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DODO & THE DODOS UPGRADE	

Dodo Gad: Vokal, kor	

Jens Rud: Vokal, kor, percussion	

Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor	

Lars Thorup: Trommer, percussion	

Anders Valbro: Guitar
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DODO & THE DODOS UPGRADE	


Produceret af : Dodo & The Dodos	

 	

Teknik : Jens Rud, Steen Christiansen, Lars Thorup 	

Mix: Mads Nilsson @White Room	

Mastering : Jørgen Knub @TimeLess	

℗ © by Pink River Music	
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Trumpet: Ole Hansen: ( Så Det Nok Sådan Man Gør )	

Bas: Thomas Fog: ( Bambi På Glatis )	
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Artwork : Finn Bjerre	

Foto : Sten Larsen, Miklos Szabo	

Digital Distribution : digidi.dk	
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Tak til vores fantastiske :	

Live musikere : Søren Skov (keys, kor) og Thomas Fog (Bas) 	

Live crew: Jørgen Knub, Morten Larsen, Tue Knudsen og Per Both, 	


!
!
Coordination : Helle Due og Lise Stryhn @ ELM	

!
!
og selvfølgelig vores familier og venner ………………………	

!
!
Booking: booking@dodos.dk	

Kontakt : info@dodos.dk	

Web: dodos.dk

GI` MIG HVA´ DU HAR	

Musik: Anders Valbro/ Steen Christiansen
Tekst: C. Nerenst
Hvis du ku’ ku’ mærke
mærke hvor jeg er
se i mine øjne
til øjnene vil mer’
Brænder indeni mig
flammerne har fat
Brænder natten ned til sort
kom og elsk mig mat
Nat efter nat
Nat efter nat
Hvisker ud i mørket
natten er så varm
Du skal smelte med mig
til jeg vælter i din favn
Risler gennem kroppen
kroppen rejser hår.
Vil ikke mere vente på
du endelig forstår
Gi’ mig hva’ du har
Gi’ mig hva’ du har
Gi’ mig lidt af det, du ka’ li’
Gi’ mig hva’ du har
Gi’ mig hva’ du har
Gi’ mig, gi’ mig, gi’ mig mer’
Kast mig ud i vinden.
kast mig ud i regn	

kast den sidste grænse
følg med mig hele vejen
Ka’ du ikke høre
jord og himmel slå
ka’ du ikke mærke
når mit hjerte går i stå
Nat efter nat
Nat efter nat
Gi’ mig hva’...
Alt jeg ka’ li’
slipper jeg fri	


!

Produceret af : Dodo and The Dodos	
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Mastering : Jørgen Knub @TimeLess

!!
VÅGNER I NATTEN
!Musik: Steen Christiansen/ Anders Valbro
Tekst: J. Gedde
!Ligger du alene nu
det håber jeg, du gør
drømmer et par drømme,
jeg ka`li`
Glemmer jeg dig aldrig mer`
glemmer du mon mig
Var vi fra de tider,
og alt nu helt forbi

!Du sidder på min sengekant

du sidder i min krop
Mærker at du banker, banker i mit blod
Mon du har det li’som mig

!Vågner i natten

Vågner af en drøm
Savner dig at snakke med
og dig at holde om
For det har regnet på mit vindue
dryppet på min kind
Uuhh - jeg ville gøre alt
om igen og om og om igen

!Du gav mig al din kærlighed,

Gav mig dine håb
Længsler der var inde i din krop
Du kom altid hen til mig
når du havde lyst
Stilled’ du mon sulten,
mens jeg fik slukket tørst
Mon du har det li’som mig

!Vågner i natten…
!Hold mig til regnen holder op – du ved
Det bedste her i verden sker med dig
og kun dig

!Finder jeg dig aldrig me’r,

finder du mon mig
Længes efter tider,
hvor tiden gik med dig
Mon du har det li’som mig...

!!
Produceret af : Dodo and The Dodos
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Mastering : Jørgen Knub @TimeLess

!
PENGE
!

Musik: Steen Christiansen/ Anders Valbro/ Jens Rud
Tekst: J.Gedde)

!

Jeg er tilbage
hilser dig igen
alle ser mig danse med mig selv
Du har ingenting
men jeg har lommen fuld af kling
jeg vil gi’ dig alt og mere til
Du er så rig
Jeg er så rig
at jeg vil gi’ dig alle mine
penge, penge, penge, penge uh ja

!

Penge er kun papir
men når jeg si’r – penge!
kommer du hen til mig
Penge er kun...

!

Ja, hvor vil du henaf
ska’ vi ta’ til hest
vi ta’r et fly og svæver lidt mod vest
Når vi kommer frem
så gir’ jeg hele turen hjem
sæt dig i min bil
vi ta’r af sted
Du er så rig...

!

Penge er kun...
Penge er kun...

!

Hva’ vil man sige
hva’ med lidt held
dans med en pige
dans med dig selv

!
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BAMBI PÅ GLATIS
Musik: Jens Rud/ Dodo Gad
Tekst: Dodo Gad/ J. Gedde)
Du ka’ tale i timevis,
men du må snakke med dig selv
For du vil aldrig bli’ meget klogere
på, hvorfor jeg sagde farvel
For du tror, jeg er din
Bambi på glatis
Jeg ved, jeg aldrig bli’r
en, du kan få fat i
Du går og drømmer
om sidst sommer
og om det eneste døgn
hvor du red ind i min kalender
som prinsen på den hvide løgn
Røde læber, og høje hæle
var det dér, du faldt i?
Men jeg står li’så fast som bundgarnspæle
når du begynder dit føleri
For du tror, jeg…
Du tror, jeg lukker mine øjne
når du lægger mig ned
li’som dukker, der helst skal ligne
ren og skær uskyldighed
Så nu’ jeg godt træt, af det du tror på
og det du tror, du ka’ få
Det’ på tide, du får lært
der er noget, du aldrig vil forstå
noget du aldrig vil forstå
Du tror, jeg...
Du kan leve dit eventyr
du ka’ få det for dig selv
For du vil aldrig bli’ meget klogere
på, hvorfor jeg sagde farvel
Du tror, jeg...
Produceret af : Dodo and The Dodos
Teknik : Jens Rud, Steen Christiansen, Lars Thorup
Mix: Mads Nilsson @ White Room
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LEV LIVET NU
!

Musik: Steen Christiansen/ Jens Rud
Tekst: Dodo Gad/ J. Gedde)

!

En aften i lys
vi venter og ser
en verden af tavse kæmper
kæmper for mer’
Du løber for alt, det du vil
det brænder i din krop
Lyden af dit hjerte
der smelter dig op

!

Så lev livet nu
Lad verden se det håb du har med
Lev livet ud
I nat er du min stjerne

!

En aften i lys
sekunder af tid,
hvor intet og alt forandres
fra sort til hvid
Du spænder dit håb og dit mod
det springer i din krop
Lyden af dit hjerte
da du når derop

!
Så lev livet...
!

I nat er du min stjerne
Ingen sætter grænser
Ingen ved, hvor langt vi kan nå
For det liv vi har,
bliver aldrig mere værd - hey
end det liv, vi lever lige nu og her

!

Så lev livet nu
Og lad mig se dit håb
Lev livet ud
For i nat er du min stjerne

!
!
!
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DRØMMER	


!

Musik: Anders Valbro/ Steen Christiansen	

Tekst: Dodo Gad/J. Gedde)	


!

Er hjertet med	

i alle dine ord	

er vi sammen om alt det jeg tror	

Har verden forandret sig	

og er det bare mig	

der stadig drømmer	

om en der ligner dig	


!

For jeg er kun en drømmer	

der svæver frit omkring	

på mine håbefulde vinger	

der aldrig lander, før det er for sent	


!

Jeg har endnu	

mit hjerte udenpå	

som du ved, du altid kan nå.	

Så se mig i øjnene	

og sig, hvor vi skal hen	

Hvisk mig i øret	

du lægger mig i seng	


!

For jeg er kun en drømmer	

der svæver frit omkring	

på mine håbefulde vinger	

der aldrig lander før det er	


!

For sent at redde det, der var	

og for sent at se tilbage	

på de løfter, som du gav	


!
For jeg er kun en...	

!
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SÅ DET NOK SÅDAN MAN GØR
!
!

Musik: Jens Rud/ Steen Christiansen/ Lars Thorup
Tekst: J.Gedde)

!

Er jeg her for at svede i natten
fryser når solen står op
tænker alt for meget, ja på ingenting
har alligevel alt for meget i mit hoved’
”Jeg har aldrig elsket andre end dig”
sa’e hun og kaldte ham Lørdag
Hun sa’e det også fredag
og hun sa’e det til mig
så’ det nok sådan, man gør

!

Jeg sidder højt på strå, og kigger på skrå
og ser, om alt er li’så lige,
som det sku’ vær’
Jeg synger, når jeg keder mig
keder mig i munden
så’ det nok sådan, man gør

!

Bli’r det forår vi får
koldere end sidste år
hvor vi pakker os ind
danser lidt kind mod kind
synger: uh ah ba da ba da ba...

!

Det kræver nerver af stål at åbne dig op
og der er ticks i dine øjne, når du smiler
når bomberne tikker,
gør dope dig så sikker
du’ ligeglad, om det’ for - eller bagfra

!
”Jeg har aldrig elsket...”
!
Bli’r det forår...
!
!
!
!
!

Produceret af : Dodo and The Dodos
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Mix: Mads Nilsson @ White Room
Mastering : Jørgen Knub @TimeLess
Ole Hansen: Muted trumpet

GI´ MIG SKIBENE TILBAGE

	


Musik: Anders Valbro
Tekst: Dodo Gad/ J. Gedde)
Jeg er et hav
og jeg vælger min vej
finder mine strømme
Og jeg vil læne mig kærligt til dig
så længe du ved,
jeg har min frihed
Frihed til at storme vildt
og frihed til at flyde blidt
Lyt til bølgernes slag
banker som dit hjerte
Og du vil længes mod det,
du holdt af
og alt det,
du ønsker dig af verden
Så giv dig tid til at tænke lidt
på hvad livet det er værd
og hør mig når jeg si’r
Giv mig skibene tilbage
og lad dem stævne ud
lad dem følge vinden
over det frie blanke sund.
Giv mig skibene tilbage
og lad dit hjerte sejle med
før mit hav er hav uden grund
Mm - Jeg sejler med dig
følger dine drømme
Og i dit ansigt spejler stjernerne sig
og viser dig vejen til dit hjerte
Jeg er det hav, du kommer fra
og der hvor livet er
så hør mig, når jeg si’r
Giv mig skibene...	
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