller Noir,
G

F

E

blå cirkel eller hvad fa’n du nu har.
4. vers:
Inde i stuen så jeg Per med en rød ring i panden.
Han må ha’ sovet hen over kaffekanden.
Jeg tømte kanden i et drag.
Og så forsvandt min abstinens.
Men desværre så fik jeg inkontinens!
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5. vers:
Våd af tis og sved og med kaf’maskinen under armen
løb jeg ud på WC - ja, for at tømme tarmen.
Jeg sat’ maskinen i stikket
og faldt i søvn ned’ i kummen
til kaf’maskinens stille summen.
6. vers (1. vers):
Pludselig vågned’ jeg med en rød ring på bagen.
Jeg må ha’ sovet på potten hele dagen.
Og Jørgen han stod og bankede,
han ville ind og ha en tissetur,
men jeg ville ha’ mig en lur.
... og så videre ...
Vers 1-5 og B-stykket synges ialt 365 gange.
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Jeg hader dig

1. vers:
Am

F

Når jeg ser dig score min kæreste,
E

Am E

Kan jeg ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg hader dig!
Am

F

Og når jeg ser dig bore hende i ”det bagerste”
E

Am E

Så kan jeg ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg hader dig!
Am

F

Dig! Won’t you please die?
E

Am E

Jeg hader dej, især bolledej!

2. vers:
Når du tisser over kors på en kirkegård
Kan jeg ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg hader dig!
Og når jeg finder et kønshår i min cartedor
Kan jeg ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg hader dig!
Dig! Won’t you please die?
Jeg hader dej, især bolledej!
B-stykke:
Men af alle de ting jeg hader - er det værste jeg ved
tyske turister der nøgenbader.
3. vers:
Når du går i spa med Pavarotti
Kan jeg ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg hader dig!
Og når du ta’r til Africa med Helmut Lotti...
“tænk hvis du var Helmut Lotti...”
Så ku’ jeg ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg hader dig!
Am

F

Dig! Won’t you please die?
E

Am F E F

Jeg hader dej, især bolledej!
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Poplift (publikum går spontant amok):
F#

Bm

Dig! Oh, Lady Die!
F

Bm F# F

I’m glad you’r dead, and out of my life...
Bm

Jeg hader dig!
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Badibben badubben det min fødselsdag

A

D

A

D

Tiden den gå, år efter år,
A

D

A

nu sidder jeg her igen,
G

D

G

D

og fejre mig selv, tillykke til mig,
G

D

G

det er min fødselsdag.
Men der er ingen der har bagt en kage,
jeg sidder her helt alene tilbage,
ved mit lille fødselsdagsbord,
åhh, hvor jeg savner min mor.
Badibben
Badibben
Badibben
Badibben

badubben
badubben
badubben
badubben

badibben badub.
badib.
badibben badub.
badib.
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Hvis jeg kan bare kunne huske teksten

C D

A F#

—: Se det a fis :—
D

A F#

—: Det a fis :—
C D

A Gmaj7sus4

Se det a gemajsyvsusfire
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