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SOLEN SYNKER SMUKT

D
Solen synker smukt
G                 D
månen er så bleg
G                 D
nu er dagen brugt
    D            A    A7   D  
//:slut med barnets leg://

Luk de øjne to
tæl til fem og sov
og så skal du bo
//:på et slot for sjov://



DRØMMEHUNDEN

            D
Du lille barn, nu er du nat,
og du skal sove lille du.
                Em                  Em7
Ja sov nu sødt, min lille skat,
A A7  D  D7
sov     nu!
              G                    
For alle drømme står i kø,
                D                       B7
og venter på du drømmer dem,
               Em                   Em7
du hører drømmehunden gø,
                 A     A7
den   vil     hjem!
            D
Den vil hjem!

Så luk nu øjnene og sov,
for du ved aldrig hvad der sker,
om det er eventyr for sjov,
du ser?
Du rider på en gul giraf,
og svømmer med en blå delfin
og solen bliver ganske paf,
paf af grin!
Paf af grin!

Og hvis du møder lille mor,
så ved hun sikkert at du er,
en elsket pige som blev stor,
og ser:
Et eventyr i alt,
en drømmeverdens tidsfordriv,
og en historie fortalt,
fuld af liv!
Fuld af liv!

Så drøm om spurven i en hæk,
for den er forårssolens ven
og lidt om skaden som er fræk,
igen!
For drømmehunden gør,
og drømmen venter kun på et,
som mange andre drømme før,
sov nu lidt!
Sov nu lidt!



            G                                   Am7
Har du nogensinde gået tur på stjernerne?
           D                    D7                   G
Det er meget, meget letter’ end du tror!
            Em                         B7
Du skal bare springe op til månen,
     C              Am7 C         G
og binde dig fast med en snor!
      B7              Em
Og vente på at den bliver’ fuld,
     Am7              C   Am7 D D7
så glemmer den nemlig helt,
G          C         G C
helt og aldeles helt,
               G C G
hvor den bor!
 
Og så sejler den afsted i verdensrummet,
du skal bare holde fast og følge med!
Og når verdens larm er helt forstummet,
kommer du til allerførste stop!
Bæltet i Orion står og funkler,
laver minimale rejehop.
Hop hoppelop hoppelop,
hoppelop!

Lillebjørn og nordens klare stjerne,
er det næste du skal få at se.
Se den står og funkler i det fjerne,
og den får dig næsten til at le!
For den danser vals og tango og moderne,
og den vil så gerne at du danser med!
Kridt dine dansesko,
månebarn!

Men så gaber månen højlydt og I flyver,
læng’re ud end nogen skulle tro.
Stol på mig, du ved jeg ikke lyver,
Stjernerne de synger dig til ro!
Synger om de fjerne himmellande,
og de smukke steder man kan   bo!
Hvis man altså lige tør,
ta’ afsted!
 
Pas nu på for nu vil fuldemånen sove,
og den bliver ganske tynd og smal.
Nu er det på tide du skal vove,
alle tiders længste frie fald!
Månen dratter hastigt ned mod jorden,
godt at du har snoren om dit liv!
For den lander i din have med et knald!
Sov nu sødt, sov nu blidt, sov nu blødt, sov nu lidt!
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Min egen tegning

(capo 2. bånd)



NU ER NATTEN SÅ STILLE
Akilleus’ vuggevise

 
C        F             C    G7
Nu er natten så stille,
C               F           C   G7
og du skal sove du lille.
E                         E7          Am
Og mens du sover, kysser jeg din kind,
Fmaj7                       E     E7
og tænder lyset i dit sind!
F             G7              C         A7
Drøm om alt hvad du ønsker dig,
F                 G7       C
alt hvad du ønsker dig!

 
I dag så faldt du på trappen,
og hverken kram eller klappen,
ku’ trøste dig og mange tårer faldt,
det gjorde ondt har du fortalt
Men når du sover går al smerte væk,
går al smerte væk!

Nu synger himmelens stjerner,
en vuggesang mens de fjerner,
de triste tanker fra din lille sjæl,
og smerten fra din ømme hæl.
Og når du vågner smiler du igen,
smiler du igen!

Men hvis du ikke kan sove,
er der en ting jeg vil love!
Jeg sidder hos dig hele natten lang,
og synger dig en stille sang!
Så kan det være at du finder ro,
luk dine øjne to!
Så kan det være at du finder ro,
luk dine øjne to!



        D            A   A7  D D7
Den lille pige nummer to,
      G        B7         Em
var meget praktisk anlagt.
     C           B7       Em
Så alle dyrene var ko,
        C                     D7              G
selv løven med sin store mankepragt!
       C              D7          G
For hun var bedøvende ligeglad,
        C                D7             G
med dyrenes korrekte navneri.
        C                 D7             G        Em (E7)
Hun boed’ nemlig i den store hovedstad,
      A                    D7             G            Em
og syntes dyr var noget griseri – puha bvadr,
      A                    D7             G
og syntes dyr var noget griseri. 
 
D A A7 D
 

En Barbieduk’ er ingen gris,
og har hvad ingen andre får.
Med smalle numser fra Paris,
og gyldent Barbieblondehår.
De ligner en million eller fem,
og de kan styles lige som man vil,
der findes ikke noget der er helt lissom dem,
men hvis hun finder noget si’r hun til – aj jaj jaj
men hvis hun finder noget si’r hun til!

 
Hun spiser ikke millionbøf,
hun gider ikke noget koselskab,
for køer siger bare øf,
og passer ikke ind i Barbies stab!
For kokasserne - er noget møj,
Når Barbie og Ken ta’r ud på cykeltur,
må der ikke være kolugt i deres tøj,
for så bliver Barbie sur, ja ja ja
for så bliver Barbie sur.

Hun leger hele dagen lang,
hun er i Barbiedukkeland!
Så synger hun en lille sang,
den handler om en gammel mand.
Han gik sig over land og Søndersø,
med kæmpestore gummistøvler på,
så mødte han en hund som ikke kunne gø,
men det ku’ han vist ikke helt forstå, nej nej nej
men det ku’ han vist ikke helt forstå.

Når hun skal sove, er hun tem’lig træt ,
så vikkelvakkelvognen og den gamle trold,
får hendes øjne til at lukke tæt,
for vognen hopper over sten og knold,
og børnene flygter hjem til deres mor,
før trolden kan nå at fange dem igen,
og ingen kan finde hvor det er de bor,
hun er deres allerbedste ven, åh ja ja
hun er deres allerbedste ven!

Men før hun sover skal hun kysses på,
og krammes og aes over sit hår,
og det kan Ken og Barbie godt forstå,
de ligger på det bløde pudevår.
Så ligger de der og sover rigtig blødt,
og drømmer om det de allerbedst ka li’,
og bamsen ligger også og sover lis’så sødt,
den er vist gået i sit vinterhi, brummelum,
den er vist gået i sit vinterhi. 

PIGE NUMMER TO

Min egen tegning



LILLEMANDENS SCREWDRIVER

C                 F                    G7
Lillemanden er så glad for al teknik,
C                     F                     G      G7
når han får en bil så skal den laves!
F                         G7              C         A7
Først så blir den skilt i flere tusind dele,
Dm7            G7                C            C7
sidenhen så skal den nok begraves,
F                  G7                   C
sidenhen så skal den nok begraves.

Dukker leger han kun meget sjældent med,
han vil helre grave med sin spade!
Og når han har gravet hele sandkassen,
vil han male med sin farvelade,
vil han male med sin farvelade.

Han kan reparere vores radiator,
”screwdriver” det sir han er det bedste,
den kan skrue skruer ind i væggene,
så det skal han bare lige teste,
så det skal han bare lige teste.

Når han så har leget hele dagen lang,
bli’r han træt når han har spist sin aftensmad.
Og så putter han sig under dynen varm,
finder bamsen der hvor han har haft den,
finder bamsen der hvor han har haft den.

Og så lukker han de smukke øjne i,
lytter når jeg læser eventyret.
Lillemanden vil jeg altid elske højt,
og han elsker mig har han bedyret,
og han elsker mig har han bedyret.



DRØMMEHATTEN (CAPO 7. BÅND)

A     Bsus4  A
Sov nu min lille ven,
D           E  E7
luk dine øjne.
A  Bsus4  A
Dagen er slut igen,
D             E7
og tanker forfløjne.
           A
Nu er drømmene,
            D
og den lyse nat,
           A
under sømmene,
            D                    B7                 E    E7
på den store smukke, glade drømmehat!
           A  Esus4 A Bsus4 A
Det er nat.

Og hvis du sove kan,
finder du vejen,
hjem til dit drømmeland,
sov nu min egen!
Du bestemmer selv,
om du sove vil,
dagen går på hæld,
og det hele er så ganske ligetil:
hvis du vil.

Og mens du drømmer sødt,
forsvinder natten.
Her hvor du ligger blødt,
med drømmehatten!
Der er elverfolk,
og en lille trold,
og en drømmetolk,
som kan tælle alle fårene i fold!
Bondeknold.

Månens stråler er,
som sølverstrenge.
Lyser på skovens træer,
på marker og enge.
Og du leger der,
til den lyse dag,
mens du ligger her,
og smiler i dit stille velbehag!
Til det bli’r dag.

Snart stiger solen op,
og natten må vige,
mens solens gyldne top,
på himmelen stige!
Ja så vågner du,
i din lille seng,
det er morgen nu,
for en lille pige og en lille dreng!
Lille seng, 
i morgensol.
Morgenhår,
og morgenkys...
Morgenkys,
morgenkys,
morgenkys...



GABRIELS FØDSELSDAGSSANG (capo 3. bånd)

A             E7              A                    E7  
Søde lille Gabriel, nu blev du mange år,
A                     E7                   B7                 E7  
der er sikkert stadig ting, du endnu ikk’ forstår,
D                  A        E7                A
men at tiden løber, og du følger med,
D                   A      B7                 E7
og til slut så finder du et magisk sted.
            A          E7     A
Det er sikkert det er vist!
            A          E7     A
Det er sikkert det er vist!

Gå i gennem livet, og gør mere godt end skidt,
hvis du hjertet følger, bringer det dig nemlig vidt.
Sejl på verdenshavet, flyv på himlens sky’r,
husk at at blive ven med alle verdens dyr.
Livet er et eventyr!
Livet er et eventyr!

Mens du vokser og blir større, sker der mange ting,
alt forandres og du kommer troligt vidt omkring.
Verden bliver mindre, mens du bliver stor,
indtil den er skrumpet, til en lille jord.
Det er her vi alle bor!
Det er her vi alle bor!

Husk at gaver kun er ting, men tanken bag er stor,
alle minderne du gemmer, altid i dig bor.
Du vil altid huske denne glade dag,
og de ting du glemmer, blir’ din egen sag.
Trutte fut og højt hurra!
Trutte fut og højt hurra!

Min egen tegning



Em    B7      Em    B7 
Inde dybt i jungelen
Em     B7      Em B7
er et farligt dyr,
Em       B7       Em      B7
med så spidse tænder
Em      B7     Em  B7
og så skarpe klør.
C                G
Er en tiger farlig,
             B7      Em b7
når den går på jagt?
C                    G
Vær du hel’re varlig,
           B7   Em
og tag dig i agt!

Ude på savannens græs
er et farligt dyr,
med så spidse tænder
og så skarpe klør.
Er en løve farlig,
når den går på jagt?
Vær du hel’re varlig,
og tag dig i agt!

Oppe i det høje træ
er et farligt dyr,
med så spidse tænder
og så skarpe klør.
Er en panter farlig,
når den går på jagt?
Vær du hel’re varlig,
og tag dig i agt!

Inde dybt i jungelen - 
Ude på savannens græs -
Oppe i det høje træ -
og hvad så mer’
spør’ jeg bar’!?
Er et rovdyr farligt
når det går på jagt?
Vær du hel’re varlig,
og tag dig i agt!

Nede i den dybe flod
er et farligt dyr,
med så spidse tænder
og så skarpe klør.
Er krokodillen farlig,
når den går på jagt,
vær du hel’re varlig,
og tag dig i agt!D
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SOV LILLE BARN (capo 1. bånd)
(tekst i uddrag)

Em         B7         Em B7
Sov lille barn åh sov,
G              Em A7   D  B7
inde i den sor-te    skov,
           Em          B7           Em       B7
er der trolde og hekse og ulve på rov,
Em        B7         Em
sov lille barn åh sov! 
            Em          A7          Em       A7     
kor:     trolde og hekse og ulve på rov
            Em     A7 Em          A7     
           Ho ho ho, ho ho ho ho
            Em          A7           Em       A7     
            trolde og hekse og ulve på rov
            Em    A7     Em              A7     
           Gnæk gnæk, gnæk gnæk gnæk
            Em          A7           Em       A7     
            trolde og hekse og ulve på rov
            Em     A7 Em          A7     
            Ulvehyl...
            Em          A7           Em       A7     
            trolde og hekse og ulve på rov
Em        B7        Em B7  //: Em B7 ://
sov lille barn åh sov!
 
 
Her i din seng er trygt,
her sker der intet  stygt,
du kan gemme dig her helt uden frygt,
her i din seng er trygt!
kor:     gemme dig her helt uden frygt
           Ho ho ho, ho ho ho ho
            gemme dig her helt uden frygt
            Gnæk gnæk, gnæk gnæk gnæk
            gemme dig her helt uden frygt
            Ulvehyl...
her i din seng er trygt!

Træk dynen over din kind,
luk bare drømmen ind,
så vil månen lyse smukt i dit sind,
træk dynen over din kind
kor:     månen vil lyse smukt i dit sind 
           Ho ho ho, ho ho ho ho
           månen vil lyse smukt i dit sind 
           Gnæk gnæk, gnæk gnæk gnæk
           månen vil lyse smukt i dit sind 
            Ulvehyl...
           månen vil lyse smukt i dit sind 
træk dynen over din kind!

Sov lille barn åh sov,
sov lille barn åh sov,
lille barn, lille barn, lille barn åh sov
sov lille barn åh sov
kor:      sov lille barn åh sov
            sov lille barn åh sov
            sov lille barn åh sov
sov lille barn åh sov! 

       Em         A7        Em       A7  
kor: sov lille barn åh sov sov sov
       Em        A7        Em        A7  
       sov lille barn åh sov sov sov
       Em             A7 Em          A7  
       sov                           sov sov
       Em             A7 Em          A7  
       sov                                sov
       Em             A7 Em          A7  
       Em D  Am7  B7 |      Em
       sov ov  ov     ov         sov...

           Em A7 Em A7   
           Em A7 Em A7   
           Ho ho ho, ho ho ho ho
           Em A7 Em A7   
           Shh... 
           Em A7 Em A7   
           Gnæk gnæk, gnæk gnæk gnæk
           Em A7 Em A7   
           Shh... 
           Em A7 Em A7   
           Ulvehyl...
           Em A7 Em A7  
           Shhshhshh... 
           Em A7 Em A7 
           Em A7 Em A7 
           Sov godt... 
           Em A7 Em A7 
           God nat... 
 
           Em A7 Em A7 
           Em A7 Em A7 

outro: Em A7

”Er der gået nogen børn i fælden troldefatter?”

”Næ, kun en gammel ulv, og min ene balde, ho ho ho.”

”Troldepus - hold op med at æde troldefatters sure sokker!
Spis en bussemand, ligesom en rigtig trold!”

”Men de smager så godt!”

”Nu gør du bare som jeg siger”

”Æv bæv, bim bam bussemand, fnis.”

”Nu ska’ du ikk’ være næsvi, så får du røven på komedie!”

”Du er den fæleste trold i skoven troldefatter!”

”Ja, og du er den grimmeste heks, ho ho ho”

”Så, nu står solen op troldepus, så skal vi i seng eller blir’ vi til 
sten!”

”Jeg vil være længe oppe, jeg v...”

Uglefløjt, uglefløjt...



STILLE NU

           C
Det er stille nu,
Dm
dagen er forbi,
F                    G7             C     G7
og det sidste eventyr er læst.
             C
Du skal sove nu
Dm
lukke øjnene,
F            G7    C     C7
sove til dagen gryr. 
F                           
Tag afsted mit barn
C              Am
til drømmeland,
Dm          G7       C    C7
mød dine venner der.
F                  Dm7
Hils dem fra mig,
C             A7
og sig at jeg,
F    Dm7      G    G7 C   F
møder dem nok en dag.

Når du vågner du,
så skal du og jeg,
ud en tur i det blå.
Solen skinner klart,
dagen er så lys,
ænderne rapper i kor.
Vi skal fodre dem,
med medbragt brød,
og du skal klappe dem blidt.
Du skal spørge dem,
om de har en mor?
Ellers kan de låne din

Vi skal også hen
til dit yndlingssted,
jeg har taget fiskestangen med.
Og så fisker du
fanger ingenting,
men det gør heller ikke spor.
For en sølle nål
for enden af en snor,
er hvad du fisker med.
Men du har det sjovt,
og vi spejler os,
ned i det blanke vand.

At vi to er til,
er en lykke stor,
intet kan måle sig dermed.
Intet skiller os,
intet binder os,
vi er fæller på en vej.
Og vi følges ad,
så langt du vil,
du siger bare til.
Når du si’r farvel,
så ved jeg at,
                           C7
vi to skal mødes igen!

Når du si’r farvel,
så ved jeg at,
vi to skal mødes igen!



SANGEN OM UNDULATEN (Capo 3. bånd)

C                     Am7            C         Am7 C
Solen skinner og nu er det morgen,
F                 Dm7     F        C    Am7 C 
og jeg rører på min dovne krop,
F              Dm7   F         C     A7
undulaten Peter fløjter serenader,
D7                G7             C  F C
nu er det på tide at stå op!
 
 
For nu skal den nusses lidt i nakken,
det er noget den elsker meget højt,
og jeg gør det gerne, for jeg ved den fløjter,
nogle meget glade fuglefløjt!
 

Peter er en hun men ved det ikke,
selv om den har set sig i et spejl,
og den er vist ganske godt fornøjet selv om,
den har fået navnet ved en fejl!

 
Men nu skal jeg skynde mig i skole,
ellers kommer jeg vist alt for sent,
før jeg løber kan jeg lige nå at gøre,
Peters fuglebur så fint og rent!
 

Skolen er så ked’lig uden Peter,
svære tal og remser udenad,
jeg vil hel’re ud i spisefrikvarteret,
for at gumle på min ostemad!
 

Når jeg kommer hjem igen fra skolen,
sidder undulaten  og er sur,
men den fløjter når den hører det er mig der,
D7                   G7                    C    C7
kommer ind og åbner for dens bur!
men den fløjter når den hører det er mig der,
D7                   G7                    C     F C
kommer ind og åbner for dens bur! Min egen tegning
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Stor tak til alle dem som donerede midler til udgivelsen, og dem som i øvrigt har støttet mig undervejs eller ageret testpublikum! 
 
Tak til Karsten Vogel for gode ideer til sangen: ”Den stribede”, og den smukke saxofon som prikken over i’et, på både dette nummer og på ”Nu er natten så stille”!

Tak til Isabella Kragerup og de medvirkende musikere og sangere!

Tak til mine søde kone, og mine dejlige voksne børn for inspiration og praktisk hjælp.
Sangene er tilegnet mine børn, og mit herlige barnebarn.

Mit ønske er at sangene kan være til glæde for børn i alle aldre!


