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Lykkelig   fordi      1   

  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro       

Vers   1   Jeg   står   på    sikker   grund   Håndfladerne   ned   foran   brystet.   

  hver   en    dag ,   hvert    sekund .   Tegn   en   lodret   cirkel   -   slut   med   pegefinger   på   
håndled   (som   om   man   peger   på   et   ur).   

  For   selv   om    bjergene    de   fly�ed’   sig,     Form    ”bjerge   der   rokker”   med   hænderne.   

  så   er    du    stadig   hos    mig .   Hænder   op   -   kør   ned   �l   brystet.   

Præ-   
omkvæd   

Ligesom    1+2   er   3,   
  
  

(kor:   Det   slår   aldrig   fejl,)   

H   pegefinger   op.  
V   pegefinger   og   langefinger   op.     
Sæt   dem   sammen.   
Lav   “nej-nej-nej”   fingre.   

  og   som    na�en    bli’r   �l    dag ,     
(kor:   Ja-a)     

Hold   for   øjnene.  
Vip   hænderne   op.   

  sådan   vil   du    al�d ,    al�d     
elske    mig ,     

H   hånd   op,   V   hånd   op.   
Hænderne   ned   på   brystet.   

  sådan   vil   du    al�d ,    al�d     
elske    mig .   

H   hånd   op,   V   hånd   op.   
Hænderne   ned   på   brystet.   

Omkvæd   Du   gør   mig   
lykkelig ,   ja,    lykkelig ,   for di,   

Lav   uendelig-bevægelse   m.   samlede   hænder.   

∞   -    STOP   

    
lykkelig ,   ja,    lykkelig ,   for di,   

Lav   uendelig-bevægelse   m.   samlede   hænder.   

∞   -    STOP   

    
lykkelig ,   ja,    lykkelig ,   for di   

Lav   uendelig-bevægelse   m.   samlede   hænder.   

∞   -    STOP   

  du    aldrig    giver    slip ,     Lav   “nej-nej-nej”   fingre   -   brandmandsgreb.   

  aldrig    gi’r   du    slip    på   mig.     Lav   “nej-nej-nej”   fingre   -   brandmandsgreb.   
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Mellemspil     Gå   sammen   to   og   to   og   klap   på   ski�   i   dine   egne   
hænder   og   din   makkers   (som   en   sangleg).   

Vers   2   Hvis   jeg   føler   mig    alen’,   Hænder   skærm   ansigt.   

  så   forladt   af    hver    og    én,   Hænder   ud   �l   hver   side   hur�gt   e�er   hinanden.   

  ta’r    du   mig   op    og   si’r   �l   mig:    Lø�   noget   op   fra   midt   for   maven   og   op   i   lu�en.   

  ”Frygt   ikk’    for   jeg   er   hos    dig”.   Omfavn   dig   selv.   

Præ-   
omkvæd   

Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Bro   Du   er   trofast,   kærlig.   H   hånd   på   hjerte,   V   hånd   på   hjerte.   

  Du   gi’r   mig   alt,   hvad   jeg   behøver.     Ræk   hænderne   frem   som   en   gave.   

  Jeg   vil   juble,   danse   Hænder   op   -   sving   fra   side   �l   side.   

  i   en   TAK   �l   dig!   Sving   armene   fra   side   �l   side.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   


