
Normaal Godverdomme - standard version -B   Intro: B - A - B 2x 
B 
Ik doe mien auto an de kant, en fiets now deur 't land 
            E                                             B 
Ik werk niet meer commercieel, en verdien dus ok niet völ 
      F#                                         E 
Ik bedenk heel hopen idealen, loop d'r allenig moar van te balen 
B 
Vervuiling doe'k niet meer an met, stoa alleen uut met de pret 
 
                  E                                B 
Godvurredomme, woar doe ik 't veur 
                     F#                           B 
Ik sloof mien uut, en 't helpt gin zak 
                  E                                B 
Godvurredomme, woar doe ik 't veur 
                         F#                                    B 
't Geet niet veuruut, 't maakt gin donder uut 
 
B 
De hele wereld geet d'r an, en iedereen wet d'r van 
      E                                                 B 
Ik vertel an wie 't wil heuren, mar nooit zal d'r iets gebeuren 
       F#                                                E 
Sie denkt alleen moar an fatsoen,      sie wilt nergens iets an doen 
       B 
Sie denkt an een niwû inbouwkeuken, die mossen doar de koppen op mekare beuken 
 
                  E                                B 
Godvurredomme, woar doe ik 't veur 
                     F#                           B 
Ik sloof mien uut, en 't helpt gin zak 
                  E                                B 
Godvurredomme, woar doe ik 't veur 
                         F#                                    B 
't Geet niet veuruut, 't maakt gin donder uut   tussenspel   E   B  A   Fis   E   B----A   E   Fis oooooh 
 
B 
't Kan toch zo niet langer goan, zo blif d'r niks bestoan 
      E                                    B 
Ik vertel 't iedereen, moar sie zegt loop toch heen 
F#                                                            E 
Sie denkt alleen moar an de poen, en wat sie veur zichzelf kan doen 
        B 
Zi-j denkt alleen an vretten en neuken, mossen doar de koppen op mekare beuken 
 
chorus twee keer 
 
                  E                                B 
Godvurredomme, woar doe ik 't veur 
                     F#                           B 
Ik sloof mien uut, en 't helpt gin zak 
                  E                                B 
Godvurredomme, woar doe ik 't veur 
                         F#                                    B 
't Geet niet veuruut, 't maakt gin donder uut 


