
Ballroom blitz 11-01-03

Intro
Är du redo Tina? Aha
Katarina? Yeah
Lotta? Ok
Ok tjejer. Nu kör vi

Mellanspel

V1 Hemma i mitt badrum
Känner jag att någonting är fel
Allt är omodernt nu
behöver faktiskt ändras på en del
Jag har förstått mina grannar har fått
kakel från golv till tak
En dusch med musik, helt utan logik
en toastol som torkar dom där bak

B1 Det ska va en jacuzzi, men det får inte va smuts i
om du nån gång vill skita, får du akta det vita
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

R1 Ute på vår gata, alla börjar tjata
drabbade av badrumshets
Kärringarna tjatar, gubbarna dom kaklar
drabbade av badrumshets, badrumshets
badrumshets, badrumshets, badrumshets

Mellanspel 2

V2  Hemma i mitt badrum
Känner jag att någonting är fel
Allt är omodernt nu
behöver faktiskt ändras på en del
Jag har en bidé, som nu är passé
att sälja den är ingen idé
en blommig tapet, den är inte diskret
men en gång var den så het

B2 Det ska va en jacuzzi, men det får inte va smuts i
om du nån gång vill skita, får du akta det vita
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

R2 Ute på vår gata, alla börjar tjata
drabbade av badrumshets
Kärringarna tjatar, gubbarna dom kaklar
drabbade av badrumshets

Gitarrsolo  (gitarr på markeringarna)

│NC│8X                               Trummor
│NC│NC│
│NC│NC│
│NC│NC│
│NC│NC│NC│NC│

│E│8X                                          f

│A│A│                          mf     Rakt 4/4
│A│A│E│E│E│E│  Gitarrgrej på E
│A│A│
│A│A│E│E│E│E│
│NC│NC│
│NC│NC│
│NC│NC│
│NCD│NCD│E│E│

│F#│F#│A│A│                          mf
│C│C│E│E│
│E│E│            

│F#│A│                                             f
│B│E│
│F#│A│
│B│E E D D#│                  Syncop
│E│E E D D#│E│E E D D#│
│E│E E D D#│E│E E E D│

│E│E│E│E│                            Gitarr
│E│E│E│E│                             Komp

│A│A│                                     mf 
│A│A│E│E│E│E│  
│A│A│
│A│A│E│E│E│E│
│NC│NC│
│NC│NC│
│NC│NC│
│NCD│NCD│E│E│

│F#│F#│A│A│                          mf
│C│C│E│E│
│E│E│ 

│F#│A│                                              f
│B│E│
│F#│A│
│B│E E D D#│
│E│E E E D│E│E E D D#│         Bas
│E│E E E D│E│E E D D#│
│E│E E E D│E│E E D D#│  + trummor

│E│E E E D│E│E E D D#│
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B3 Det ska va en jacuzzi, men det får inte va smuts i
om du nån gång vill skita, får du akta det vita
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

R3 Ute på vår gata, alla börjar tjata
drabbade av badrumshets
Kärringarna tjatar, gubbarna dom kaklar
drabbade av badrumshets,badrumshets
badrumshets, badrumshets

OBS! Inga terser
Gitarr + bas
Inget piano

│E│E│E│E│                           Gitarr
│E│E│E│E│                          + komp

│F#│F#│A│A│                          mf
│C│C│E│E│
│E│E│  

│F#│                                                 f
│A│B│E│
│F#│
│A│B│E E D D#│                  Syncop
│E│E E D D#│E│E E D D#│
│E│E E D D#│                               rit
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