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Morgensol
Lis soerensen

Standard Tuning - Capo on 3. fret.

Lis SÃ¸rensen - Morgensol

Verse:

C                Am7           F                                G
Morgensol, i min seng, jeg gider godt stÃ¥ op i dag
C          /B       Am7                  F                        G
Jeg har vÃ¦ret langt, langt vÃ¦k, jeg lÃ¦nges efter dig.

Chorus:
  
          C                      F           G                       C  /B
For jeg tror pÃ¥ kÃ¦rlighed, jeg tror pÃ¥ dig og mig
        Am7             /F#             G
Jeg vil gi  dig det bedste jeg har
           C                        F                G                        C 
/B
Og ka  vi holde hovedet koldt, og holde hjertet varmt
         Am7                  /F#              G
SÃ¥ er der mer  hvor det kommer fra.

Verse 2:

C                Am7                  F                        G
Morgenro, og livet blir , plus lig til og leve med
C          /B         Am7                 F                 G
Du har ventet lang, lang tid, nu er jeg her igen.

Chorus:

            C                      F           G                       C  /B
For jeg tror pÃ¥ kÃ¦rlighed, jeg tror pÃ¥ dig og mig
        Am7             /F#             G
Jeg vil gi  dig det bedste jeg har
           C                        F                G                        C 
/B
Og ka  vi holde hovedet koldt, og holde hjertet varmt
         Am7                  /F#              G
SÃ¥ er der mer  hvor det kommer fra.NÃ¥r jeg gÃ¥r, gÃ¥r sÃ¥ galt i byen

Bridge:

E7             /F#               G
Og gÃ¸r mere ondt end godt



Bb            C                    F                  
Kys mig, elsk mig, og hold fast i mig
  G
Og det vi virk lig vil.

Bb           C
Kys mig, elsk mig..

Chorus:
            C                      F           G                       C  /B
For jeg tror pÃ¥ kÃ¦rlighed, jeg tror pÃ¥ dig og mig
        Am7             /F#             G
Jeg vil gi  dig det bedste jeg har
           C                        F                G                        C 
/B
Og ka  vi holde hovedet koldt, og holde hjertet varmt
         Am7                  /F#              G
SÃ¥ er der mer  hvor det kommer fra.
Chorus:
            C                      F           G                       C  /B
For jeg tror pÃ¥ kÃ¦rlighed, jeg tror pÃ¥ dig og mig
        Am7             /F#             G
Jeg vil gi  dig det bedste jeg har
           C                        F                G                        C 
/B
Og ka  vi holde hovedet koldt, og holde hjertet varmt
         Am7                  /F#              G
SÃ¥ er der mer  hvor det kommer fra.


