VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED

THoRS TRøST

Boom boom - Danse i måneskin - Disco tango - Under stjernerne på himlen - Vi danser
rock og rul - Vi maler byen rød - To lys på et bord - Der står et billed af dig på mit bord Tænder på dig - Smuk som et stjerneskud - Video video - Det’ lige det

1. BOOM BOOM
Sunget af Mabel, 1978

Hvad er det, der er galt med mig? Jeg føler mig lidt sløj
Jeg tror, det er problemer eller alt for megen røg
Nej du, jeg ryger ikke, og drikker ikke spor
Så er det nok din kondition, der’ værre end du tror
Nej, jeg gik op til lægen, og ved du, hva’ han sa’?
At du sku’ holde op med livets goder fra i dag
Jeg lagde mig på briksen, og han undersøgte mig
Hva’ skete der? Hva’ sagde han? Hva’ er der galt med dig?
Det er helt naturligt, hjertet hamrer løs
Når man er forelsket i en pi’
Hvis man mærker kæmpeslag så bli’r man let nervøs
Det er kærlighed, der banker på indeni
Og det si’r boom boom, og boom boom af lyst
Det føles som en torden her i mit bryst
Ja, det si’r boom boom og banker som besat
Det hamrer og det banker dag og nat
Nu ka’ jeg godt forstå hvorfor du går og er så bleg
Det glæder mig, men sig mig: hvad tror du, der er på vej?
Det er den store kærlighed, jeg ve’ det fra mig selv
Så du har haft det li’som jeg, fortæl, fortæl, fortæl
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Det er helt naturligt, hjertet hamrer løs
Når man er forelsket i en pi’
Hvis man mærker kæmpeslag så bli’r man let nervøs
Det er kærlighed, der banker på indeni
Og det si’r boom boom, og boom boom af lyst
Det føles som en torden her i mit bryst
Ja, det si’r boom boom og banker som besat
Det hamrer og det banker dag og nat
Ja, det si’r boom boom, og boom boom af lyst
Det føles som en torden her i mit bryst
Ja, det si’r boom boom og banker som besat
Det hamrer og det banker dag og nat
Ja, det si’r boom boom og banker som besat
Det hamrer og det banker dag og nat

2. DANSE I MÅNESKIN
Sunget af Trine Dyrholm, 1987

En flamme der aldrig blev tændt
En rose der aldrig blev sendt
Et pigehjerte banker, banker
Hvad hjælper det mig, dine tanker
Drømme der tændte dig før
Skal ud før de visner og dør
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Så sig hvis du vil ha’ mig, ta’ mig
Så vil jeg danse med dig
Danse i måneskin
Lige så tæt kind mod kind
Vi lukker natten ind
Danse i måneskin
Jeg husker så kejtet du var
Men under dit pjat var du klar
Vi glemte hele tiden, tiden
Men jeg har husket den siden
De blomster din mund kunne sige
Ku’ fylde et helt gartneri
Jeg vidste du ku’ li mig, sig mig
Om jeg skal danse med dig
Danse i måneskin
Lige så tæt kind mod kind
Vi lukker natten ind
Danse i måneskin
(Omkvæd 3 gange mere)
Danse i måneskin
Lige så tæt kind mod kind
Vi lukker natten ind
Danse i måneskin
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3. DISCO TANGO
Sunget af Tommy Seebach, 1979

Hun er en stjerne på et dansegulv
Slår John Travolta i en rock ‘n’ roll
På diskoteket ta’r hun kegler, og der ka’ man se
Dem stå i kø og skæve, hver gang hun gør sin entré
Om dagen lever hun et hundeliv
Og dyrker skoleridt som tidsfordriv
Men så når mørket falder på, er hun den, der står af
Hun kræver action, det’ det samme hver eneste dag
Hvad mon det er, hun vil ha’?
Disco tango à la carte
Og godt med garniture, flugt og fart
En jockey uden hest, der disc’er op
Med nyt fra USA, soul, reggae eller pop
Bach er lige fedt om dag’n
Beethoven ta’r endnu sin bid af kag’n
Men nat-menuen hedder lidt bizart:
En disco tango à la carte
Disco tango à la carte
Og godt med garniture, flugt og fart
En jockey uden hest, der disc’er op
Med nyt fra USA, soul, reggae eller pop
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Bach er lige fedt om dag’n
Beethoven ta’r endnu sin bid af kag’n
Men nat-menuen hedder lidt bizart:
En disco tango à la carte

4. UNDER STJERNENE PÅ HIMLEN
Sunget af Tommy Seebach, 1993

Jeg sætter mig på kanten af din seng,
Og du ler til mig
Verden svinder ind til ingenting,
Når jeg ser på dig
Du ligger lige så musestille,
Og virker ubeskriveligt lille
Imellem dine mange sjove dyr
Men i drømmelegen
Finder vi to vejen
Ud mod nye eventyr
Under stjernerne på himlen
Sejler du med mig
Luk nu stille dine øjne,
Så er vi på vej
Vi sejler over vandet
Og ind i drømmelandet,
Du og jeg
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Og hvis du bliver skræmt af vinden,
Så kysser jeg dig blidt på kinden
Hvor du end er i fantasien,
Vil jeg altid være
Her hos dig, min kære
Læg nu trygt din hånd i min
Under stjernerne på himlen,
Sejler du med mig
Luk nu stille dine øjne,
Så er vi på vej
Vi sejler over vandet
Og ind i drømmelandet,
Du og jeg
Drømmelandet, du og jeg

5. VI DANSER ROCK OG RUL
Sunget af Stig Rossen, 1988

Hvis du kan li´ at danse og skeje rytmisk ud
Du går med længsler i kroppen, der banker og vil ud
En fredag/lørdag aften må der gerne ske lidt mer’
Ta’ afsted, kom nu med, det er her og nu det sker
Vi danser rock, danser rul, danser månen hel og fuld
Til den lyse morgen, vi bli´r bare ved
Giv din kæreste besked og tag dine venner med
For her er plads til alle, der danser rock, danser rul
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Længe leve livet på rock og rul manér
Hit på hit med din partner, 1 2 3 eller fler´
Og selvom kloden drejer, danser alle roligt med
Vi bli´r ved, danser med, i en uendelighed
Rock, danser rul, danser månen hel og fuld
Til den lyse morgen, vi bli´r bare ved
Giv din kæreste besked og tag dine venner med
For her er plads til alle, der danser rock, danser rul
Alle taber ho´det, når rytmen går i blodet
Hen til kommoden og tilbage igen
Sådan skal det være, det kan alle lære
Prøv engang igen, kom nu, min ven
Rock, danser rul, danser månen hel og fuld
Til den lyse morgen, vi bli´r bare ved
Giv din kæreste besked og tag dine venner med
For her er plads til alle, der danser rock, danser rul

6. VI MALER BYEN RØD
Sunget af Birthe Kjær, 1989

Du hænger lidt med ho’det, syn’s du alt er gråt I gråt?
Ja, jeg kender jo turen, det’ klart, du ved det godt
Men glem det et sekund, lad det fordufte I det blå
Grib din egen palet, for nu ska’ vi lægge farverne på
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Vi maler byen rød og himlen hvid af stjerneskær
Det grå og triste får en ekstra farveklat
Så gi’r vi nattens tøj et penselstrøg og gerne fler’
Og først når solen si’r godmorgen og ta’r fat, si’r vi godnat
De briller, du har på, kan farve tingene, der sker
Så ka’ du ikke få øje på glæder, andre ser
Men du må låne mine et par timer, hvis du vil
Tag og se dig omkring, luk øjnene op, spring ud og slå til
Vi maler byen rød og himlen hvid af stjerneskær
Det grå og triste får en ekstra farveklat
Så gi’r vi nattens tøj et penselstrøg og gerne fler’
Og først når solen si’r godmorgen og ta’r fat, si’r vi godnat
Sidder du stadig derinde
Ruller gardinerne ned
Glæderne, dem skal man finde
Bare hæng I og ta’ med
(Bare hæng I og ta’ med)
Vi maler byen rød og himlen hvid af stjerneskær
Det grå og triste får en ekstra farveklat
Så gi’r vi nattens tøj et penselstrøg og gerne fler’
Og først når solen si’r godmorgen og ta’r fat
Ja, først når solen si’r godmorgen og ta’r fat
Si’r vi godnat
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7. TO LYS PÅ ET BORD
Sunget af Otto Brandenburg, 1960

To lys på et bord
Tre forløsende ord
Fire glas fyldt med ungdommens mod
Fem slags smil til dessert
Seks små kys, tre til hver
Blev betalt med vort hjerteblod
En ond parodi
På en spildt poesi
Det er alt, hvad der findes i dag
For de smil og de ord,
Der blev sagt ved det bord
Har vi glemt midt i tidens jag
Hvordan er det sket?
Har vi slet ikke set
At de lys brændte hurtigt ned
At tiden, der kom
Blev så håbløs og tom
Hvorfor skal det vare ved?
To lys på et bord
Tre forløsende ord
Fire glas fyldt med ungdommens mod
Fem slags smil til dessert
Seks små kys, tre til hver
Blev betalt med vort hjerteblod
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Hvordan er det sket?
Har vi slet ikke set
At de lys brændte hurtigt ned
At tiden, der kom
Blev så håbløs og tom
Hvorfor skal det vare ved?
To lys på et bord
Tre forløsende ord
Fire glas fyldt med ungdommens mod
Fem slags smil til dessert
Seks små kys, tre til hver
Blev betalt med vort hjerteblod
Blev betalt med vort hjerteblod

8. DER STÅR ET BILLEDE AF DIG PÅ MIT BORD
Sunget af Rollo og King, 2001

Mmm… Ååååh…
Der står et billede af dig på mit bord
Hvornår får jeg mon din besked?
Er din pc’er gået ned?
Nu sidder jeg og chatter med mig selv
Og be’r dig om at lege med
Om at lege med
Der står et billede af dig på mit bord, og det vækker minder
For du er den som jeg vil ha’
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Meget mere end du sikkert ved, du’ en man aldrig glemmer
For du har lige brændt mig af
Nu sidder han med hovedet let på skrå
Og prøver på at lade tiden gå
Og min egen selvbiografi
Var det der gjorde det forbi
Gjorde det forbi, for
Der står et billede af dig på mit bord, og det vækker minder
For du er den som jeg vil ha’
Meget mere end du sikkert ved, du’ en man aldrig glemmer
For du har lige brændt mig af
Alene, forladt
Jeg tænker på dig dag og nat
Uh… Et ønske, et håb
At du vil trykke på Delete, Control, yeah
Der står et billede af dig på mit bord, og det vækker minder
For du er den som jeg vil ha’
Meget mere end du sikkert ved, du’ en man aldrig glemmer
For du har lige brændt mig af
Mmm… Ååååh…
Der står et billede af dig på mit bord
Mmm… Ååååh… Yeah
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Der står et billede af dig på mit bord, og det vækker minder
For du er den som jeg vil ha’
Meget mere end du sikkert ved, du’ en man aldrig glemmer
For du har lige brændt mig af
Der står et billede af dig på mit bord

9. TÆNDER PÅ DIG
Sunget af Jakob Sveistrup, 2005

Er pluds’lig sendt til tælling med et slag
Hvor var det jeg kom fra
Hvor er jeg på ven hen
Et enkelt blik og jeg var sat til vægs
Jeg smed mine våben
Mit hjerte var åbent
Jeg kæmper mig tilbage
Og husker hvad du sagde
Jeg tænder på dig, indeni
Tænder på os to, og noget jeg ik’ tør sig’
Jeg drømmer om dig, dag og nat
Drømmer om os to, min sjæl er som besat
Ka’ ikke finde ord
Du fylder op min tænketank
Så alting går i stå
Har prøvet på at lyve for mig selv
Alt under kontrol, ja
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Du rammer mit skjold, ja
Men lig’meget hvad jeg gør
Er intet, intet helt som før
Jeg tænder på dig, indeni
Tænder på os to, og noget jeg ik’ tør sig’
Jeg drømmer om dig, dag og nat
Drømmer om os to, min sjæl er som besat
Ka’ ikke finde ord
Du fylder op min tænketank
Så alting går i stå
Jeg tænder på, jeg tænder på dig
(Jeg tænder på dig yeah)
Jeg drømmer om, jeg drømmer om dig
(Jeg drømmer om dig)
Jeg tænder på dig, indeni
Tænder på os to, og noget jeg ik’ tør sig’
Jeg drømmer om dig, dag og nat
Drømmer om os to, min sjæl er som besat
Ka’ ikke finde ord
Du fylder op min tænketank
Så alting går i stå
Jeg tænder på dig
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10. SMUK SOM ET STJERNESKUD
Sunget af Brødrende Olsen, 2000

I den varme nat
Fyldt med drømmen at
Lykken varer evigt
Lyser månen op
På en kvindekrop, ja
Og hendes smukke ansigt
Hun er bare min store kærlighed
Der bli’r større, der bli’r ved og ved
Smuk som et stjerneskud
Som tiden går
Smukkere ser hun ud
År efter år
Hendes hofters dans
I en strålekrans, ja
Gennem bølgebruset
Og i måneskin
Bli’r jeg lukket ind
Lyk’lig og beruset
Natten den er fyldt med kærlighed
Der bli’r større der bli’r ved og ved
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Smuk som et stjerneskud
Som tiden går
Smukkere ser hun ud
År efter år
Et stjerneskud
Smuk som et stjerneskud
Flottere som tiden går
År efter år
(Omkvæd 2 gange mere)
Smuk som et stjerneskud
Som tiden går
Smukkere ser hun ud
År efter år

11. VIDEO VIDEO
Sunget af Brixx, 1982

Når regnen bare siler ned
Så har jeg tændt for color TV’et
Homfree Bogan og Bjørn fra Wimbeldon
Jeg har det hele på video-bånd
Susanne rejste hjem igår
Ja til sin mor i Klampenborg
Alt det TV har gjort hende spiltergal
Hun siger jeg ikke er helt normal
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Video Video (Video)
Den kører nat og dag
Video Video (Video)
Når jeg skal slappe af
Bare et tryk på knappen
Ja, så er der gang i kassen
(Ååååh) Jeg er Video-man!
Mine venner syntes det går for vidt
At sidde og glo på alt det skidt
Jeg er da ligeglad, for mig er det bare sagen
At se på video hele dagen (Ja det er)
Video Video (Video)
Den kører nat og dag
Video Video (Video)
Når jeg skal slappe af
Bare et tryk på knappen
Ja, så er der gang i kassen
(Ååååh) Jeg er Video-man!
Video, åååh, Video
Video Video (Video)
Den kører nat og dag
Video Video (Video)
Når jeg skal slappe af
Bare et tryk på knappen
Ja, så er der gang i kassen
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(Ååååh) Jeg er Video
(Ååååh) Ja, jeg er Video
(Ååååh) Jeg er Video-man!

12. DET’ LIGE DET
Sunget af Kirsten & Søren, 1984
Regnen slår mod ruden

Jeg stirrer trist på den
Der’ ikke meget, der tyder på
At solen kigger frem igen
Så ringer det på døren
Og hvem mon træder ind?
Det gør du, og straks er regnen væk
I hvert fald i mit sind
Det’ lige det, jeg går og venter på
Det’ lige det, der får mig til at leve
Det store sus, en herlig gave
Der pluds’lig dukker ud af det blå
Det’ lige det, jeg går og venter på
Det’ lige det, der får mig til at svæve
Og hvis jeg drømmer, be’r jeg dig:
Lad vær’ og væk’ mig mer’
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Du står lidt sky og tøver
Fortæller så til sidst
At det er gået op for dig
Hvad jeg så længe selv har vidst

Du stirrer skræmt forbi mig
Ved ordet ‘kærlighed’
Bare rolig, jeg bli’r aldrig træt
Af det dér ord, du ved
Det’ lige det, jeg går og venter på
Det’ lige det, der får mig til at leve
Det store sus, en herlig gave
Der pluds’lig dukker ud af det blå
Det’ lige det, jeg går og venter på
Det’ lige det, der får mig til at svæve
Og hvis jeg drømmer, be’r jeg dig:
Lad vær’ og væk’ mig mer’
Vi løber hånd i hånd hen ad vejen
Og blæser på, om regnen ta’r til
Jeg bli’r en smule stolt og forlegen
Hver gang du sender mig et smil
Det lige det
Det’ lige det, jeg går og venter på
Det’ lige det, der får mig til at leve
Det store sus, en herlig gave
Der pluds’lig dukker ud af det blå
Det’ lige det, jeg går og venter på
Det’ lige det, der får mig til at svæve
Og hvis jeg drømmer, be’r jeg dig:
Lad vær’ og væk’ mig mer’
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SKAL DER VÆRE FEST?
SÅ LA’ DEN BLIVE RIGTIG GO’!
THoRS TRøST ER KENDT FOR

“

Altid at sætte gang i festen og danseskoene
At spille store danske og udenlandske Pop,

Rock og Schlager Hits
At spille de sange folk kan skråle med på
Krydre festen med gags, jokes og fede soloer
En festlig oplevelse som vil huskes

“

VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG!
Book os her: www.thorstroest.dk

Troels Christensen
Halsebyvej 14,
Svenstrup
4220 Korsør

Mobil: 51 64 81 04
Privat: 28 29 49 11
Troech@slagelse.dk
www.troels.dk

