
Humlebien Buller og den 
fortabte sjæl 
 
                            Sangbog 
 
 

”En fandens karl”    
 
(Dalager og Kruse / Kruse) 

 
Morgen, morgenlys 

kom og varm min skønne krop 

  

som et gys vågner alt i mig op 

Det sitrer, det knitrer jeg folder mig ud 

Nu skal blomsterne fan´me stå for skud 

 

Jeg en fandens karl 

jeg kan trykke den af 

jeg kan suge og kue 

blomster hver dag 

Jeg er delikat, jeg har helte- format 

jeg en flygtig og dygtig luftakrobat 

 

Alle dronninger bli´r vilde 

når de ser mig vil de ha gilde 

og så får jeg noget at bestille 

for de vil ha´  

at jeg trykker den af 

de vil se om jeg ka´og jeg ska´ 

   

Det er herligt 

De ka´ ikk´ la mig vær 

Og helt ærligt 

Jeg er umagen værd 

Lidt besværligt 

Jeg er simpelthen vild populær 

Jeg er stjernen her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

”Myriader i dur” 
 
(Dalager / Kruse) 

 
Blade, nåle, pinde 
Søg og du skal finde 

Dele det hele 

 

Stands og studs en kende 

Opmærksomhed 

Hvis du vil ha besked 

  

Stræk de små antenner 

Er der nogen der sender? 

Dele det hele 

  

Tænk med dine venner 

Opmærksomhed 

Hvis du vil ha besked 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Myriader i mol” 
 
(Dalager / Kruse) 

 

 

Livet efter døden  

trøster os i nøden 

Dele det hele 

 

Vinden blir et minde 

Om kærlighed 

Når sjælen tar af sted 

 

Alt det blev os givet 

Lyt og lær af livet 

Dele det hele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”Åh Molly” 
 
(Dalager og  Kruse/ Kruse) 

 

Hun kravler lydløst rundt og spinder som 

katten 

Imens hun vipper med sin smukke popo 

En farlig frue, hun er kulsort som natten 

Et lidenskabeligt pianissimo      Åh nej 

 

Molly, jeg er købt og solgt 

Molly, jeg er din kastebold 

Molly hård som ibenholt 

Molly Molly Molly du er titusind volt 

 

En mega mystisk mageløs og målbevidst 

madamme, min Molly frue 

Magnetisk bliver man suget ind og lammet 

med det samme, som barbecue   

Man mister forstanden og råber ”for 

fanden, jeg en færdig flue” 

Og alt man er op på er kun det at opnå, en 

tur i Mollys centrifuge 

 

Molly, du min ædelsten 

Molly, sorte lækre ben  

Molly, tag og sug mig ind 

Molly Molly Molly i dit svimlende spind 

 

Mit hjerte banker, når hun sidder og stirrer 

Et fast og fængende hypnotisk blik 

Og hele kroppen går i chok og dirrer 

Til sidst, så har hun fået mig helt ned og 

ligg´ Åh nej 

 

Molly, jeg er købt og solgt 

………..osv. 

 

Der ingen der kan svæve, der kan væve 

ligesom hende, artisteri 

Hun får mig til at føle jeg kan sejre jeg kan 

vinde, psykologi 

 

 

 

 

 

 

Hun pirrer sin bejler og så når han fejler, 

gastronomi 

Men alt jeg er op på er kun det at opnå min 

Molly pi’ 

 

Åh, Molly pi´   min egen destiny    

Mollypi´ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
”De sorte enker” 
 
(Dalager og Kruse/ Kruse) 

 
 

Hver måned må jeg af med mine lænker 

Jeg ved da godt hvad I sidder der og 

tænker 

men jeg kan ikke ha at mine lemmer 

får stress fordi det strammer og det 

klemmer 

jeg går grassat og som en kogt tomat 

må jeg flå det af hele det yderste lag 

 

I vinden dingler mange silhuetter 

De sorte enkers støvler og korsetter 

som fangen nogen lige har befriet 

har jeg det nu, ja jeg føler mig beriget 

jeg er så kry, jeg er splinter ny 

livet er en leg og jeg ku æde dig 

 

Det køler og det lufter og det letter 

Nu kan jeg klare mange flere nætter 

Nu er jeg faktisk frisk og fiks og færdig 

Åh ja lad mig lige tørre, hvis I vil være så 

elskværdige! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

”Kærlighed” 
 
(Dalager og Kruse / Kruse)  

 

Se hannen har en snabel 

imellem sine ben 

Og den kan ligesom rejse sig 

og bli´ en værre en   

Og samme sted hos hunnen 

bag buskens tætte skjul 

der gemmer sig i bunden 

en blomst så blød og hul 

 

Hos men´sker er det sådan 

sådan er det hos dem 

Og jeg ved alt om hvordan 

for jeg er lærenem 

   

Og ligesom jeg bliver ægget 

når blomster lokker mig 

blir hannens lyster vækket 

og snablen strækker sig 

For den vil gerne snuse 

til hunnens skønne blomst 

og blomsten sig beruse 

ved denne sammenkomst 

 

Når sammenhørighed 

det finder rigtigt sted 

så er det at man ved 

at det er kærlighed 

 

Og hunnen og så hannen 

de følger bare med 

de trækkes mod hinanden 

som bi til blomsterbed  

Og snablen leger gerne 

i blomstens hule rum 

den nærmer sig det fjerne 

et livs mysterium   

  

Hvis legen varer ved 

 I al sin herlighed 

Og himlen daler ned 

så er det kærlighed 

 

 

 

Til sidst vil snablen nyse 

for den er fuld af snot 

med pollen og gemüse 

det nys det føles godt 

Og blomsten den bliver mættet 

og siger pænt farvel 

til snablen som er lettet 

og derfor går på hæld 

 

Der vendes op og ned 

På både tid og sted 

Fornuften går ad led 

Det kaldes kærlighed 

  

Og hunnen og så hannen 

de blir sig selv igen 

de kigger på hinanden 

de var så tæt såmænd 

Og hvis at skæbnen ville 

så bliver de mor og far 

for livets første kilde 

fandt hen hvor de to var 

 

Der vendes op og ned 

På både tid og sted 

Og endnu ingen ved 

Om der faldt sjæle ned



”Godnat” 
 
(Dalager/Dalager) 

 

STILLE DALER SOLEN NED  

OG ALLE DYR SKAL SOVE. 

JEG GEMMER MIG I ET ROSENBED 

OG FÆLLER BLOT EN TÅRE NU 

FOR JEG ER INGEN ENDNU. 

 

NATTEN DRYSSER STJERNESKUD. 

MEN INGEN MEN'SKER SER DET. 

MIT ØNSKE ER I EN BØN TILGUD 

OM  AT LIGGE VED MOR LIGENU, 

MEN JEG ER INGEN ENDNU. 

 

KULDEN SKÆRER TÆNDER NU 

OG DUGGEN NÆRMER SIG. 

MON MOR OG FAR FORNEMMER 

MIG 

SKØNT JEG ER INGEN ENDNU. 

 

JEG ER TRÆT, JEG GÅR TIL RO, 

MED ET ENSOMT HJERTE. 

MEN JEG ØNSKER BLOT AT TRO, 

AT MOR VIL VÆLGE MED OMHU 

MENS JEG ER INGEN ENDNU. 
 

 

MØRKET VISER TÆNDER NU, 

OG MÅNEN VISER SIG. 

MON MOR OG FAR DE GLEMMER 

MIG,    

FOR JEG ER INGEN ENDNU. 

 

NU MÅ JEG VIST SI' GO'NAT 

OG LUKKE MINE ØJNE. 

 

EN DAG VIL JEG BLI' MOARS SKAT 

OG FAR VIL ELSKE SIN LILLE GNU. 

MEN I NAT ER JEG INGEN ENDNU. 

 

JA JEG ER INGEN ENDNU. 

JEG ER INGEN ENDNU. 

FOR JEG ER INGEN ENDNU.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

”En herlig dag” 
(Dalager og Kruse / Kruse) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen, morgenlys 

kom og varm min skønne krop  

som et gys vågner alt i mig op 

Det sitrer, det knitrer, jeg folder mig ud 

Nu skal fremtiden fan´me stå for skud 

 

Det en herlig dag 

Så gi slip´ og slap af 

Vi ska´ flyde og nyde - hvert hjerteslag 

dyrke nuets kraft, suge blomsternes saft 

vi sir hvabehar - se hvad vi har - et flabet 

svar    

           

Og hvis du drikker af den rådne frugt 

Bli´r alting mærk´ligt – det blir dobbelt 

smukt 

Og man bliver ør og skør af frugtens lugt 

Det er simpelt hen et genialt produkt 

   

Hvilken herlighed 

alle buske og bed 

Fyldt med roser der oser - af kærlighed

  

Al den overflod har vi intet imod 

Vi sir hej for dig - Kom her og leg -  på 

alfar vej 

  

 

Vi er en trio fuld af sexappeal 

Og alle hunner springer ud i smil 

Fordi de synes vi har en herre stil 

Vi ved det hele, vi ved hvad de vil 

  

Det er herligt 

De ka ikk la os vær 

Og helt ærligt 

Vi er umagen værd 

Lidt besværligt 

Vi er simpelthen vildt populære 

Vi er stjernerne her 

 



”Nu er det tid ” 
(Dalager/ Dalager) 

 
NU ER DET TID TIL AT BÆRE 

LYSET IND. 

INTOLERANCEN FORMØRKER DIT 

SIND. 

DÅRLIGDOM HÆRGER OG 

SMITTER ENHVER,        

OG MEDICINEN GØR DIG KUN 

SÆR.       

 

MEN DU KAN GØRE DIG FRI, 

VED AT HEALE ENHVER FOBI, 

DER SPREDER MØRKE I DIG SELV, 

OG SLÅR LYSET OMKRING DIG 

IHJEL. 

 

NU ER DET TID TIL AT ÆNDRE PÅ 

DIT LIV,  

VÆK ER DEN TID HVOR DU VAR 

PRIMITIV.  

DVÆL IKKE LÆNGE MEN VÆR 

INTUITIV.        

 

 

 

 

 

FOR DU KAN GØRE DIG FRI,                               

VED AT HEALE ENHVER FOBI, 

DER SPREDER MØRKE I DIG SELV, 

OG SLÅR LYSET OMKRING DIG 

IHJEL. 

 

NU ER DET TID TIL AT LÆRE AF 

VOR FEJL. 

NU ER DET TID TIL AT SÆTTE 

ALLE SEJL. 

NU ER DET TID TIL AT LÆRE AF 

VOR FEJL 

 

 

 



 

”Flyv ud” 
(Dalager/ Kruse) 

 

Se min bevægelse fortæller  

noget vigtigt 

Se min bevægelse forstå den,  

lær den rigtigt 

 

I skal først lige ud  

mod de duftende kager 

så forbi gartner Knud 

indtil byen ligger bag jer 

Så en kvart gange rundt 

indtil solen gør ondt 

Klem så øjnene i 

og flyv ud i det fri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er temmelig langt 

så flyv roligt og længe 

til en sø skinner blankt 

ved et blomstrende vænge 

Her er en duft uden lige 

den er sensationel 

Alle bør sig berige 

Flyv af sted og far vel ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”Bibi Baby” 
 
(Dalager og Kruse/ Dalager og Kruse) 

 

Hej hvad sker der her? 

Hvorfor står du der og holder dit vejr? 

Hej hvad sker der her? 

Dine øjne skinner mere og mere 

Hej hvad sker der her 

Hvilken underlig og tæt atmosfære 

Hej hvad sker der her? 

Jeg føler mig som blind passager 

 

Nej du brød frem  

Som solen over busk og dam 

Og du brød ind 

Og alt blev godt i sjæl og sind 

 

Hej hvad sker der her? 

Jeg venter på du inviterer 

Arh, Bibi lad være 

Jeg ønsker dig som kavaler 

 

 

Du og jeg 

I drømme var 

det altid dig 

Dig og mig 

Jeg håber vi 

skal samme 

vej 

 

Bibi Baby 

Bibi 

Du bevæger 

mig 

Bibi Baby 

Bibi 

Altid har jeg 

elsket dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se døren til lykken den åbner sig 

Og kærligheden omfavner dig og mig 

Og fremtiden tegner en lyserød sky 

Hvortil vi to vil fly 

 

Hej hvad sker der her? 

Ingen andre er mig mere kær 

Hej hvad sker der her? 

Nu er ingen af os ene mer´ 

 

Du og jeg 

I drømme var det altid dig 

Dig og mig 

Jeg håber vi skal samme vej 

 

Bibi Baby Bibi 

Du bevæger mig 

Bibi Baby Bibi 

Altid har jeg elsket dig 

 

Se døren til lykken den åbner sig 

Og kærligheden omfavner dig og mig 

Og fremtiden tegner en lyserød sky 

Hvortil vi to vil fly 

 


