
Riddarna – Kolla kolla 
 
Intro: dm 
 
 
 
Verse: 
         dm 
Jag vill känna mej fri 
 
         D 
Det är min filosofi 
 
  gm              am 
Kolla kolla att – jag är en reko kille 
 
dm 
Även om jag kanske sitter på kåken idag 
 
   C                          F            Eb 
Får ni hålla med om att – det var inte dit jag ville 
 
 
     Bb        dm 
Nej, jag tar ett jobb på första bästa ställe 
 
Bb      gm        am  
Läderfotölj och egen telefon 
 
Bb          am     Bb.                   am 
När jag kommer härifrån – tänkte jag mitt dumma fån 
 
(only single notes, not chords):  
    G              F#     F    E  
Och trodde jag var stark – men jag hamna i en park 
 
Och levde på att sälja. 
 
 
 
Chorus: 
 
dm         am  
Hadelatten da da – umpapa 
 
gm             Eb 
Får man inte göra – inte bra 
 
dm         am 
Hadelatten da da – umpapa 
 
gm                Eb 
Det var det jag sa – det var inte bra 
 
 
 
Instrumental ”ooh”: 
 
dm 
 
 
 
 
 



Verse: 
 
          dm 
Vilken idioti 
          dm 
Att sälja av ett parti 
 
  gm          am 
Kolla kolla att – jag har mej själv att skylla 
 
(Only single notes, not chords):  
      F  E       Eb 
Och även om jag inte  
 
        dm 
gillar lokalen så bra 
 
             C       F     Eb 
Får ni hålla med om att – den har en funktion att fylla 
 
Bb       dm 
Fångvården statuerar ett exempel 
 
Bb         gm    am 
Knäcker en kille – sätter stämpel på 
 
   Bb             am     Bb          am 
Så när jag kommer härifrån – värker det i hjärtevrån 
 
(Only single notes, not chords):  
    G           F#             F            E  
Sticker som en dolk – när man träffar lite folk 
 
Och meckar sig en redig… 
 
 
 
Chorus: 
 
dm         am  
Hadelatten da da – umpapa 
 
gm             Eb 
Får man inte göra – inte bra 
 
dm         am 
Hadelatten da da – umpapa 
 
gm                Eb 
Det var det jag sa – det var inte bra 
 
 
Ending: 
 
          dm Bb   G           dm  Bb  G 
Om man är född bland proletärer och gör narkotikaaffärer 
 
          dm    Bb       G           dm       Bb        G 
Om man är redan en gång straffad så är det lätt att man blir haffad… 
 
          am     A 
…Till och från 
 
 
Outro:  



dm  dm  dm dm 
dm  dm  dm dm 
 
(here starts the guitar melody): 
dm  am  gm  Eb 
 
dm 


