
Acda en de Munnik - Voetstuk Staan        Intro: E-A-G   
 
                    E                    A                                     E- A-G   E- A-G  
Je kunt ook nooit ’s even rustig op een voetstuk staan 
                      C                D                      G                    A 
Je staat net rustig op je sokkel, of daar komt ‘t volk al aan 
                          E                      A                      C                    D  
Zwaaiend met seizen, bijlen, roepend, wat doe jij daar bovenaan 
              Bb     A               E   E-A-G   
Je kunt hier   nooit eens even rustig op een voetstuk  staan 
                    E                    A                                     E- A-G   E- A-G  
Je kunt ook nooit ’s even rustig op een voetstuk staan 
                          C               D                               G                 A 
Je scoort twee-een in de finale, men wijst een mooie sokkel aan 
                   E                      A                      C                       D  
Je staat er net of iemand vraagt, hoe is je huwelijk misgegaan 
              Bb     A               E   E-A-G   
Je kunt hier   nooit eens even rustig op een voetstuk  staan 
 
                  C                                      D          E   A-G 
Er is maar een ding mooier dan een held (3x) :............ en da's is de mooie held geveld 
E -A-G    E -A-G     E -A-G     E -A-G      E -A-G 
............................mooie held geveld 
 
                    E                    A                                     E- A-G   E- A-G  
Je kunt ook nooit ’s even rustig op een voetstuk staan 
                      C                D                           G                    A 
Je was de eerste op de maan, komt er verdomme net vandaan 
                          E                      A                           C                     D  
Dan komt er steevast wel een kneuter, hij kan de fles niet laten staan 
                     Bes     Bes     A       E 
Je kunt ook nooit ’s even rustig op een voetstuk staan 
 
Solo op E  
 
 
                    C                                      D          E   A-G 
Er is maar een ding mooier dan een held (3x) :............ en da's is de mooie held geveld 
E -A-G  E -A-G           E -A-G     E -A-G       E -A-G 
.......................mooie held geveld 
 
 
      Am                  C                               Em  
Het toffe van zo'n voetstuk, mocht u d'er ooit eens op gaan staan 
                    Am                                          G                          D             C            D       
Men zaagt toch wel aan je poten, hoopt toch dat je ‘t weer gaat verkloten 
      Am                                                   Em 
Het toffe van z’n voetstuk, mocht je er ooit eens op gaan staan 
                 Am                      Em                     Em     Am   E-A-G   E-A-G  
Je ziet je vijand veel beter komen hier, dan daar bij jullie onderaan 
 
                    C                                      D          E   A-G 
Er is maar een ding mooier dan een held (3x) :............ en da's is de mooie held geveld 
E -A-G  E -A-G           E -A-G      E -A-G     E -A-G 
.......................mooie held geveld  (de mooie held geveld repeat E-A-D) 
 


