
K o r   D i a l i s   C o c k t a i l   ! 
Potpourri efterår 2004 – forår 2005 

 

Enhver må synge på hvilken stemme han vil, gerne melodistemme. Uanset hvor meget det går i fisk, så holder 

man masken og samler bare op igen så godt man kan! Ikke noget med at grine, tage sig til hovedet eller 

kommentere tekstens tåbelighed! Er det vrøvl? Det skal være Vrøvl 

 

1. mel: Denne morgens mulighed, vers 1. 

Denne aftens munterhed, 

her, hvor nattens mørke brydes. 

Her, hvor afskedsfesten nydes, 

se, hvor muntert alting brydes 

Denne aftens munterhed, 

Denne aftens munterhed. 

 

2 mel: Will ye go, Lassie, go, vers 1. 
Oh, the summertime is comin’, 

and the trees are sweetly booomin’, 

og vi skal ej mer’ samles, 

der, hvor stolene de skramles. 

Nu det vår-slut, min ven. 

   Men vi sang hver en korsang, 

   de blev hørt mangen gang, 

   hvor vi tirsdag aften mødtes. 

   Skal vi ses der igen? 

 

3 mel: Poor man Lazrus, vers 3. 
I love to shout, I love to sing! 

Stik din næse dybt i glasset, drik så korets skål, 

thi vi gider ikke det med vand. 

I love to praise, how well we sing! 

Stik din næse dybt i glasset, drik så korets skål,  

thi vi gider ikke det med vand. 

   Vi gider ikke det med vand. 

   Vi gider ikke det med vand. 

   Stik din næse dybt i glasset, drik så korets skål,  

thi vi gider ikke det med vand. 

 

4 mel: Ipharadisi, vers – øh.. 

|: I Dueslaget - vi spiser og vi drikker. 

I Dueslaget - vi spiser og vi drikker. 

I Dueslaget - vi spiser og vi drikker. 

Bourgogne, champagne, og øl - i Dueslaget. :| 
Tenor: 

   Åh-åh-åh 

   Åh-åh-åh-åh-åh 

   Åh-åh-åh   Vi la’r 

   helan gå! 

Resten: 

   Åh-åh-åh 

   Åh-åh-åh 

   Åh-åh-åh-åh 

   Åh-åh-åh 

 

5 mel: Kum ba yah, vers 3 
Someone’s singing, my Lord, Kum ba yah 

Someone’s singing, my Lord, Kum ba yah 

Someone’s singing, my Lord, Kum ba yah 

Oh, Lord, Kum bay yah 

 6 mel: Barndommens land, vers 1 

Barndommens land 

alle huske kan. 

Det var før ansvarets trænsler, 

lagde sit bånd på vor længsler. 

Husk så, hvor sangglæden gror: 

I vort Kor. 

 

7 mel: Udsigt i kikkert, vers 1 
Sopranerne skælver forsigtigt, 

men rammer en skæv tone rigtigt. 

Vor Lisbeth slår takten med hånden, 

står i en koncertsal i ånden! 

Tolv Alt-stemmer ta’r en cæsur, 

mens Herrene delta’r i dur. 

 

8 mel: Hilsen til forårssolen, vers 1 

Det er forår, alting klippes ned. 

Der beskæres i buskadser og budgetter. 

Slut med fordums fede ødselhed 

Anja vil jo, vi tegnebogen letter. 

Kontingentet skal jo dække både sang og mad, 

Men når bare man kan synge – bli’r man glad. 

 

9 mel: Aftentur med Rosalina, vers 1 

Solen gaber søvnigt bag et træ, 

og skyggerne blir lilla og lange. 

Månen træder frem, den står i næ. 

Jeg tænker:- nu må klokken være mange. 

Nej, desværre, venner, det er koret, der ta’r slut. 

Men trøst jer, i august en ny sæson tar sin debut. 

   Åh ja -, åh ja, åh ja, åh ja. 

 

10 mel: Go’ nu nat, vers 5. 
Far nu vel og far nu ikke vild. 

Det var dejligt vi ku’ finde vej hertil. 

Kor Dialis vil med sang, 

sige tak for denne gang. 

(Vi håber vi nød korets klang.) 

Far nu vel og far nu ikke vild. 

 

 

 

 

 

 
Tak for sæsonen, Karsten (den lille huspoet) 

 


