
Skibet skal sejle i nat
Moho rubato
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Ej'N Bladde/d

Pi- ge og mand, en fra
Pi - ge og mand, en fra

Gm7

tegn.
tegn.

To slår i mør-ket på
To står i mør-ket på

cb7

kaj'n.
kaj'n.

Q 1. Af- ten i ny-må-nens
d 2. Af-ten i ny -må-nens

sø, en fra land. Kys har for-talt, hvad
sø, en fra land. Al-ting er sagt. Nu

ord ik-ke kal. Så tavs-hed. Til-sidst ri-ger
srår de derkun i tavs-hed.Til-sidstsi-ger

han:
hun:

Swizg _,_n= I h Bra

Far - vel da min tøs.
Far - vel da min ven.

Far - vel da min tøs.

Far - vel da min ven.

Far vel da min tøs.

Far - vel da min ven.

Jeg
Jeg

Jeg
Jeg

Jeg
J"g

Og
Pas

Og
Pas

Pas

hotd dig nu kvik.
godt på dig selv.

hold dig nu kvik.
godt på dig selv.

hold dig nu kvik.
godt på dig selv.

til-står mit hjer '
syn's du har væ -

til-står mit hjer - te
syn's du har væ - ret

ti!-står mit hje! - te
syn's du har væ - ret

te gir
ret all -

grr
all -

glr
dl-

!eg
IeE

Far - vel da min tøs. Og
Far - vel da min ven. Pas

hold dig nu kvik.
godt på dig selv.

til -står mit hjer - te
syn's du har væ - ret

glr
all-
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G] 4-3

Jeg el - sker dig du.
Mit liv blev os to.

Jeg kys - ser dig, men ski - het det skal

Jeg var dig tro, men ski - bet det skal

Vi svær-me- de lidt. Men
med sjæl og med kop. Og

i nat.
i nat.

nat. Vi mød-tes i sjov. Vi svær-me-de lidt' Men
nat. Og nu er jeg din med sjæl og med krop. Og

lis-som et stik, i-mensjeg kys-ser dig nu.

right og re-el, og jeg har væ-ret dig tro.

lis-som et stik,
right og re - el,

J"g kys - ser dig
Jeg var dig ko

kys - ser dig nu
dig tro nu

Bra Gm7 Cm?

lis-som el stik,
.ight og re - el,

Jeg
Jeg

F743 Bl^ F?

ski - bet skal sej - le i

ski - bet skal sej - Ie i
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Vi mød-tes i sjov.
Og nu er jeg din

Vi mød - tes i sjov.
Og nu er jeg din

Vi mød- tes i sjov.
Og nu er jeg din

Vi sv2er- me - de lidt-
med sjæl og med krop. Og

vi s!ær-me - de lidi.

nat.
nat.

med sjæl og med kop. Og
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F7 Flel c7 4-3

det der var let - sbd blev al-vormed eet,
nu kan jeg lar - me og sæt-!e mig op

og du blev al-ring for mig,
mod d€l jeg ved der skal ske,

det d€r var let - sind blev al-vormed eet,
nu kan jeg lar - me og sæt-te mig op

d€t der var let - sind blev al - vor med eet,
nu kan jeg lar me og sæt-te mig op

det der var let - sind blev al-vormed eet,
nu kan jeg lar - me og sæt-te mig op

blev
mod

blev
mod

blev
mod

for
der

for
der

mr8'
sker,

mlg, men
sker, men

alt
det

AbmT

for
der

mrg'
sker,

Dt?

Soli
de

24 Cm7 F7 4-3 Bt^

naL
naL

Og in-tet på jord er så svært
På en gang går ver - den i stå.

er der kun dig.
græ- de og be',

Men ski-bet skål sej-le i
men ski-bet skal sej-le i

nat.
nat.

ski - bet det skal sej - Ie
ski - bet det skal s€j - le

nah nah
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af-sked med alt man har kært.
hø - rer man skibs - klok-ken slå.

Men skæb- nen er ens i
Ens håb lig-ger krust, hvert

nah nah

Cm7

etc.

Fl

stort og i
e - ne_ste

småt.
et.

3 -) t- 3)
ved det, vi ved det så

men'- sker be - siem - mer så

godt.
lidr.

Ll3.J

t t2 
--)

nalr nan. Sn
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læg-ger en plan.
lyk - ke vi &or

læg-ger en plan.
lyk - ke vi tror

læg-ger en plan.
lyk - ke vi tror

læg - ger en plan.
lyk - ke vi tror

Cm7

Vi drøEl-mer en dr6m.
er fast og so - lid

Vi drøm-mer en drøm.
er fast og so - Iid

Vi døm-mer en drgm.
er fast og so - lid

Vi drøm-mer en drøm.
er fast og so - lid

kæm-per os frem - ad hods
er kun på land - Iov på

Lm/ Elm6

Vi kæm-per os frem - ad rrods
den er kun på land - lov på

Vi kæm-per os frem - ad trods
den er kun på land - lov på

Vi kæm-per os frem - ad trods
den er kun på land - lov på

F7 Flet Btld

den

G1 4-3

mod-vind og strøm mod det vi øn-sker så hedt.
u - be-stemt tid, før alt vi e -jer skal bort.

mod-vind og strgm,
u - be- stemt tid,

mod-vind og strøm,
u - be- st€mt tid,

mod-vind og strgm,
u - b€-stemt tid

Så ser vi med eet,
tlor det er vort.

øn - sker hedt
alt skal bort,

øn - sker hedt, mcn ski - bet det skal
alt skd bort, men ski - bet det skal

nu
nu

vi øn - sker hedt
før alt skal bort
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Bl^9Gm./e F7 4-3Bt^ Fl Bt^ts7 4-3

ski-bet skal sej-le i nal
ski-b€t skal sej -le i nal
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Q ,1a- nøao

c.b.ch.

nat.
nat.

sej - le
sej - Ie

a

.q
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