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E

Pak sce - nen ned mens

A E

folk går hjem

H7

dæmp ly - set lidt og kør

E

bi - len frem

F m

i -mens jeg ta´r

Hsus4 H7

en sang a -

E

le -ne

A/h E

U-den at for -

A E

styr - re no´en

H7

sluk for spot- light og

E

mi-kro- fon

F m

jeg træn-ger til

Hsus4 H7

en sang a -

E

le -ne

E

Men den

H7

sid - ste sang er stil -

E

le

H7

den sid - ste sang er din

E

A

et min-de om

E

de da - ge

H7 H sus4 H7

H7

Den sid - ste sang er stil - le

E H7

men hør hvor me - lo - di´n

En sang alene
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E A

brin-ger lidt

H7

til - ba - ge

E

G

I nat var stem-nin-gen fin

C m

og klar

H7

de fik den gejst og e-ner -

E

gi vi har

G 7

Folk var stil - le i

C m

star- ten men

H7

vi fik dem op i - gen

A/h

vi fik dem

H7

op i-gen

H7

Men den

H7

sid - ste sang er stil -

E

le

H7

den sid - ste sang er din

E

A

et min-de om

E

de da - ge

H7 H sus4 H7

H7

Den sid - ste sang er stil - le

E H7

men hør hvor me - lo - di´n

E A

brin-ger lidt

H7

til - ba - ge

E
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Pak scenen ned mens folk går hjem.
Dæmp lyset lidt og kør bilen frem.
Imens jeg ta´r
en sang alene.

Uden at forstyrre no´en.
Sluk for spotlight og mikrofon.
Jeg trænger til
en sang alene.

Men den sidste sang er stille.
Den sidste sang er din.
Et minde om – de dage.
Den sidste sang er stille,
men hør hvor melodi´n
bringer lidt – tilbage.

Pak scenen ned mens folk går ud
under månelys og stjerneskud,
men la´ mig vær´ 
lidt alene.

Sidste sæt er overstået,
og så snart den sidste gæst er gået,
spiller jeg
en sang alene.

Men den sidste sang er stille…..

I nat var stemningen fin og klar.
De fik den gejst og energi vi har.
Folk var stille i starten, men
vi fik dem op igen.
Vi fik dem op igen!

Men den sidste sang er stille…..
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