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SOV SOV SOV LILLE BARN

E                         A
Sov sov sov lille barn
                            B7
Sov sov sov lille barn
              E      E7
Du skal sove nu,
         A    Am
i din lille seng,
             E     B7        E
du skal sove nu lille barn.

Solen synker så smukt,
månen lyser så blegt.
Alle stjernerne,
lyser natten op,
mens du lukker øjnene i.

Når jeg kysser din kind,
kommer drømmene ind.
Du skal sove nu,
i din lille seng,
du skal sove nu lille barn.
du skal sove nu lille barn.



SOV MIT BARN

G                          B7
Sov mit barn i natten,
Em     B7          C
under stjerners skær -
C        A7       D D7
du ka' ikk' la' vær!
G         D      Em  C
Sov nu i din lille seng,
G           D     G
sov min lille dreng!

Nu skal søster sove,
hold den lille hånd -
bind et kærligt bånd!
Så skal nattens skygger fly,
over land og by!

Mens I sover stille,
passer jeg på jer - 
lige hvor I er!
Himlens stjerner lyser ned,
sov nu kun i fred!

Drømmene I drømmer,
giver sjælen ro -
luk de øjne to!
    G         D      Em  C
//: Sov nu i din lille seng,
G     D          G
pige min og dreng. ://



LEELA SOV NU SNART

D               A    G                 D  A
Dagen var lys, nu kommer natten
D               A                    G             D
Himmelen rødmer mens solen går ned
D                    A     G             D  A
Flængen skal sys, den laved' katten
      D           A            G                         D
for du trak i halen så hårdt at den blev vred
D        Fmaj2 dim6   A
Leela, Leela  sov nu sødt,
D            Fmaj2 dim6    A
mens jeg kysser kinden blødt.
          D                            Dm7
Mens lyset forsvinder og stjernerne funkler
       Em Em7       A
står alle drømme parat.
        D                           Dm7
For solsorten fløjter de smukkeste triller,
      Em Em7            A
og må--nen lyser så klart.
D        Fmaj2 dim6   A
Leela, Leela sov nu snart.
D        Fmaj2 dim6   A
Leela sov nu i en fart.

D                A      G                D  A
Da du blev født, var det den første
D         A                G                        D
sejr du fik men der kommer mange fler'
D                    A     G                   D   A
For du blev mødt, med den allerstørste,
D                  A                   G             D
velkomst til verden og nu er du lige her.
D        Fmaj2 dim6   A
Leela, Leela  sov nu sødt,
D            Fmaj2 dim6    A
mens jeg kysser kinden blødt.
          D                            Dm7
Mens lyset forsvinder og stjernerne funkler
       Em Em7       A
står alle drømme parat.
        D                           Dm7
For solsorten fløjter de smukkeste triller,
      Em Em7            A
og må--nen lyser så klart.
D        Fmaj2 dim6   A
Leela, Leela sov nu snart.
D        Fmaj2 dim6   A
Leela sov nu i en fart.

Mellemspil

D        Fmaj2 dim6   A
Leela, Leela sov nu snart.
D        Fmaj2 dim6   A
Leela sov nu i en fart.

D        Fmaj2 #A          #A    A        A   A7   A7+ D
Leela, Leela  sov nu --- sov nu --- SO-OV NU   SNART!



Gabriels godnatsang

A Fmaj# D E7 A

        A             D               E7                      A
Min søde lille Gabriel nu skal du sove stille
     A                D                  B7                  E7
du leged maraton i dag, og sikken du har svedt!
      A                    D               E7                    A
Så derfor skal du sove nu, ja sov du nu du lille.
      A                    D               E7                A
Så derfor skal du sove nu, ja sov nu bare lidt.
      A            Fmaj# D                    E7                  A  E7
Og mens du sover   i din seng, så passer jeg på dig,
    A                   D                          E7                  A
så leg nu godt i drømmeland, leg også lidt med mig.

Og hvis du leger med en frø, så skal du ikke kysse,
for det er noget piger gør, når ingen kigger på.
Så bliver frøen til en prins, og pigen bli'r en hysse
for han er altfor fin og snobbet, ham kan ingen få.
I drømmeland kan alting ske, det sjove og det dumme,
de grønne frøer svømmer rundt i prinsens tissekumme.

Men spøg til side, sov nu godt, for du skal bare vide
i drømmens land er fantasien alt hvad der skal til,
og hvis du tør så flyver du på skyerne så hvide,
og rider på en elefant, hvis elefanten vil!
Du ser en solsort flyve op, til månen i det fjerne
og drømmehunden leger med, en kat det må den gerne

Så luk nu dine øjne i, for sangen er til ende,
ja selv en sang af denne længde slutter dog til slut.
Jeg håber at den virker nu og at den snart vil sende
din barnesjæl til drømmeland, sov sødt min lille gut.
Nu kysser jeg din lille kind, og ønsker dig godnat,
så luk nu dine øjne i, sov sødt min lille skat.
så luk nu dine      øjne i, -------- sov sødt min lille skat.



Sov sov sov lille gut

C
Sov sov sov lille gut
F
Sov sov sov lille snut
C
Sov sov sov lille strut
F
Sov sov sov lille prut
C
Du skal sove til det blir' morgen
C                   G7           C
Du skal sove dagen er slut

Sov sov sov lille bil
Sov sov sov lille smil
Sov sov sov lille fil
Sov sov sov lille mil
Du skal sove til det blir' morgen
Du skal sove, sove med stil

Sov sov sov lille bål
Sov sov sov lille nål
Sov sov sov lille mål
Sov sov sov lille ål
Du skal sove til det blir' morgen
Du skal sove uden et skrål



EVENTYRETS DRØMME

4/4

E | E | B7 | E | 
A | E | E | B7 | 
A | E | E | B7 | 
A | E | B7 | E |

Ddim7 | B7 | E

Se den lille pige som smiler op til mig,
for hun vil ikke sove nej, det vil hun nikke nej.
Først så skal hun snakke lidt om alt hvad hun har set,
og så skal hun snakke lidt om alt hvad der er sket.

Hun vil også høre en masse eventyr,
og høre vuggeviser om alle verdens dyr.
Ellers vil hun ikke sove nogensinde mer',
lige meget hvad, og lige meget hvad der sker.

Derfor må jeg læse om grise og om køer,
om heste og om ugler, og også om en stør.
Dernæst må jeg synge alle sange der er til,
også dem der ikke findes, før hun sove vil.

Men før jeg er færdig, så sover hun så blidt,
og trækker vejret stille og smiler ganske lidt.
Søvnen har vist overmandet lillepigens sind,
hun har lukket alle eventyrets drømme ind.



LEELA

Forspil: //: C Cmaj7 ://  //: C # # G7 ( C  G13b5/C#  Em9/D ) ://

C    Cmaj7  C    Cmaj7 Dm G7         C  CM7
Leela,     åh Leela,        i sin moders skød.
C    Cmaj7  C    A7      Dm        D7        G   
Leela,     åh Leela,       spjætter med sit ben!
F    Fmaj7  C Cadd9/B  A7 Dm    G7  C     C7
Leela, åh    Lee----------la,  gi'r et lille stød!
F    Fmaj7  C Cadd9/B  A7 Dm     G7  C Cmaj7
Leela,    åh Lee----------la,  er min øjesten!
C    CM7 B7      C  #     # G7 C # # G7 //: C CM7 ://
Leela,      Leela, er min ø-je--sten!

Sov under dynen, lille Leela skat!
Og mens du sover, sidder jeg hos dig!
Stjernerne  skal lyse, i den sorte nat,
alt i mens de synger, vuggesang for dig!
Mens de synger, vuggesang for dig!

Nu har du leget, hele dagen lang,
og dine øjne, lyste op igen!
Derfor er du søvnig nu, hør min lille sang,
luk nu dine øjne to, sov min lille ven!
Dine øjne, sov min lille ven!

Instrumentalt vers

Og mens du sover, drømmer du så sødt,
om hvide engle, på den himmel blå!
Leela, åh Leela, kysser dig så blødt,
Leela, jeg elsker dig, kan du nok forstå!
Elsker Leela, kan I nok forstå!

Outro



LILLE VUGGEVISE

||: D | A | A7 | D :||  
| D | G | A | A7 D |  
| D | A | A7 | D |  
| B7 | G | A A7 | A7 D |  
| D | A | A7 | D |

Sidder ved din vugge,
vugger dig så blidt,
synger smukke sange,
du skal sove lidt.
//: Gå nu ind i drømmeland,
sov så sødt og længe,
leg med alle skovens dyr,
og på de smukke enge. ://

Du har leget stille,
hele dagen lang,
derfor skal du sove,
til min lille sang.
//: Gå nu ind i drømmeland,
sov så sødt og længe,
leg med alle skovens dyr,
og på de smukke enge. ://

Og måske du møder,
dine venner der,
mens du sover roligt,
sover lige her.
//: Gå nu ind i drømmeland,
sov så sødt og længe,
leg med alle skovens dyr,
og på de smukke enge. ://



JÆGERMANDEN

         G                      C
Jægermanden gik på jagt,
D7              G
skød en stor og modig løve.
             G                       C
Da han så dens mankes pragt,
D7              G
skød han dyret ud'n at tøve.
               G                          C
Men han gjord' det kun for sjov
D7       G
og han havde fået lov.

Jægermanden gik på jagt,
skød en smuk og stribet tiger.
Da han så dens skønne dragt,
skød han ikke en forbier.
Men han gjord' det kun for sjov,
og han havde fået lov.

Jægermanden gik på jagt,
skød en sort og hurtig panter.
For når kløerne er strakt,
går den ikke rundt og fjanter
Men han gjord' det kun for sjov,
og han havde fået lov.

Så en aften klokken ti,
skød han på en krokodille.
Men han ramte helt forbi,
så blev jægermanden stille.
Han blev ædt med hud og hår,
sådan går det hen og går!? 



Tællesangen

C
Kan du tælle til én kammerat
    C7
ja det kan du tro lille far.
       F
Det kan jeg skam gøre i en fart
             G7
jeg kan tælle til 2 er du klar,
            C            F
før jeg tæller til 3 på min hånd.
            F
kan du tælle til 4 og 5
           C                        C7
før du tæller til 6 og til syv
             F
kan du gøre det før vi skal hjem
             C                            G7
hvis du kan, og det ikke er lyv,
            C           F         C
kan du tælle til 8, 9 og 0?

Så kan du nemlig tælle til 10,
du kan tælle til alt hvad du skal.
Resten er faktisk ret nemt fordi,
det er stadig de selvsamme tal,
de kan alle sammen tælles på din hånd!
11 12 og 13 14 15 16
17 18 19 20 bliv nu ved
du skal ikke bliver træt og miste gejsten
vi skal stå og tælle her en evighed,
alle tallene kan tælles på din hånd!

Kan de også tælles på mine tæer?
Ja det kan de, men nu skal vi hjem til mor
og nu skal du ha' sko på, så la' vær,
vi skal se at finde hjem hvor vi bor!
Kan du tælle vores nummer på din hånd?
Nr. 17, det er lige hvad det er,
Regnegade nr. 17 helt præcist.
Hvis vi skynder os så kan vi være der,
før end aftensmad og fredags slik er spist,
og før du har talt en finger på din hånd!



DU SKAL SOVE

4/4
||: E | E | C | C :||
D | D7 | G | B7 | E | E
||: C | C | E | E :||

Sov mit barn, sov nu.
Du skal sove, lille du.
Du skal sove lige nu.
Lige nu, lige nu.
//: Lille du, lille du. ://

Solen skinned klart,
ja den stråled' varmt og rart.
men nu sover solen snart,
sover snart, sover snart.
//: Varmt og rart, varmt og rart. ://

Månens stråler er,
smukkest lige her,
lige hvor vi er.
Hvor vi er, hvor vi er.
//: Lige her, lige her. ://

Stjerner tændes på,
himlens mørke blå.
Nu bli'r alle katte grå.
Katte grå, katte grå.
//: Mørke grå, mørke grå. ://



SOV LILLE VEN

D | A7/C# | Am6/C | Em/B |
Em/G | Em7 | G | A A7 (A G D/F# Em7)

D | A7/C# | Am6/C | G |
Em7 | G | Em7 | A A7 (A G D/F# Em7)

D | A7/C# | Am6/C | G | Gm/Bb | A A7 (A G F#m7 Em7 Gm A) |

Sov lille ven under dynen så tryg og varm.
Sov lille ven, mens jeg holder dig i min arm.
Solen går ned mens jeg synger din vuggesang.
Luk dine øjne, for du leged' dagen lang.
Mens du sover drømmer du i den lyse nat.

Bamsen du holder, så fast i din lille favn,
følger dig ind i din drøm, når du si'r dens navn.
Men hvis du kalder i søvne, så hører jeg,
hvis du er bange, så skal jeg nok trøste dig.
Mens du sover drømmer du i den lyse nat.

Alle de alfer som findes på alfarvej,
kysser dig blidt, mens de leger en stille leg.
Og hvis de orker, så leger de med en trold,
de leger gemme og gemmer sig bag en knold.
Mens du sover drømmer du i den lyse nat.

Husk mens du drømmer at alting er fantasi,
drøm mest om ting og om eventyr du ka' li'.
Så skal du sove så trygt du min lille dreng
for du skal nemlig sove i din egen lille seng.
Mens du sover drømmer du i den lyse nat.


