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JORDEN ER GIFTIG 
Tekst & melodi:  Anders Shagembe 

 

     C *                         G7 * 
 :/ I vandet er der krokodiller 
F7             G7* 
uha, af skræk det kilder /: 
  
Omk: 
     Dm                   Am 
:/ Pas på Jorden den er giftig /: 
--- 
:/ Over floden er en bro  
bare den kan bære to /: 
 Omk: 
--- 
:/Leoparden er jagt 
Vi må heller vær` på vagt/:  
 Omk: 
--- 
 * Udføres i som barre på 3 bånd 

 :/ Tarzan han er no`et så sej  
han ka nemlig svinge sig /: 
 Omk: 
---  
:/ Kravle op til bjerget top 
kikke lidt og så et hop /: 
 Omk: 
--- 
:/ Skrænten den er dyb og stejl 
man må balancere sig /: 
 Omk: 
--- 
:/ Jeg kan bruge mine ben  
til at gå på glatte sten /: 
 Omk: 
--- 
:/Vi må se at finde vej, 
Men det går jo som en leg/: 
Omk: 
 

Alle sætninger synges først af forsanger(e), hvorefter koret svaret samme sætning – Det gælder 

både vers og omkvæd. 
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Hvem sidder der bag skærmen – i en coronatid 

– tekst af Anders Jørgensen – Melodi: ”Jens Vejmand” 

 

1 
          D                     (A) 
Hvem sidder der bag Skærmen 
        D     A      D 
med kaffe i sin kop 
     D                     (A) 
og søvnens grus i øjet 
     E7              A 
og uden tidens stop 
       A                    G       
Det er en karantæneramt 
       D         A             D 
der aldrig kommer ud 
       G                          Em 
vansmægter foran skærmens 
   D            A         D 
facebook-kolde hud 

2 
      D                  (A) 
Og vågner du en morgen 
  D      A            D 
af det største nys 
       D                      (A) 
Det kommer fra din nabo 
     E7               A 
På ny, på ny, på ny, 
       A                   G 
Det er en karantæneramt 
       D           A      D 
Der sidder i sit hjem 
      G                         Em 
Og nu skal de ha` maden bragt 
     D       A              D 
og nabohjælp er nem 

3 
og kommer du med maden 
med sprittet hank i spand 
og vil du gerne kramme 
nej, glem det hold afstand 
det er som end vor Mette-mor 
der siger ikke røre 
og selv vores mandagstrænere har 
meget vi skal høre 
 

4 
Og ager du mod Staden 
- skal ha` den fede med 
Så møder du et ståltrådshegn 
på gaden op og ned 
vi er jo karantæneramt 
Det gælder stor og små 
Ja selv rabalderstræde 
Er gået helt i stå 

5 
Der vil på kirkegården 
Jo komme flere sten 
Og det vil bli os alle 
der osse kender en 
Det vil ej ske helt uden men 
For dem der kæmper mod 
I hospital og sygeseng 
De imod døden stod 
 

6 
I denne noget så sære tid 
Hvor vi ska finde vej 
Hvor det der var en god ide 
Det nu får nej og nej 
Det` ik` papir til vore røv 
men det vi sammen kan 
det det som vi ska` samle på 
selv om der er afstand 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shagembe.dk/
mailto:shagemb@gmail.com


Anders ”Shagembe” Jørgensen  -  www.shagembe.dk  -  shagemb@gmail.com  -  mobil 28681958 
 

SOM ET LYN 

Tekst: Anders Jørgensen  

Melodi: ”16 ton” på dansk v/ Peter Torup  

 

                               Am          Am7              F7          E7 

Jeg stod op en morgen og tog udstyret på 

                   Am        Am7     F7            E7 

Det med lyn & fartstriber på 

Am                C                               Dm 

De gamle de snokede og der var ingen mad 

Am 

Men jeg var bare ligeglad 

Fm7  E7 

for jeg… 

 

                       Am          Am7       F7                 E7 

Omk.:    Starter min bike og lyden den er rar 

                    Am              Am7        F7         E7 

Tar` fat om gassen og så jeg klar 

Am                            C       Dm 

Til at suse gennem byen som et lyn  

Am                                            E7                         Am 

Jeg kom helt til Legoland og hjem med havregryn 

- - - 

Efter morgenmaden ga jeg den gas 

Og overhaler alle inden Højbro Plads 

Jeg kører ned i tunneler og flyver over vejen 

Rødt lys stop og så det grønt 

så jeg… 

Omk: … 
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- - - 

 

Jeg går ind på stuen,  Ruth får min sut 

Hen til Per & Hassan og vi sir hej til Ruth 

For vi har en leg, og det er udenfor 

så tar vi hver en cykel 

så jeg … 

Omk: … 

- - - 

Variationer: 

…kom helt til Disney Land og helt ind til byen  

…kom helt til BonBon-land og endda til Fyn 

  

(…og vi kom helt til Grønland og tilbage til byen)   

…eller improviser steder børnene har et forhold til 
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TA MIG MED TIL DRØMMELAND 

Frit efter Kim Larsen, omskrivning Anders Shagembe Jørgensen 

 

Ta mig med til dit drømmeland 

Der hvor man kan drømme 

 

Ta mig med ind til storbyens larm 

Der hvor man kan jage 

 

Omk. 

Ta mig med til Johanna, 

Ta mig med, ta mig med, ta mig med 

Hvis det er der hvor man ikke bare 

Ska passe sig selv 

 

Ta mig med ud i den grønne skov 

Der hvor man kan spire 

 

Ta mig med ud i verdens larm 

Der hvor man kan larme 

Omk. 

Ta mig med en stor koncert 

Der hvor man kan danse 

 

Ta mig med hen i den bløde stol  

Der hvor man kan hygge 

Omk. 

Ta mig med op i den tynde luft  

Der hvor man kan flyve 

Ta mig med ud i sandkassen 

Der hvor man kan grave 

Omk. 

Ta mig med ud i værkstedet 

Der hvor man kan save 

Ta mig med til byggeplads 

Der hvor man kan bygge 

Omk. 

Ta mig med ud på det grønne græs 

Der hvor man kan løbe 

Ta mig med det klare vand 

Ta mig med ud i køkkenet 

Der hvor man kan bage 

Ta mig med til et blomsterbed 
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Der hvor man kan svømme 

Omk. 

Der hvor man kan der hvor man kan dufte 

Omk. 

Ta mig med til et orkester  

Der hvor man kan spille 

Ta mig med til en kunstmaler  

Der hvor man kan male 

Omk. 

Ta mig med hen i børnehave 

Der hvor man kan lege 

Ta mig med i Dommerparken 

Hen til mine venner 

Omk. 

Ta mig med ud på den store vej 

Der hvor man kan køre 

Ta mig med til et bibliotek 

Der hvor man kan læse 

Omk. 

 

Fortsæt evt. selv: … 

Ta mig med … 

Der hvor man kan … 

Ta mig med … 

Der hvor man kan … 

Omk. 
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