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Velkommen/Velbekomme (i den grønne
lund)
Erik Grip
(Velkommen)
Til alle som nu samlet er,
et hjertelig velkommen!
Vi håber at I hver især,
humøret har i lommen
når festen den er slut engang,
vi håber I må mindes
en fest med glæde liv og sang
hvor er det godt I findes
(Velbekomme)
Vi håber middagen var go'
vi siger velbekomme!
til kaffen siger vi værsgo'
vor middag er nu omme
men efter kaffen dansen går
så tørsten her os tvinger
lidt øl og vin vi også får
så skal I se det svinger

Papirklip
Kim Larsen
Når nu min verden bliver kold og forladt
Finder jeg trøst i min kæreste skat
klipper motiver med drømme og saks
papirssilhuetter af den fineste slags.
Her er et af min far og min mor
De som gav mig til denne jord
Kærlige kys og en duft af jasmin
Altid solskin og sødeste min.
Livet er lang, lykken er kort
saglig er den der tør give det bort
ah ah".......................
Her er et af min bedste ven
utallige klip går igen og igen
Et aldrig færdigt eller fuldent motiv
sort silhuet af kvinden i mit liv
Livet er lang, lykken er kort
saglig er den der tør give det bort
ah ah".......................
domine et sanktus............
Når nu min verden bliver kold og forladt
Finder jeg trøst i min kæreste skat
klipper motiver med drømme og saks
papirssilhuetter af den fineste slags.
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Livet er lang, lykken er kort
saglig er den der tør give det bort
ah ah".......................
domine et sanktus............

Fuglene letter mod vinden OK
Tørfisk
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden
I modvind ta'r livet sin form
Forlæns lever vi livet
Baglæns forstår vi en gang
Det som vil snære og tynge
Det løsner sig ofte i sang
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden
I modvind ta'r livet sin form
Sange om sandfyldte strande
Sange om vidder og luft
Sange om blånende bølger
Og sange om havsaltet duft
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden
I modvind ta'r livet sin form
Sange om alt det der farver
Et havliv i landet med blæst
Former det liv, som bli'r hærdet
I vinden fra hjørnet i vest
Lev dit liv mens du har det

Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden
I modvind ta'r livet sin form
Havlivet har sine drømme
De næres af saltluft og vand
De strækker sig mod horisonten
Og rækker mod kimningens land
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden
I modvind ta'r livet sin form
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Alle mine venner
Lasse og Mathilde
Der (er) en dreng i mit kvarter
der ser bedre ud end mig
der (er) en der spiller fløjte
og en der hedder kaj
vi har allesammen cykler
og de fleste spiller bold
og stærke Niels går uden vanter
på når det er koldt.
du sku' møde mine venner
det de bedste som jeg har
men alle dem jeg kender
sir' de ligner Jørgens far
Ulla ka' gå baglæns
uden hænder på en snor
hun har noget hun vil vise os
når hun engang blir' stor
der er ingen der kan tæve kurt
for han har briller på
han er højere end far
så ham kan ingen slå.
du sku' møde mine venner
her i huset hvor vi bor
bare ikke olga
for hun kalder på sin mor
Carla hun har stifttand
og en pistol med fire skud

børge har en blodtud
for han sir' jeg tror på gud
ole hugger ævler
nede på hjørnet hos fru smith
nu kaster mor med duelort
så skal vi op om lidt.
du sku' møde mine venner
vi bor i nummer syv
du må få fru jørgensens tænder
hvis det jeg sir er lyv x2

Billet Mærke
Bjarne Liller
I en annonce i et dagblad i går,
så jeg en dame søge sig en ven,
Fuld diskretion, send mig blot et par ord,
Jeg håber, du skriver, på lykken jeg tror.
Chorus
Ensom dame, fyrre år
Lille og buttet, med mørkt og krøllet hår.
Min vægt tør jeg ikke skrive om,
men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom.
Verse 2
Mit hjerte det banked', og min mund blev så tør,
bare jeg turde, for det har aldrig hændt mig før.
Jeg syn's, jeg kunne høre hende hviske til mig,
skynd dig og skriv, for jeg længes efter dig.
Chorus
Ensom dame, fyrre år
Lille og buttet, med mørkt og krøllet hår.
Min vægt tør jeg ikke skrive om,
men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom.
Verse 3
Tyve år er gået, og vi har det stadig godt,
brunetten fra annoncen, ja, hun er blevet min mascot,
Måske lidt mere buttet, men hun er glad og tilfreds,
men tit tænker jeg på denne triste tekst
Chorus
Ensom dame, fyrre år
Lille og buttet, med mørkt og krøllet hår.

Min vægt tør jeg ikke skrive om,
men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom.
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Byens Hotel
Kim larsen
En sømand drog ud på en rejse så lang
Og bølgerne slog om hans skib
Delfinerne sprang og kaptajnen sang
Du kommer nok hjem engang
Men sømanden tænte på pigen sin
Og dagene blev til år
Han tænkte, ja jeg kommer nok hjem engang
Men sig mig hvornår hvornår

Og pigen hun husked sin allersidste dans
Mens dagene blev til år
Så fandt hun sig endlig en elsker blid
Der gad at slikke hendes sår

Og skibet det sejled fra havn til havn
Tilsidst hun glemte helt hans navn
Men tiden den går som tiden vil
En dag lagde skibet til

Han tog en taxa til byens hotel
Hun så ham og glemte helt sig selv
De genså hinanden for en enkelt nat

En nat på byens hotel

En sømand drog ud på en rejse så lang
Og bølgerne slog om hans skib
Delfinerne sprang og kaptajnen sang
Du kommer nok hjem engang

Da Doo Ron Ron
The Crystals / Phil Spector
I met him on a Monday and my heart stood still
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Somebody told me that his name was Bill
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Yes, my heart stood still
Yes, his name was Bill
And when he walked me home
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
He knew what he was doin' when he caught my eye
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
He looks so quiet but my oh my
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Yes, he caught my eye
Yes, my oh my
And when he walked me home
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Picked me up at seven and he looked so fine
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Someday soon, I'm gonna make him mine
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Yes, he looked so fine
Yes, I'll make him mine
And when he walked me home
Da doo ron ron ron, da doo ron ron

Dagen før

Tiden, den er gået
med raske vingeslag
Det er lang tid siden
den første dag
Men jeg kan stadig huske
dit smil og din makeup
Jeg blev stående da du kom gående
for jeg fik et chok
Dagen før var du kun en lille tøs
for lille og for bange til at gå løs.
Åh-åh-åh.
Madonna, tænkte jeg
hvem der kunne få fat på dig

Dine øjne er grønne,
det så jeg pludselig
For du kiggede et kort sekund
da du gik forbi
Og alting stod stille
i netop det sekund
og min dingeling (uh) den tikkede
så det gjorde ondt.

Dagen før var du kun en lille tøs
for lille og for bange til at gå løs.
Åh-åh-åh.
Madonna, tænkte jeg
hvem der kunne få fat på dig

Exs & Ohs
Intro:
Well, I had me a boy, turned him into a man
I showed him all the things that he didn't understand
Whoa, and then I let him go
Now, there's one in California who's been cursing my name
'Cause I found me a better lover in the UK
Hey, hey, until I made my getaway
KUN TROMMER
One, two, three, they gonna run back to me
Cause I'm the best baby that they never gotta keep
One, two, three, they gonna run back to me
They always wanna come, but they never wanna leave
Ex's and the oh, oh, oh's they haunt me
Like ghosts they want me to make 'em all
They won't let go - Ex's and oh's
I had a summer lover down in New Orleans
Kept him warm in the winter, left him frozen in the spring
My, my, how the seasons go by
I get high, and I love to get low
So the hearts keep breaking, and the heads just roll
You know that's how the story goes
KUN TROMMER

One, two, three, they gonna run back to me
Cause I'm the best baby that they never gotta Keep
One, two, three, they gonna run back to me
They always wanna come, but they never wanna leave
Ex's and the oh, oh, oh's they haunt me
Like ghosts they want me to make 'em all
They won't let go
SOLO:
Dm - Dm - Dm - A7 - A7 - Dm - Dm - Dm
A7 - A7 - Dm - Dm - Dm
Ex's and the oh, oh, oh's they haunt me
Like ghosts they want me to make 'em all
They won't let go - Ex's and oh's
KUN TROMMER
One, two, three, they gonna run back to me
Climbing over mountains and a-sailing over seas
One, two, three, they gonna run back to me
They always wanna come, but they never wanna leave
Ex's and the oh, oh, oh's they haunt me
Like ghosts they want me to make 'em all
They won't let go
Ex's and the oh, oh, oh's they haunt me
Like ghosts they want me to make 'em all
They won't let go - Ex's and oh's
Outro : Dm - Dm

Alt er godt
Thomas Buttenschøn - Chief 1
(Linda Capo 1)
Vers 1
Når filmen knækker for dig, og du vågner op en morgen og fryser
Og alle går med alle mens du vandrer midt i mængden alene
Og du venter ved et stoppested hvor bussen aldrig holder
Mens folk går forbi uden for dit liv
Alt forsvinder, alt forsvinder
Vers 2
Når ægte går af mode, og den verden, som du kendte står i flammer
Når dem, du troed', du havde ikk' engang har et hjerte du ka' bruge
Så du sover ved en holdeplads for drømme der venter
Og folk går forbi uden for dit liv
Uden at se dig, uden at se dig
Omkvæd
Kom lad os gå (Ay)
Forsvinde for et øjeblik
Vi danser i søvne, berusende hjerter af guld
Alt er godt (Ay)
Som livet på en sommerdag
Og vi går på stylter, vi render og vi falder omkuld
Vers 3
Når kærligheden gemmer sig og venter til, du næsten bli'r sindssyg
Og dagene føles som en evig ørkenvandring i melankoli
Og du drukner i ligegyldighedens tv-programmer
Og folk går forbi ud af dit liv
Uden at mærk' dig, uden at mærk' dig

Omkvæd
Kom lad os gå (Yeah)
Forsvinde for et øjeblik
Vi danser i søvne, berusende hjerter af guld
Alt er godt (Ay)
Som livet på en sommerdag
Og vi går på stylter, vi render og vi falder omkuld
Bro
Åh, vi er de eneste, vi har tilbage
Står i de sidste spor af gamle dage
Vi står her stadig, mens verden forfalder (I naaat...)
Outro
Kom lad os gå (Kom lad os gå)
Forsvinde for et øjeblik
Vi danser i søvne, berusende hjerter af guld (Hjerter af guld)
Alt er godt (Alt er godt)
Som livet på en sommerdag
Og vi går på stylter, vi render og vi falder omkuld
Kom, la' os gå (Kom, la' os gå)
Forsvinde for et øjeblik (Kom, la' os gå)
Vi danser i søvne, berusende hjerter af guld
Alt er godt!

Dont know much about love OK
Hanne Boel
(A)
Intro

(A)
Baby can you teach me - how to
Baby can you reach me, Im calling out for you
Underneath you window to night
I am no Juliet, so help me make it right
If I can get this message through to you heart
It would be more than I could understand
No beginner ever skipped the start
And I want to learn all than I possibly can
Because I dont know much
I dont know much , much about love
Im out of touch
I dont Know much , much about love
Baby when I kiss you - will I hear
Little words of yes youve been keeping from me
Im rushing like a fool babe - cause I know
If they taught you this in school
You must have made the honor roll
If I can get this message through to you heart
It would be more than I could understand
No beginner ever skipped the start
And I want to learn all than I possibly can

Because I dont know much
I dont know much , much about love
Im out of touch
I dont Know much , much about love (x2)
Baby can you teach me - how to
Baby can you reach me, Im calling out for you
Underneath you window to night
I am no Juliet, so help me make it right
SOLO
solo over omkvæd. og slut.
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Haveje
Kim Larsen
Jeg bor til leje
på Haveje
i restaurant "Den Gyldne Reje"
min kone hun har en skønhedsklinik
inde midt i et negerdistrikt
Så vi ber bare guderne om godt vejr
ja vi ber bare guderne om godt vejr
ah åh jø-hø
ah åh jø-hø
Der er mange
af de seje
der bor til leje på Haveje
min kone vil så gerne eje
en strandpromenade på Haveje
Så vi ber bare guderne om godt vejr
ja vi ber bare guderne om godt vejr
ah åh jø-hø
ah åh jø-hø. x 2
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Hvis din far gir dig lov
Kim Larsen
Hvis din far gir dig lov
tar du så med mig i skoven
og din mor hun sir ja ja
så bli'r der fuglesang foroven
Smut du bare ind og spør
de vil ikke sige nej nej
for de stoler på dig
med de kender sgu ikke mig
for det er mig der har drømmende
med til dig
Og så kører vi afsted
ud af byen langs med vandet
fra far og mor har du ja ja
så vi kysser lidt bl.a.
kys mig bare en gang til
de vil ikke sige nej nej
for de stoler på dig
med de kender sgu ikke mig
for det er mig der har drømmende
med til dig
Ja det er...
Hvis din far gir dig lov
tar du så med mig i skoven
og din mor hun sir vov vov
så bli'r der fuglesang foroven

kys mig bare en gang til
de vil ikke sige nej nej
for de stoler på dig
med de kender sgu ikke mig
for det er mig der har drømmende
med til dig
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Jolene
Dolly Parton
Jolene Jolene Jolene Jolene
I'm begging of you please don't take my man
Jolene Jolene Jolene Jolene
Please don't take him just because you can
Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair
With Ivory skin and eyes of em'rald green
Your smile is like a breath of spring your voice is soft like summer rain
And I cannot compete with you Jolene
He talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep
From crying when he calls your name Jolene
But I can easily understand how you could easily take my man
But you don't know what he means to me Jolene
Jolene Jolene Jolene Jolene
I'm begging of you please don't take my man
Jolene Jolene Jolene Jolene
Please don't take him just because you can
You could have your choice of men but I could never love again
He's the only one for me Jolene
I had to have this talk with you my happiness depends on you
And whatever you decide to do Jolene
Jolene Jolene Jolene Jolene
I'm begging of you please don't take my man
Jolene Jolene Jolene Jolene

Please don't take him just because you can. x2
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I en lille båd der gynger
Bamse
I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
synger om de ting, der gi'r livet værdi
jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet
jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri
Der er forår i min mave, jeg ved hvad jeg vil lave
ud og finde fred, fri for nogen der glor
drive rundt ude på fjorden, med begge ben på jorden
jeg er godt tilfreds med en pilsner i snor
I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
synger om de ting, der gi'r livet værdi
jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet
jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri
Prøv og mærk hvor luften sitrer, se på vandet hvor det glitrer
jeg har masser af tid og slet ingen ur
her er duft af tang og tjære, det er lige til at bære
tørrer en fisk på en rist fra et gammelt komfur
I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
synger om de ting, der gi'r livet værdi
jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet
jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri

62 BPM

I et land ude høje bjerge OK
Michael Falck
(Jils C)
(A+Capo 1/2=B)
I et land uden høje bjerge
hvor det både regner og sner
Skal jeg leve min dage
og dø den dag det sker
I en plet på verdenskortet
som ingen regner med
Og som let kan blive borte
når vi ikke mere har fred
Mit flag har hverken stjerner,
hammer eller segl
Det dumpede ned fra himlen,
vist nærmest ved en fejl
I et land uden høje bjerge
vil jeg bygge, vil jeg tro
I et land uden høje bjerge
vil jeg bygge, vil jeg bo
Og kommer du som fremmed
så bare slå dig ned
Vi starter ingen krige og ingen verdensfred
Men i mit folk der banker
hjerter af guld
Det finder vi på flasker
og i den sorte muld

I et land uden høje bjerge
vil jeg bygge, vil jeg tro
I et land uden høje bjerge
vil jeg bygge, vil jeg bo
Det her land har min bedstefar (D#)
dyrket i sit ansigts sved
og min mor, hun tog min far og fik mig
vistnok af kærlighed
I en tid uden store drømme
vil jeg drømme drømmen stor
og bære den med stolthed
og uden store ord
I et land uden høje bjerge
vil jeg bygge, vil jeg tro
I et land uden høje bjerge
vil jeg bygge, vil jeg bo

Its a heartache OK
Bonnie Tyler
Verse 1:
Its a heartache, nothing but a heartache
Hits you when its too late
Hits you when youre down
Its a fools game, nothing but a fools game
Standing in the cold rain, feeling like a clown
Verse 2:
Its a heartache, nothing but a heartache
Love him til your arms break
Then he lets you down
It aint right with love to share
When you find he doesnt care for you
Verse 3:

It aint wise to need someone
As much as I depended on you
Its a heartache, nothing but a heartache
Hits you when its too late
Hits you when youre down
Its a fools game, nothing but a fools game
Standing in the cold rain, feeling like a clown
Solo over vers
Verse 4:
It aint right with love to share
When you find he doesnt care for you
It aint wise to need someone
As much as I depend on you
Its a heartache, nothing but a heartache
Love him til your arms break

Then he lets you down
(Outro)
Verse 5:
Its a fools game
standing in the cold rain
Feeling like a clo-o_own
Its a heartache
love him til your arms break
Then he lets you down

Kald det kærlighed
Lars Lilholt
scroll
Kald det kærlighed, ja kald det li'e hvad du vil
åuåh, der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til
så kald det lige hvad du vil

Fortæl mig ikke hvad jeg skal og bør
fortæl mig om dig selv, hvis du tør
gi' mig frit fald, gi mig et hjerte jeg kan røre
gi' en chance til at tale før du går
det du fortier slet ingen chance får
Kald det kærlighed, ja kald det li'e hvad du vil
åuåh, der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til
så kald det lige hvad du vil
Vi to kan overleve næsten alt
undtagen det' der aldrig rigtigt blev fortalt
ta' mig ikke som et gidsel, ta' mig helt og ikke halvt
for at elske rigtigt skal jeg være nøgen
en drøm der kun forbli'r en drøm den er en løgn
Kald det kærlighed, ja kald det li'e hvad du vil
åuåh, der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til
så kald det lige hvad du vil
La' mig være lidt alene med mig selv
jeg vil ha' dig alligevel
jeg vil ha' en gave, ingen handel, ingen gæld
det' så let at gå fra kærlighed til had
så lad os prøve at skille det ad
Kald det kærlighed, ja kald det li'e hvad du vil

åuåh, der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til
så kald det lige hvad du vil x2

Kvinde min
Kim Larsen
Kvinde min, jeg elsker dig, og jeg ved du elsker mig
og hvad der så end sker, åh lad det ske for jeg er din
og selv om vi har skændtes tit, og du har grædt og lidt
når det har været slemt, så glem det nu for jeg er din
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åh, jeg har huslet, og spillet tosset
og jeg har slidt dig op, og skammet mig
og stjålet af din kærlighed, du ved besked
åh year - åh year – uauabbabbabadioh
og du er stadigvæk akurat lige så smuk,
som allerførste gang da du kyssede mig
så inderligt,
så inderligt
Tror du vi skal følges ad, til livet det er slut
åh, det håber jeg, ja jeg gør, ja jeg gør
så kvinde kom og drøm med mig, i den lange nat
når stjernerne de funkler og blinker som besat
Nej bliv ikke bange, for deres sange
hold bare fast i mig, når de fortæller dig
at der er tusinde mil imellem dig og mig
nej nej - åh tro det ej - uauabbabbabadioh
og du er stadigvæk akurat lige så smuk,
som allerførste gang da du kyssede mig
så inderligt, så inderligt. åh så inderliiiigt

scroll

Wild Rover
The Dubliners
I've been a wild rover for many a year
And I spent all my money on whiskey and beer,
And now I'm returning with gold in great store
And I never will play the wild rover no more.
And it's no, nay, never, OH OH OH
No nay never no more,
Will I play the wild rover
No nay never no more.
I went to an ale-house I used to frequent
And I told the landlady my money was spent.
I asked her for credit, she answered me "nay
Such a custom as yours I could have any day."
And it's no, nay, never, OH OH OH
No nay never no more,
Will I play the wild rover
No nay never no more.
took from my pocket ten sovereigns bright
And the landlady's eyes opened wide with delight.
She said "I have whiskey and wines of the best
And the words that I spoke sure were only in jest."
And it's no, nay, never, OH OH OH
No nay never no more,
Will I play the wild rover
No nay never no more.

I'll go home to my parents, confess what I've done
And I'll ask them to pardon their prodigal son.
And if they caress (forgive) me as ofttimes before
Sure I never will play the wild rover no more.
And it's no, nay, never, OH OH OH
No nay never no more,
Will I play the wild rover
No nay never no more.
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Lodi
Creedence Clearwater Revival
It was just about a year ago, I set out on the road
Seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold
Well things got bad and things got worse
I guess you know the tune
Oh Lord, I'm stuck in Lodi again
I rode in on the greyhound, but I'll be walking out if I go
I was just passing through, must be seven months or more
I ran out of time and money, looks like they took my friends
Oh Lord, I'm stuck in Lodi again
The man from the magazine, said i was on my way
Somewhere I lost connections, I ran out of songs to play
I came into town, a one nights stand
Looks like my plans fell through
Oh Lord, I'm stuck in Lodi again
(KEY CHANGE ....... )
If only I had a dollar, for every song I've sung
Every time I had to play, while people sat there drunk
You know I'd catch the next train, back to where I live
Oh Lord, I'm stuck in Lodi again
Oh Lord, I'm stuck in Lodi again

Lyse nætter OK
Alberte
(Linda C + Capo 2=D)
Vers
Nu kommer fuglene igen
og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker
lyse nætter er tilbage.
Alt, hvad der rørte sig blev gemt
da du var rejst var det så nemt
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig
at pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage
Du er hos mig
Nu kommer lydene igen
og verden vælter pludselig ind
med parasoller og sandaler
bølger maler alt i sand
Jeg havde huset fuld af vind
og nye frugter båret ind
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig
at pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage
Du er hos mig

Vera vinterven
Peter West
Vera si’r jeg er så sød og rar
men om som’ren holder hun mig kun for nar
hun skifter hele tiden kavaler
hver dag har hun en ny og ofte fler’
For jeg ved jeg kun er Veras vinterven
hver sommer er der fyldt med andre mænd
men jeg ved, hun helt og kun er min
indtil bøgens knopper springer ud igen
Vera er en pryd for vores by
hos drenge har hun fået et mægtigt ry
hver sommer finder nye hendes seng
men om vint’ren er jeg byens eneste dreng
For jeg ved jeg kun er Veras vinterven
hver sommer er der fyldt med andre mænd
men jeg ved, hun helt og kun er min
indtil bøgens knopper springer ud igen
Men når det først er startet med at sne
så er der ikke mange mænd at se
så ved jeg Vera kommer til min gård
og vi har det herligt sammen, til det bli’r vår
For jeg ved jeg kun er Veras vinterven
hver sommer er der fyldt med andre mænd
men jeg ved, hun helt og kun er min
indtil bøgens knopper springer ud igen
men jeg ved, hun helt og kun er min

indtil bøgens knopper springer ud igen

Only you OK
The flying pickets
(C)

Looking from a window above is like a story of love,
can you hear me
Came back only yesterday, we're moving further away, want you near
me

All I needed was the love you gave, all I needed for another day,
And all I ever knew - only you.

Sometimes when I think of your name, when it's only a game, and I
need you
Listen to the words that you say, it's getting harder to stay, when I see
you.
This is gonna take a long time and I wonder what's mine - can't take
no more.

Wonder if you'll understand, it's just the touch of your hand behind a
closed
door.

Pianomand

Stille blues i mol og maj
Pianomand ka' du høre mig
Hvordan står det til i de dødes land
Det ved du nu
pianomand
Er der koldt og mørkt i den sorte grav
eller stråler himlen som det klareste rav
er der sang og musik i de dødes land
og swinger det
pianomand
Fløjtevers spilles ligesom normalt vers
Er der fuglesang og bægerklang
Er der fest og farver hele natten lang
Er der sol over Gudhjem i de dødes land
Eller dybt godnat
Pianomand
Er der sol over Gudhjem i de dødes land
Det ved du nu
pianomand
************************************
| h Hammer-on

************************************
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Så længe jeg lever
John Mogensen
Så længe jeg lever så længe mit hjerte slår
Så længe vil jeg elske dig
Men du er en rullesten du har ikke nok i en
Derfor må du gå din egen vej
Du si 'r du har en anden ven
Hvad jeg frygted' mest er hændt mig nu igen.
Du fortæller lisom sidst at det' den store kærlighed
Okay min blomst behold ham blot i fred.
Så længe jeg lever så længe mit hjerte slår
Så længe vil jeg elske dig
Men du er en rullesten du har ikke nok i en
Derfor må du gå din egen vej
At tiden læger alle sår
si'r de vise mænd, jeg håber de forstår.
Hvad de taler om, jeg tror det næppe, simpelthen fordi
de aldrig prøved' dette helt forbi.
Så længe jeg lever så længe mit hjerte slår
Så længe vil jeg elske dig
Men du er en rullesten du har ikke nok i en
Derfor må du gå din egen vej
Så længe jeg lever så længe mit hjerte slår
Så længe vil jeg elske dig
Men du er en rullesten du har ikke nok i en
Derfor må du gå din egen vej

scroll

what a wonderful world
Louis Armstrong

I see trees of green, red roses too
I see them bloom, for me and you,
And I think to myself, What a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred night,
And I think to myself, what a wonderful world
The colors of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people goin' by
I see friends shaking hands, saying, "How do you do?"
They're really saying, "I love you."
I hear Babies cry, I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know,
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself, what a wonderful world.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people goin' by
I see friends shaking hands, saying, "How do you do?"
They're really saying, "I love you."
I hear Babies cry, I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know,
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself, what a wonderful world.

Smilende Susie
Sweethearts
(Linda A)

Hun bo'de på stranden nede ved kajen
der var hun kendt som Smilende Susie
En masse drenge stod der ved kajen
blot for at se på Smilende Susie
Susie var glad og munter og livlig
hendes figur var helt ubeskriv'lig
og hun var fri som havet og vinden
vinden som kyssed' Susie på kinden
Og derfor stod drengene stille og lured'
når Susie hun vasked', skrubbed' og skurred'
Og der blev drømt søde drømme om Susie
drømme med bryllup, med børn og med hus i
Susie gik rundt og smilede stille
Hun vidste godt hvad drengene ville
men eet var kajen, et andet var prammen
det blev forklaret dem allesammen

Hun bo'de på stranden nede ved kajen
der var hun kendt som Smilende Susie
En masse drenge stod der ved kajen
blot for at se på Smilende Susie
Susie hun havde, en plan der var vigtig

havde en grund til at vær' så forsigtig
"Først vil jeg være studine", sa'e Susie
"Så kommer drømmen med børn og med hus i"
Og dermed fik drengene alle en næse
og Susie fik fred og ro til at læse
Det spændende er nu for mig og for flere;
Hvad Smilende Susie så vil studere
La lala la la lala la la la
la lala la la lala la la la
La lala la la lala la la la
la lala la la lala la laaaaaaaa

Johnny Han Var Lige Ved At Blive Sindsyg
OK
Poul Krebs
______________________________
Intro: rytme til Johnny han var lige ved.....
Godaften mine damer og herrer.
Vi vil gerne starte med at sige tak, fordi vi må komme og spille for jer.
Jils hedder vores lille band. Vi er alle glade amatører og sætter stor
pris på at være det.
Vi håber at i får en hyggelig og sjov aften, hvad enten i danser,
synger med, lytter eller har musikken som baggrund.
Men uanset hvad.... husk at få kærligheden med.
Imellem numrene vil vi komme med nogle citater, fra kloge
mennesker, bare sådan for at give jer lidt at tænke på og snakke om.
F.eks som dette.
“Hvordan staver man til kærlighed” spurgte Grisling. “Man staver det
ikke…man føler det” svarede Peter Plys
Og så er der Johnny..... ja han var lige ved at blive
sindsyg...................
_________________________________________________________

(C)
INTRO

Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Af at tænke på hvor hun ku' være
For tankerne havnede i en blindgyde
Han ku' ikke holde ud at tænke på det mere
Hun havde jo sagt hun snart ville komme
Hun havde jo sagt hun elskede ham
Hun havde jo kaldt ham sin for evigt - yeahyeahyeahyeah
Så Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Af at tænke på hvor hun ku' være
Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Hun ku' ikke gøre noget som helst
Han vidste hun ku' drive ham til vanvid
At han blev klovnen i det cirkustelt
Med massevis af muligheder
Mænd der gerne ville være
Den kvindes kavaler
Så Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Af at tænke på hvor hun ku' være
Johnny lå i garagen
Og kiggede på sin undervogn
Han havde lige købt alufælge
Så hun ku' se den var i form

De sku' ha' været på Bakken
Han havde haft planen klar
De sku' ha' hørt Svenne og Lotta
Og kørt hjem i Strandvejens skær
Så Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Af at tænke på hvor hun ku' være
Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Da hun sneg sig ind på ham og sagde: Hallo
Hvis det her det skal være din fremtid
Ka' du gifte dig med din Volvo
Hop nu ind så kører vi
For Svenne og Lotta spiller jo
På Bakken - vi kan nå det sidste sæt
Johnny han var lige ved at blive sindssyg
Men det havde han allerede glemt

sc ro ll

Fru Suterne
Kim Larsen
Med forlov fru Suterne
Vil de danse lidt for mig
For jeg vil, Ja jeg vil så gerne
De må ikke sige nej
For når natten er omme
Så går vi vær sin vej
Men i nat …
Skal de danse kun for mig
Ja ja, fru Sauterne
Så det af med hat og slør
Lad nu vær, De vil jo gerne
Jeg tror de har gjort det før
For de lykkelige tumber
der krysed' deres vej
Men i nat fru Sauterne/skal de danse kun for mig
Ah ah ah….. til en stille bolero
Og lidt, tango jalousi
AH ah ah…dans til natten er forbi
Instr. 1. vers
Ah ah ah….
En pas de deux, og ting vi kan li’
Ah ah ah, dans til natten er forbi
Fru Sauterne, nu må de gerne
Slappe af et øjeblik
Lad os lægge os, på min sovesofa

Og studere lidt botanik
Lige som de tusind andre
Der gør det sammen i nat
Sammen alene og forladt
Og når morgenduggen den falder
Så går de alle hver for sig
Så si’r jeg tak
Fordi de ville danse for mig
danse for mig, danse for mig
Tak fordi de ville danse for mig
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Leaving on a jetplain
John Denver
All my bags are packed I'm ready to go
I'm standing here outside your door,
I hate to wake you up to say goodbye.
But the dawn is breaking it's early mor'n
The taxi waiting he is blowing his horn
Already i'm so lonesome I could cry.
So kiss me and smile for me,
tell me that you'll wait for me,
hold me like you will never let me go.
Cuz I'm leaving on a jetplane,
don't know when I'll be back again.
Oh babe I hate to go.
There's so many times I've let you down,
so many time i played around.
I tell you now that they don't mean a thing.
Every place I'll go I'll think of you.
Every song I'll sing, I'll sing for you.
When I come back I'll bring your weddingring.
So kiss me and smile for me,
tell me that you'll wait for me,
hold me like you will never let me go.
Cuz I'm leaving on a jetplane,
don't know when I'll be back again.
Oh babe I hate to go..
Now the time has come I'm leaving you.

Just one more time let me kiss you.
Then close your eyes and I'll be on my way.
You can dream about the days to come,
when I won't have to leave alone,
about the times when I won't have to say.
So kiss me and smile for me,
tell me that you'll wait for me,
hold me like you will never let me go.
Cuz I'm leaving on a jetplane,
don't know when I'll be back again.
Oh babe I hate to go. x2

Living Next Door To Alice
Smokie
Sally called when she got the word.
She said:"I suppose you´ve heard about Alice".
Well, I rushed to the window, well I looked outside,
I could hardly believe my eyes,
as a big limousine pulled slowly into Alice´s drive.
I don´t know why she´s leaving or where she´s gonna go
but I guess she´s got her reasons but I just don´t want to know.
´Cos for twenty-four years I´ve been living next door to Alice.
Twenty-four years just waiting for the chance
to tell her how I feel and maybe get a second glance,
now I´ve got to get used to not living next door to Alice.
We grew up together, two kids in the park.
We carved our initials deep in the bark, me and Alice.
Now she walks through the door with her head held high,
just for a second I caught her eyes.
A big limousine pulled slowly out of Alice´s drive.
I don´t know why she´s leaving or where she´s gonna go
but I guess she´s got her reasons but I just don´t want to know.
´Cos for twenty-four years I´ve been living next door to Alice.
Twenty-four years just waiting for the chance
to tell her how I feel and maybe get a second glance,
now I´ve got to get used to not living next door to Alice.
Now I´ve got to get used to not living next door to Alice.
(slow down)
Now I´ve got to get used to not living next door to
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Sådan nogen som os
(Poul Krebs)
Kom lige og sæt dig, kom lige og læg dig
Kom, lad mig mærke dig igen
Kom lige og hold mig, hold lige lidt om mig
Ka' vi sige vi starter herfra nu min ven
Vi har været ude i universet
Som to satellitter hver sin vej
Men heldigvis så er vi landet
Og du, lige i nærheden af mig
Sådan nogen som os, har jo brug for en kæreste
Og den kæreste havde jeg tænkt sku' være dig
Så sæt dig lidt, vi er jo lige ved at lære det
som en stifinder på rette vej.
Vi har jo hinanden, der er ingen anden
det var alt vi drømte om hvad der sku’ til
der ingen der diskuterer, der er ingen der udleverer
hinanden aller højst end sig selv
vi er erfaringerne riger’
og gælden er saneret for en stund
men ligegyldigt hvad jeg siger
er det kun ord der kommer ud af min mund
Sådan nogen som os, har jo brug for en kæreste
Og den kæreste havde jeg tænkt sku' være dig
Så sæt dig lidt, vi er jo lige ved at lære det
som en stifinder på rette vej.
vi er erfaringerne riger’
og gælden er saneret for en stund

men ligegyldigt hvad jeg siger
er det kun ord der kommer ud af min mund
Sådan nogen som os, har jo brug for en kæreste
Og den kæreste havde jeg tænkt sku' være dig
Så sæt dig lidt, vi er jo lige ved at lære det
som en stifinder på rette vej x2
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Susan Himmelblå
Kim Larsen
Kære Susan med de himmelblå - Tillykke
Måske jeg bli’r en smule sentimental, - Nå, men tillykke
Englene de kyssede dig
Den dag da du kom hertil
Det er jeg ganske sikker på
Så kan du tro, hvad du vil
Åh Susan - Himmelblå
ved du hvad jeg tænker på
Hvis jeg ku’
Så loved' jeg dig et langt og lykkeligt liv
Men jeg kan ikke spå
Hvis nogen si’r det hele går af helvede til - Så tro dem ikke
Det har altid været sådan, og det bli’r det nok ved med - Tror du ikke
Men lov at du aldrig bli’r træt
Af livet en skønne dag
For du er Susan himmelblå
Og det er dit, fra nu af
Åh Susan - Himmelblå
ved du hvad jeg tænker på
Hvis jeg ku’
Så loved' jeg dig et langt og lykkeligt liv
Men jeg kan ikke spå
Jeg ved da godt, du synes, at jeg er en gammel nar - Og hvad så
Jeg har prøvet mit, nu ska du prøve dit - Kom så
Himmelen og stjernerne,
Og fanden det store kvaj

Det står på hver sin side om dig
Lige nu sig ja eller nej
Åh Susan - Himmelblå
ved du hvad jeg tænker på
Hvis jeg ku’
Så loved' jeg dig et langt og lykkeligt liv
Men jeg kan ikke spå. x2

Stumplin in
Our love is a-live and so we be-gin
Foolishly laying our hearts on the table
stumblin' in
Our love is a flame burning with-in
Now and then firelight will catch us stumblin'
in
Wherever you go whatever you do
You know these reckless thoughts of mine are
following you
I'm falling for you whatever you do
'Cause baby you've shown me so many things that I
never knew
Whatever it takes baby I'll do it for you G

Our love is a-live and so we be-gin
Foolishly laying our hearts on the table
stumblin' in
Our love is a flame burning with-in
Now and then firelight will catch us stumblin'
in

You were so young oh and I was so free
I may have been young but baby that's not what I
wanted to be
Well you were the one
oh why was it me?
'Cause baby you've shown me so many thing that
I've never seen
Whatever you need baby you've got it from me

Our love is a-live and so we be-gin
Foolishly laying our hearts on the table
stumblin' in
Our love is a flame burning with-in
Now and then firelight will catch us stumblin'
in
Stumblin' in Stumblin' in
Foolishly laying our hearts on the table
stumblin' in
Ah stumblin' in Mmh stumblin' in
Now and then firelight will catch us stumblin'
in
Oh stumblin' in Oh stumblin' in
Foolishly laying our hearts on the table
stumblin' in

Oh stumblin' in
(Ah stumblin’ in)
Oh stumblin' in
(We were stumblin’ in)
Now and then firelight will catch us stumblin'
in

Under stjernerne på himlen
AAEA
Jeg Sætter Mig På Kanten Af Din Seng, Og Du Ler Til Mig
verden Svinder Ind Til Ingenting, Når Jeg Ser På Dig
du Ligger Li' Så Musestille Og Virker Ubeskriv'ligt Lille
imellem Dine Mange Sjove Dyr, Men I Drømmelegen
finder Vi To Vejen Ud Mod Nye E---ventyr
under Stjernerne På Himlen, Sejler Du Med Mig
luk Nu Stille Dine Øjne, Så Er Vi På Vej
vi Sejler Over Vandet Og Ind I Drømmelandet, Du Og Jeg

Og hvis du bliver skræmt af vinden,
så kysser jeg dig blidt på kinden.
Hvor du end er i fantasien,
vil jeg altid være
her hos dig, min kære.
Læg nu trygt din hånd i min.
under Stjernerne På Himlen, Sejler Du Med Mig
luk Nu Stille Dine Øjne, Så Er Vi På Vej
vi Sejler Over Vandet Og Ind I Drømmelandet, Du Og
Jeg
(intermezzo) Drømmelandet duuuuuuuu og
Jeg

(Fløjtes: over vandet og ind i drømmelandet du og
jeg
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Vimmersvej
Bamses venner
Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej
Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej
Helt deroppe på Vimmersvej
der bor en dejlig steg.
Hun går rundt helt uden bukser
lige no'et for mig, hep hep
Huuun går rundt med numsen bar, hurra
Huuun går rundt med numsen bar, hurra
Hvergang jeg kommer hjem fra skole
går jeg der forbi.
For at se om hun stadig er der
det er kun fordi, hep hep
Huuun går rundt med numsen bar, hurra
Huuun går rundt med numsen bar, hurra
Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej
Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej, Vimmersvej

Velkommen i den grønne Lund
Erik Grib
Velkommen i den grønne lund, hvor fuglene de sjunge
Det høres skal den danske mand, til sang har og en tunge
Kan munden vi få ret på gang til andet end at spise
Hvert andet barn i Dannevang forstår en havlkvæden vise
For hvad vi fattes først og sidst, til lykke ej så ganske
Men lidt dog både her og hist, det er det ægte danske
Derom sang nys en lille fugl, i syd på skamlings banke
Og synd det er at ligge skjul på hele folkets tanke
Vi fører løver i vort skjold, af hjerter tit om
Dem førte vi fra hedenold, og ingen abekatte
Hver fugl må synge med sit næb og livet skal vi skønne
Var uden sang kun slid og slæb, velkommen i det grønne

What's Up
4 Non Blondes
(G+Capo 1)
Intro
x2
Verse 1
Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill
Of hope for a destination
I realized quickly when I knew I should
That the world was made of this brotherhood
Of man, for whatever that means
Pre-Chorus
And so I cry sometimes when I'm lying in bed
(Just) to get it all out, what's in my head
and I - I'm (feeling) a little peculiar
(And so) I wake in the morning and I step outside
(and I) take a deep breath and I get real high and
I scream at the top of my lungs "What's going on?"
Chorus
(And I said) "Heyeyeyeyey Heyeyey"
I said "Hey, what's going on?"
(And I said) "Heyeyeyeyey Heyeyey"
I said "Hey, what's going on?"
Interlude
Ooh, Ooh Ooh
Ooh, Ooh Ooh
Verse

And I try, oh my God do I try
I try all the time, in this institution
And I pray, oh my god do I pray
I pray every (single) day
For a revolution
Pre-Chorus
And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out, what's in my head
and I - I'm (feeling) a little peculiar
And so I wake in the morning and I step outside
and I take a deep breath and I get real high and
I scream (at) the top of my lungs "What's going on?"
Chorus
(And I said) "Heyeyeyeyey Heyeyey"
I said "Hey, what's going on?"
(And I said) "Heyeyeyeyey Heyeyey"
I said "Hey, what's going on?"
Chorus
(And I said) "Heyeyeyeyey Heyeyey"
I said "Hey, what's going on?"
(And I said) "Heyeyeyeyey HeyeYEYEYE"
I said "Hey, what's going on?"
Interlude
Ooh, Ooh Ooh
Outro
Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination
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Midt om natten
Kim Larsen
Strisserne kom før vi ventede dem
Midt om natten
Så mig og min baby vi var på den igen
Midt om natten
De kylede gas gennem vinduerne
Så tårerne de trillede i stuerne
Åh ja
Midt om natten
Midt om natten
Det næste der skete tør jeg ikke tænke på
Midt om natten
En fyr vi kaldte Spacey tog den ud i det blå
Midt om natten
Han ramte gaden fra en femte sal
Det' ikke vores skyld, han var bare bindegal
Sagde strisserne
Midt om natten
Midt om natten
De lukked' os ud, da klokken den var cirka tre
Midt om natten
De sagde gå nu hjem, men vi spurgte, hvor er det
Midt om natten
Nu glæder jeg mig, til jeg bli’r en gammel mand
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Så får jeg nok et værelse med lys og med vand
Og der kommer strisserne vel næppe på besøg…..Igen
Midt om natten
Midt om natten
Åh mañana
Håber vi får i morgen med
Åh mañana
Håber vi får i morgen med
Åh mañana
Håber vi får i morgen med
Åh mañana
Håber vi får i morgen med

Den allersidste dans
Altid vil jeg mindes denne aften.
Altid vil jeg huske denne dans.
Veren i dit blik - smilet om din mund.
Altid vil jeg mindes denne stund.
Den allersidste dans fxr vi ger hjem.
Fxr solen og en ny, dag bryder frem.
Endnu er du mig nfr - endnu er natten Vor.
Og yndig er den sidste vals - fxr vi ger.
Et mxde med din mund fxr vi ger hjem.
Det xnsker jeg mig kun fxr vi ger hjem.
En aften er forbi, du hvisker mig godtnat.
Jeg kysser dig pe gensyn du.
Jeg har aldrig fxlt himlen se nfr som nu.
Den allersidste dans fxr vi ger hjem.
Fxr solen og en ny, dag bryder frem.
Endnu er du mig nfr - endnu er natten Vor.
Jeg kysser dig pe gensyn du.
Jeg har aldrig fxlt himlen se nfr som nu. - Nej, Nej
Jeg har aldrig fxlt himlen set hilmen så nær som nu.
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Om lidt
Kim Larsen
Om lidt bli´r her stille
Om lidt er det forbi
Fik du set d/et du ville
Fik du hørt din melodi
Forladt og alene
Danser cirkusprinsessen rundt
Går i stå ----- på sin line
I et sanseløst sekund
Om lidt om lidt er vi borte
Vi ses måske igen.
MELLEMSPIL: som vers
Om lidt bli´r her stille
Om lidt er det forbi
Fik du set det du ville
Fik du hørt din melodi
Om lidt om lidt er vi borte
Vi ses måske igen. x2 måske ….i…gen.

Snevalsen ?????
Bjørn & Okay
No'n ka' li' en forårsdag,
det bli'r deres egen sag,
andre elsker sommerskov'n
når der' fuglesang forov'n
eller gyldent efterår
med de farver alting får.
Gi' mig hel're vinteren
jeg vil synge en sang om den.
Der er sne, sne, sne, sne,
hvor man kigger hen,
hele verden er ren og fin igen.
Når de småfnug danser,
danser vi med dem
og synger en snevals,
der kalder humøret frem.
Der er digtet mange vers
om et år på kryds og tværs,
rim på sommer, vår og høst
er poetens sidste trøst.
Der er skrevet lidt om jul
og om urt og busk i skjul,
ord som kulde, frost og hvidt
ja, dem hører man ikke så tit.
Der er sne ...

