
ØRKENENS DRONNING 
 
Der er bjerge af sand  
lige så langt du kan se  
som bølger på havet  
men stille som sne 
måske  
er du er helt aleene 
 
Luften den står stille 
så dræbende hed  
men nu ser du mennesker  
som vandrer afsted 
du tar’ med 
til ørkenens hemmelighed 
 
Ørknen har en dronning 
hun er livets honning 
og på hendes slot 
blir’ man passet godt  
For hendes folk er blidt 
og deres tøj er hvidt 
Selvom ørknen den er tør 
åbner de deres dør 
 

Sammenknebne øjne  
og flyvende sand 
Som myrer blir mennesket  
i gudernes land 
hvor vand 
er ørknens klare guld 
 
Der findes en Oase  
så klukkende skøn 
en sjælden ørkenblomst  
står lille og tynd 
så køn  
plantet i en drøøm  
 
Ørknen har en dronning... 
 
 
 
 

Beduinerne sejler  
i ørknen så stor 
skibet det følger  
kamelernes spor 
ombord  
findes ørknens sjæl  
 
Ad ældgamle stier  
og forfældres veje 
til slottet i vinden  
hjælper de dig  
som ven  
er du velkommen 
 
Ørknen har en dronning... 

 

  



RICOS SAMBA 
 
 
På et gadehjørne 
som duer mellem ørne 
der bor gadens børn  
Som fugle er de frie 
men hver en dreng og pige 
ønsker sig et hjem 
en drøm en drøm  
der aldrig bliver glemt 

 
Se hvor solen skinner      
og Ricos venner 
spørger  ”vil du spille med” 
Sparker bolden tilvejrs 
spiller tværs            
og Rico dripler som en drøm 
og drømmer om at bli’ berømt  
det ku’ være skønt    
 
Men på et gadehjørne... 
 
Se hvor gaden danser 
trafikken standser  
for der er karneval   
Fyldt med trommer og støj 
farver og røg 
Det mærkes som en elastik   
så benene blir’ en mekanik  
som danser til musik  
 
Men på et gadehjørne... 
 
Rico går og synger  
jeg tror han drømmer 
om at gå i skole 
Han blir’ aldrig student 
men han har et talent  
Han dribler uden om alle folk 
ja hurtigere end 1000 volt 
han tryller med en bold 
 
Men på et gadehjørne... 

 
VED VERDENS ENDE 
 
På rejsen  
fortalte de mennesker jeg så    
at verden hører op det sted     
hvor solen den går op og ned    
Der ser du bjergene gløde 
og skyerne føde 
og syv forskellige have der mødes      
 
Der stod jeg  
i sandet ved den yderste kyst 
men så kun et eneste hav 
Så da en fisker sagde ”Goddauw” 
spurgte jeg ”Fisker er det sandt” 
men han så syv haves vand 
hvor jeg blot et eneste fandt   
   
Så spurgte jeg de mørke bølger     
Spurgte om de kendte deres far        
Og bølgernes dybe stemme sagde 
haver har dette svar       
 
Som regnens dråber  
flyder jeg sammen i eet   
men mennesker begår den fejl   
ser forskellige ting i samme spejl  
Med samme pensel og palet 
males menneskets stafet 
et blandet hold med een siluet 
 
Du er i alle mennesker 
Så hvis du siger ”hej”    
blomstrer deres smil også i dig 

  



ØRKENENS DRONNING 
 
          hm 
Der er bjerge af sand  
          hm 
lige så langt du kan se  

G 
som bølger på havet  

G 
men stille som sne 

F#/a# 
måske 

G F#  
er du er helt aleene 
 

 hm 
Luften den står stille  

 hm 
så dræbende hed  
 G 
men nu ser du mennesker  
 G 
som vandrer afsted 
 F#/a# 
du tar’ med 

 G            F# 
til ørkenens hemmelighed 

 
 
 hm 
Ørknen har en dronning 

 hm          A 
hun er livets honning 

 A 
og på hendes slot 

 F#      G     F# 
blir’ man passet godt  

 hm 
For hendes folk er blidt 

 hm         A 
og deres tøj er hvidt 

 A 
Selvom ørknen den er tør 

  F#     G F#       
åbner de deres dør 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

hm 
Sammenknebne øjne  

 hm 
og flyvende sand 

 G 
Som myrer blir mennesket  
 G 
i gudernes land 
 F#/a# 
hvor vand 
   G                 F# 
er ørknens klare guld 
 
 hm 
Der findes en Oase  
 hm 
så klukkende skøn 
 G 
en sjælden ørkenblomst  

 G  
står lille og tynd 

 F#/a# 
så køn  
  G      F# 
plantet i en drøøm  
 
 
Ørknen har en dronning... 

 

hm  
Beduinerne sejler  

 hm 
i ørknen så stor 
 G 
skibet det følger  
 G 
kamelernes spor 
 F#/a# 
ombord  

 G                  F# 
findes ørknens sjæl  
 
 hm 
Ad ældgamle stier  
 hm 
og forfældres veje 

 G 
til slottet i vinden  

 G 
hjælper de dig  
 F#/a# 
som ven  
 G F#  
er du velkommen 
 
Ørknen har en dronning... 



 
ØRKENENS DRONNING 
 
          hm 
Der er bjerge af sand  

          hm 
lige så langt du kan se  

G 
som bølger på havet  

G 
men stille som sne 

F#/a# 
måske 

G F#  
er du er helt aleene 
 
 hm 
Luften den står stille  
 hm 
så dræbende hed  

 G 
men nu ser du mennesker  

 G 
som vandrer afsted 
 F#/a# 
du tar’ med 
 G            F# 
til ørkenens hemmelighed 
 
 
 hm 
Ørknen har en dronning 

 hm          A 
hun er livets honning 

 A 
og på hendes slot 

 F#      G     F# 
blir’ man passet godt  

 hm 
For hendes folk er blidt 

 hm         A 
og deres tøj er hvidt 

 A 
Selvom ørknen den er tør 

  F#     G F#       
åbner de deres dør 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammenknebne øjne  
og flyvende sand 
Som myrer blir mennesket  
i gudernes land 
hvor vand 
er ørknens klare guld 

 
Der findes en Oase  
så klukkende skøn 
en sjælden ørkenblomst  
står lille og tynd 
så køn  
plantet i en drøøm  
 
Ørknen har en dronning... 

 
Beduinerne sejler  
i ørknen så stor 
skibet det følger  
kamelernes spor 
ombord  
findes ørknens sjæl  
 
Ad ældgamle stier  
og forfældres veje 
til slottet i vinden  
hjælper de dig  
som ven  
er du velkommen 
 
Ørknen har en dronning... 

 

 

Vers 

| hm | hm | G | G | 

| F#/a# | G |  F# | 

| hm | hm | G | G | 

| F#/a# | G | F# |  F# |   

 

Omk: 

| hm | hm | hm | A |  

| A  | A | F# | G F# | 

  



RICOS SAMBA 
 
 gm 
På et gadehjørne 

 gm 
som duer mellem ørne 

 C7     Aø   D7  
der bor gadens børn  

 gm 
Som fugle er de frie 

 gm 
men hver en dreng og pige 

 C7 
ønsker sig et hjem 

 Aø      D7 
en drøm en drøm  

 Gm                       D7 
der aldrig bliver glemt 
 
 

 
Gmaj    Abdim      am        Bbdim 
Se                  hvor          solen skinner      
hm          Esus       E    
og Ricos venner 
am              Dsus       D   
spørger  ”vil du spille med” 
 Gmaj                Abdim 
Sparker bolden tilvejrs 
am           Bbdim     
spiller tværs            
am                       Dsus    D     
og Rico dripler som en drøm 
Bbmaj           Hdim 
og drømmer om at bli’ berømt  
cm                      F            
det ku’ være skønt    
 
Men på et gadehjørne... 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Gmaj    Abdim      am        Bbdim     
Se                hvor     gaden danser 
hm          Esus       E    
trafikken standser  
am    Dsus       D   
for der er karneval   
 Gmaj                Abdim 
Fyldt med trommer og støj 
am           Bbdim     
farver og røg 
am                       Dsus    D     
Det mærkes som en elastik   
Bbmaj           Hdim 
så benene blir’ en mekanik  
cm                      F            
som danser til musik  
 
 
Men på et gadehjørne... 
 
 
 
Gmaj    Abdim      am        Bbdim     
Rico                        går og synger  
hm          Esus       E    
jeg tror han drømmer 
am    Dsus       D   
om at gå i skole 
Gmaj                Abdim 
Han blir’ aldrig student 
am           Bbdim     
men han har et talent  
am                       Dsus    D     
Han dribler uden om alle folk 
Bbmaj           Hdim 
ja hurtigere end 1000 volt 
cm                      F            
han tryller med en bold 
 
Men på et gadehjørne... 



RICOS SAMBA 
 
Vers 
| Gmaj  Abdim | am Bbdim    |  
| hm Esus E   | am Dsus D  | 
| Gmaj  Abdim | am Bbdim    |  
| am Dsus D    | am Dsus D    | 
| Bbmaj Hdim | cm  F           | 
 
Omk 
| gm | gm | C7 | Aø D7 | 
| gm | gm | C7 | Aø D7 | 
| Gm D7 |  

  



VED VERDENS ENDE 
 
Csus2 
På rejsen  
Csus2 b6                                   Csus2 6   
fortalte de mennesker jeg så    
C7        F             C/e 
at verden hører op det sted     
F                      F#ø         Gsus    G 
hvor solen den går op og ned    
                    dm           G  
Der ser du bjergene gløde 
         C      Am 
og skyerne føde 
     F                     G             am     Gsus 
og syv forskellige have der mødes      
 
Csus2 
Der stod jeg  
Csus2 b6                                   Csus2 6   
i sandet ved den yderste kyst 
C7        F             C/e 
men så kun et eneste hav 
F                      F#ø         Gsus    G 
Så da en fisker sagde ”Goddauw” 
                    dm           G  
spurgte jeg ”Fisker er det sandt” 

         C      Am 
men han så syv haves vand 
F                     G             am     Gsus  
hvor jeg blot et eneste fandt    
 
am                                  G#maj   
Så spurgte jeg de mørke bølger     
am                                  G#maj   
Spurgte om de kendte deres far  
Hø     Ebsus    Eb        
Og bølgernes dybe stemme sagde 
Fmaj       Gsus G  
haver har dette svar       
 
 
 
 

 
 
Csus2 
Som regnens dråber  
Csus2 b6                                   Csus2 6   
flyder jeg sammen i eet   
C7        F             C/e 
men mennesker begår den fejl   
F                      F#ø         Gsus    G 
ser forskellige ting i samme spejl  
                    dm           G  
Med samme pensel og palet 
         C      Am 
males menneskets stafet 
F                     G             am     Gsus  
et blandet hold med een siluet 
 
                    dm           G  
Du er i alle mennesker 
         C      Am 
Så hvis du siger ”hej”    

F                     G             Csus2   Csus2b6    C                                    

blomstrer deres smil også i dig  
 
 
 
 
 

Vers 
| Csus2 | Csus2 b6 | Csus2 6  | C7 | 
| F  C/e | F F#ø | Gsus G | dm G |  
| C Am | F  G | am |  Gsus | 
 
B-styk 
| am G#maj | am G#maj | Hø | Ebsus Eb | 
| Fmaj | Gsus G | 


