
Först tar vi ettan (B Cook, P Lantz) 
 
(melodin går  
321 11 321 21  321 11 171 2  321 11 321 21 321 11 177 1) 
 
Först tar vi ettan och går till fyran,  
men nästa etta, den går till fem.  
Då tar vi ettan som gick till fyran 
tillbaks till ettan, men fem vill hem. 
 
Ackord: 
|1 |4 |1 |5 | 
|1 |4 |1   5 |1 | 
 
Sånt är livet (Bill Cook, Stikkan Anderson) 
 
Sånt är livet, sånt är livet 
Så mycket falskhet bor det här 
Den man förlorar, vinner en annan 
Så håll i vännen som du har kär 
 
Han om våren, som en vårvind 
Min kärlek fick han och allt han tog 
Men så kom hösten, åhå den kärlek, 
han svor var evig, bara dog 
 
Sånt är livet, sånt är livet… 
 
 

Han fick en annan, jag har sett dem. 
Han verkar lycklig och hon är ung 
Det jag har lärt mig, är just detta, 
När hjärtat svider, sjung åh sjung 
 
Sånt är livet, sånt är livet… 
 
Vårt liv är fattigt, utan kärlek 
Jag fick en annan som har mig kär 
Hans gamla kärlek, har fått korgen 
Hon undrar säkert vem jag är. 
 
Sånt är livet… 

 
 
 
You can have her 
 
Well, you can have her, I don't want her, 
She didn't love me anyway. 
She only wanted someone to play with 
But all I wanted was love to stay. 
 
Well, you get stuck with the wrong woman 
There's only one thing that you can do: 
Just dig a hole and jump right in it, 
And pull the ground right over you. 
 
[Chorus:] 
Well, you can have her (you can have her)  
I don't want her ( I don't want her), 
She didn't love me (didn't love me ) anyway (anyway). 
She only wanted (only wanted) someone to play with (one to lay with) 
But all I wanted (all I wanted) was love to stay (was love to stay). 
 
The girl I love, she, up and left me, 
She ran away with my best friend. 
Comes home at night just for an hour 
When day light comes she's gone again. 
 
[Chorus] 


