1. Langebro
Da jeg gik ud over Langebro
en tidlig mandag morgen
da så jeg en der stod og græd.
Hvis du tør - så kom med mig.
Jeg gik forbi dæmonernes port
ud for Kofoeds Skole
der stod en flok og drak sig ihjel.
Hvis du tør - så kom med mig.
Jeg mødte en der gik rundt med "Vågn
Op"
hun var Jehovas vidne
hun råbte: Jorden går under idag.
Hvis du tør - så kom med mig.
Jeg så en kvinde der løb efter sin mand
hun havde så skønne øjne
hun råbte: Hey, du har stjålet mit liv.
Hvis du tør - så kom med mig.
Hvis du tør - så kom med mig.
Hvis du tør - så kom med mig.

2. Noget om helte
Livet er en morgengave, sjælen er et
pilgrimskor.
Der står krokus i min have, der står øller
på mit bord.
Under himlen hænger lærken som et fjernt
bevinget frø,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe
eller dø.
Her er fredeligt og stille, her er ingen larm
og støj.
Jeg har sået kruspersille, og et brev med
pure løg.
Lad alverden slå for panden og bekæmpe
spe med spot,
jeg vil enes med hinanden og mig selv og
ha det godt.
Samson gik og styrted!"templer, Peter
Freuchen knak sit ben.
Ak mod disse to eksempler er min dåd en
sølle én.

Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet
med en haj,
og når stærke mænd blir bistre, syn"s jeg
det er synd for mig.
Der er nok som går og sysler med at
sprænge kloden væk.
Jeg vil ikke ha skærmydsler og kanoner
bag min hæk.
Mens de andre går og sveder for at gi
hinanden lak,
vil jeg pusle med rødbeder, selleri og
pastinak.
Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og
ikke slå.
Selv de rødeste radiser kan man roligt lide
på.
Der er nok af danske helte som er danske
hele dag"n,
og går rundt og spænder bælte, mens de
råber; Fy for Fan.
Tiden går og tiden hverver store mænd til
mandig dåd.
Jeg reserven blandt reserver bryder ofte
ud i gråd.
Jeg får nerver og migræne blot jeg skær!"
mig på en dolk,
og vil hell"re slå min plæne, end slå løs på
pæne folk.
Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig
jord.
der er øller i min mave, der står krokus på
mit bord.
Når reserverne skal stille for at splitte
kloden ad
skriver jeg med kruspersille verdens
mindste heltekvad.

3. En lærke letted, og tusind
fulgte
1. En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
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og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.

kysten ind
frit land, frit land, mit sted

2. Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.

3. Tusinde af øjne
de har meninger om alt
og allesammen tror at deres TV taler sandt
jeg skal prøve på at se den lysende idé,
men stregen den må trækkes i det sand

3. Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned',
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
4. Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det, Herre, fra sund til klit.

4. Frit land
1. Bølgende bakker
marker, eng og skov
frit land, frit land bestå
dine brødre er borte
dine søstre sover sødt
så du må være stærk og stå ret
2. Ryster du på hånden
ja så vælter det jo ind
over landets grænser
ind i stuen i mit hjem
vi skal kaste os i bølgerne der slår mod
kysten ind
frit land, frit for os selv
Sommeren var gået,
da jeg rev mig på din torn,
alt det smukkeste gør ondt.
Fra myggestik ved søerne
til trådene i bølgerne,
der brænder hendes ben.
Vi skal kaste os i bølgerne der slår mod

4. Tilgiv mine øjne
de ser kun fra næsen ned
hvordan sku’ jeg ku’ bære hele kloden på
mit skød?
Hele verdens smerte kommer ikke mine
ved
frit land, frit land, mit sted
Sommeren var gået,
da jeg rev mig på din torn,
alt det smukkeste gør ondt.
Fra myggestik ved søerne
til trådene i bølgerne,
der brænder hendes ben.
Vi skal kaste os i bølgerne der slår mod
kysten ind
frit land, frit land, mit sted
frit land, frit land, frihed.

5. I’m so excited
Tonight's the night we're gonna make it
happen
Tonight we'll put all other things aside
Give in this time and show me some
affection
We're goin' for those pleasures in the night
I want to love you, feel you
Wrap myself around you
I want to squeeze you, please you
I just can't get enough
And if you move real slow, I'll let it go
I'm so excited, and I just can't hide it
I'm about to lose control and I think I like it
I'm so excited, and I just can't hide it
And I know, I know, I know, I know, I know
I want you
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And we shouldn't even think about
tomorrow
Sweet memories will last a long, long time
And we'll have a good time, baby, don't
you worry
And if we're still playin' around, boy, that's
just fine
Let's get excited, we just can't hide it
I'm about to lose control and I think I like it
I'm so excited and I just can't hide it
And I know, I know, I know, I know, I know
I want you, I want you
I want to love you, feel you
Wrap myself around you
I want to squeeze you, please you
I just can't get enough
And if you move real slow, I'll let it go
I'm so excited, and I just can't hide it
I'm about to lose control and I think I like it
I'm so excited, and I just can't hide it
And I know, I know, I know, I know, I know
I want you, I want you

6. Forelskelsessang
Du kom med alt det, der var dig,
og sprængte hver en spærret vej,
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!
Jeg stormed ud og købte øl,
ja, vint'rens gamle, stive føl
for ud på grønne enge.
Og du blev varm og lys og fuld,
og håret var det pure guld
som solen - skjult for længe.
Og blomster åbned sig og så,
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god,
og du var smuk og fuld af mod,

så smuk, jeg måtte græde.
Vorherre selv bød ind til fest.
Der sad vi hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå,
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:
At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og bli'r,
og hvad end hele verden si'r,
så har den vore hjerter.

7. Frihedens lysdøgn
1. Friheden bor i ideer,
der udspringer dér, hvor vi er,
så en horisont bli’r til flere.
For det er derude, det sker,
i tanke- og skabelsesrummet!
Alt nyt kommer klart for en dag.
Pist væk er alt skjult og formummet,
og tryghedens rumhavn lagt bag.
2. Friheden lyser i sproget,
som si’r, hvad vi elsker og tror;
som sender, når vejret er tåget,
et solpanel formet af ord.
Med friheden til at fortælle
forløses det, sprogets minut.
Vi husker et blad på en nælde.
En banegård helt sønderskudt.
3. Friheden danser i kroppen,
som strækker sig smidigt og rundt
mod paradisæblet i toppen
et grenbøjet buesekund.
Den frie bevæg’ligheds gave,
på tværs, over grænser og skel.
Helt fri i den kosmiske have.
Helt fri til at være sig selv.
4. Friheden ånder i lysten,
i solhverv og midsommerbål,
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i blikke mod månen og kysten, og
samværets ildfulde skål.
I løfteraketter af hænder,
et men’skehavs bølgemagi,
i stemmer fra dybet, vi kender:
Erindringens syngende vi.

I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face, and I

5. Frihed er alt, selve livet.
Med brændpunkt i tryghed og fred.
Og husk: Tag den aldrig for givet!
Det er som med stor kærlighed!
Sæt bloklys i vinduets karme.
Et minde får liv gennem dig,
et minde om tidsånd og varme
og frihedens lysdøgn i maj.

9. Jeg er i live

8. Fix You
When you try your best, but you don't
succeed
When you get what you want, but not
what you need
When you feel so tired, but you can't
sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your
face
When you lose something you can't
replace
When you love someone, but it goes to
waste
Could it be worse?
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
And high up above, or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try, you'll never know
Just what you're worth
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
Tears stream down your face
When you lose something you cannot
replace
Tears stream down your face, and I
Tears stream down your face

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Dagene blir' til år.
Tiden den går, og går.
Li'så stille går vi og glemmer,
Det der var forevigt, er ikke mer.
Og jeg har holdt øje med dig,
Kun for at se, hvor du er.
For det ku jo vær' du også var ensom.
Det ku jo vær' at du, havde det ligsom' mig
for;
Jeg i live, du ved jeg står og venter,
Du ved jeg stadigvæk tænker på dig.
Jeg i live, du ved jeg står og venter,
Så hvornår får du øje på mig.
Tiden den går og går
Og sommer blir' efterår.
Og vintre, hvor du sidder alene.
Og du drømmer om en,
du ku' holde varmen med, så husk at;
Jeg i live, du ved jeg står og venter,
Du ved jeg stadigvæk tænker på dig.
Jeg i live, du ved jeg står og venter,
Så hvornår for du øje på mig.
Jeg i live, du ved jeg står her og venter,
Jeg i live, du ved jeg står her og venter,
Og de sir' gode ting har det med at
forsvinde,
Men jeg er sikker på at de altid kommer
igen,
Jeg sikker på de altid kommer igen.
Jeg i live, du ved jeg står og venter,
Du ved jeg stadigvæk tænker på dig
Jeg i live, du ved jeg står og venter,
Så hvornår får du øje på mig
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10. Kvinde min

11. Danmarks-kanon

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

Danmark er et udstrakt land
Fordelt på mange øer
Mellem dem er meget vand
Og på dem ligger søer
Spredte øer titter frem
Som tuer i en vandmark
Samles kan de kun af dem,
Som synger en sang om Danmark

Og selvom vi har skændtes tit
og du har grædt og lidt
når det har været slemt
så glem det nu for jeg er din
Og jeg har huslet Åhh
og spillet tosset Åhh
og jeg har snydt dig, ja,
og skammet mig
og stjålet af din kærlighed
du ved besked, Åh-, yeahdud, du-dud, dud åh-, yeah-dud, dudud.dud
uh-ah-di-a-ba-ba-be-di-åhog du er stadigvæk akkurat ligeså smuk
som allerførste gang da du kyssede mig
så inderligt, dud, du-dud, dud
så inderligt, dud, du-dud, dud, du-dud
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
tro det ej
uh-ah-di-aba-ba-be-di-åh
Og du er stadigvæk akkurat lige så smuk
som allerførste gang, da du kyssede mig
så inderligt, så inderligt
Åhh, så inderligt

12. Sång til friheten
Du är det finaste jag vetDu är det dyraste i
världen
Du är som stjärnorna, som vindarna, som
vågorna
Som fåglarna, som blommorna på marken
Du är min ledstjärna och vän
Du är min tro, mitt hopp, min kärlek
Du är mitt blod och mina lungor, mina
ögon
Mina skuldror, mina händer och mitt hjärta
Friheten är ditt vackra namn
Vänskapen är din stolta moder
Rättvisan är din broder, freden är din
syster
Kampen är din fader, framtiden ditt ansvar
Du är det finaste jag vet
Du är det dyraste i världen
Du är som stjärnorna, som vindarna, som
vågorna
Som fåglarna, som blommorna på marken
Du är det finaste jag vet

13. Skybrud
1. Oven over træerne
hører jeg et skybrud
min kælder står under vand.
Jeg lægger planker hen
over alt det, jeg har mistet.
2. Nu hvor mørket falder på
ser jeg dig i stuen
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i lys fra lampens skær.
Jeg lukker øjnene
for at være lidt alene.

15. Can you feel the love
tonight

||: Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig
et sted i mig :||

There's a calm surrender
to the rush of day
When the heat of a rolling wind
can be turned away
An enchanted moment,
and it sees me through
It's enough for this restless warrior
just to be with you

3. Natten kommer med en drøm
om at vi går sammen
igennem gaderne.
Jeg lægger planker ud,
men du går ikke over.
4 Byen ligger stille hen
som en fisk med bugen
i forurenet vand.
Jeg lukker øjnene
for at være sammen med dig.
||: Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig
et sted i mig :||

14. I skovens dybe, stille ro
I skovens dybe, stille ro,
Hvor sangerhære bo,
Hvor sjælen lytted' mangen gang
Til fuglens glade sang,
Der er idyllisk stille fred
I skovens ensomhed,
Og hjertets længsler tie her,
Hvor fred og hvile er.
Hør! Landsbyklokken lyder ned,
Bebuder aftenfred,
Småfuglen før den går til blund,
Den kvidrer lidt en stund;
I mosen kvækker højt en frø,
Stærkt damper mark og sø,
Nu kloken ringer - aft'nens fred
Sig stille sænker ned

And can you feel the love tonight?
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight?
How it's laid to rest?
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
There's a time for everyone
if they only learn
That the twisting kaleidoscope
moves us all in turn
There's a rhyme and reason
to the wild outdoors
When the heart of this star-crossed
voyager beats in time with yours
And can you feel the love tonight?
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight?
How it's laid to rest?
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

16. Eye of the tiger
Rising up, back on the street
Did my time, took my chances
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Went the distance, now I'm back on my
feet
Just a man and his will to survive
So many times it happens too fast
You change your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of the
past
You must fight just to keep them alive
It's the eye of the tiger
It's the thrill of the fight
Rising up to the challenge of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he's watching us all with the eye
of the tiger
Face to face, out in the heat
Hanging tough, staying hungry
They stack the odds 'til we take to the
street
For the kill with the skill to survive
It's the eye of the tiger
It's the thrill of the fight
Rising up to the challenge of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he's watching us all with the eye
of the tiger
Rising up, straight to the top
Had the guts, got the glory
Went the distance, now I'm not going to
stop
Just a man and his will to survive
It's the eye of the tiger
It's the thrill of the fight
Rising up to the challenge of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he's watching us all with the eye
of the tiger
The eye of the tiger
The eye of the tiger
The eye of the tiger
The eye of the tiger

17. Smuk og dejlig
Jeg gik ind til byen for at kigge efter dig
Pludselig stod du der i mængden
Og smilede til mig, mmm
Ja alle kunne se det straks
Du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner
Du må hellere passe på
Ja pas på at ilden i mig ikke bliver tændt
Vi kunne begge to meget let blive
forbrændt, mmm
Men det er ikke let
For du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner
Ta og kig den anden vej
Du er lidt forvirret
Siger du og ler
Smiler lidt vemodigt
Når du spør mig hva er det der sker
Men jeg ved det heller ikke
Du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner
Stærkere end nogen sol
Ah nah dah
Nej det er ikke let
For du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner
Stærkere end nogen sol
Du er lidt forvirret
Siger du og ler
Smiler lidt vemodigt når du spør mig
Hva er det der sker
Men jeg ved det heller ikke
For du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner
Stærkere end nogen sol
Sol, sol
Det er ikke let
For du er så smuk og dejlig
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18. Hallelujah
Well, I heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do
you?
Well it goes like this: the fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah x 4
Your faith was strong but you needed
proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew
you
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut your
hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah x 4
Baby, I've been here before
I've seen this room and I've walked this
floor (you know)
I used to live alone before I knew you
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah x 4
There was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show that to me, do
you?
But remember when I moved in you
And the holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah
Hallelujah x 4

Was how to shoot somebody who
outdrew you
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah x 4

19. Svantes lykkelige dag
Se, hvilken morgenstund!
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg' spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
Græsset er grønt og vådt,
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re' sit hår.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Maybe there's a God above
But all I've ever learned from love
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