
	

	

SONJA HALD  `VÆKSTPLANEN´  
(capo på guitar i 2.bånd) 
 
 
Vi har [Em] hængt os i en galge, vi har [C] hængt ham i bagatellerne 
Pi-[Em]-stolen for panden, for vores [C] eget bedste går vi planken ud 

For man ka' [A7] altid sprælle i sit sikkerhedsnet 
Der er [C] altid smæk for en kælling, hvor han hæver sin check 
De [A7] dyre råd er rådne, og de rådne dyr er døde 
man må [C] æde hvad man kan, hvis man ikke kan arbejde for sin føde 

 
Der er noget galt i Danmark, Micheal Kvium maler helt af helvede til 
Laksen er røget, og nu glider den med strømmen igen 

For man ka' altid sprælle i sit sikkerhedsnet 
Der er altid smæk for en kælling, hvor han hæver sin check 
De dyre råd er rådne, og de rådne dyr er døde 
man må æde hvad man kan, hvis man ikke kan arbejde for sin føde 

 
Så det [Em] hænderne op  
og bukserne ned   
så er fuglen fandme fløjet 
og der lort på dit tag 

 
Koen går på isen, træhesten står på Kongens Torv igen 
Der er skudt noget i skoen, der er skudt på papegøjer, der er skudt på stigte duer 

Grimt barn har igen navne og munden fuld af mel 
og vil blæse på det hele, men må sluge en kamel 
Der er ingen roser uden torne, der er ingen hunde uden røv 
der er lidt lunken bollemælk, til dem der er løsladt på prøve 

  
  Og så det hænderne op  
  og bukserne ned 
  spørg en drukende mand 
  hvor langt der er ind til land 
 
C-STYKKE / GUITAR SOLO [A7] [C] 
 
Grimt barn har igen navne og munden fuld af mel 
og vil blæse på det hele, men må sluge en kamel 
Der er ingen roser uden torne, der er ingen hunde uden røv 
der er lidt lunken bollemælk, til dem der er løsladt på prøve  
 
 
GUITAR TEMA: 
 
E ----------------------------------- 
H ----------------------------------- 
G ----------------------------------- 
D ----------------------------------- 
A -------------0---2---------------- 
E ----0---3------------------------- 


