
 EN DEJLIG MORGEN 

 Tekst Klaus Kjellerup og Morten Trier 

 Musik Klaus Kjellerup 

  

 Intro:  

 T & B: Du- Du – Du – Du – Du – Du……. 

 S & A: I å jå, ba da ba dæi dæi , å- i – i – å. X 2 

  

 B: S & A: 

 Så er det du kan mærke at du lever 

 Så er det du kan mærke hjertet slår 

 Så er det du kan danse på vulkanen 

 Så er det du får medvind i håret 

 Du mærker du kan styre lige mod toppen 

 Og alle bare smiler på din vej 

 (T & B: Du – Du – Du – Du – Du – Du…..) 

 

 Du mærker du kan elske hele verden 

 Og alle døre åbnes for dig. 

 Hey-yeah-yeah. 

 Hele verden den ligger åben for dig 

 

 1. Alle: 

 En dejlig morgen 

 Er det forbi 

 Så nåede du bunden 

 Og nu er du endelig fri 

 Og det der fik dig ned under gulvet 

 Har du pludselig glemt 

 For verden vender 

 Og nu er alting nemt 

 

 B: S & A: 

 Så er det du kan mærke at du lever….. 

 (T & B: Du – Du – Du – Du – Du – Du…..) 

  

 2: Alle: 

 Når havens fugle 

 Skal til at hjem 

 De savner solen 

 Så ka' du flyve med dem 

 Og du ser folk overalt 

 Der siger: Ta os med 

 Du ser en verden 

 Der er et dejligt sted 

 

 B: Solo sax 

 

 3: Solo klaver og bas 

 

 B: S & A: 

 Så er det du kan mærke at du lever 

 Så er det du kan mærke hjertet slår 

 Så er det du kan danse på vulkanen 

 Så er det du får medvind i håret 

 Du mærker du kan styre lige mod toppen 

 Og alle bare smiler på din vej 

 Du mærker du kan elske hele verden 

 Og alle døre åbnes for dig. 

 Hey-yeah-yeah. 

 Hele verden den ligger åben for dig 

 (T & B: Du – Du – Du – Du – Du – Du…..) 



 

 

 

 

 


