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Dm A dm

I Sora boede en rigtig helt
C/e F gm A

Han var udvalgt af Gud og boede i telt
Dm A dm

Han drak ikke vin og havde langt hår
C/e F gm A

Gik alene i krig og fik ingen sår

Gm dm

Han kæmpede mod tiger og bjørn
Esus A

Og passede på Israels børn

En dag giftede han sig med Dalila
Selvom det ikke var det som Gud ville ha'
Og ligesom de lå der og ha'de det så rart
Spurgt' Dalila om noget, der ikke var smart
Fjenden vil' slå hen's familie ihjel
Hvis hun ikke fandt Samsons svaghed selv

Dm C/e

Hvor får han styrken fra?
F G

Hvad er det som han har?
Dm C/e

Kom, vi vil ha' et svar!
Bb A

Han holder os jo for nar!

Dm C/e

Hvad er det som han ved?
F G

Hvordan får vi ham ned?
           . Dm       C/e
 Det her kan ik' bli' ved!

Bb A

Dalila, giv os nu fred!

Dalila blev ved, indtil Samson blev ked
Men da Samson holdt mund, så blev Dalila vred
Samson gav efter og sagde: "Det er mit hår!
Det er dér styrken ligger, det er derfra jeg får
Kraften fra Gud, gør stærk og sej
Det' derfor fjenden må bøje sig."

Da Samson sov sødt, så blev Dalila grum
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Hun tog saksen, og klipped' hans hår helt i bund
Hånet, mishandlet tog fjenden ham med
Som en slave slog de ham og jog ham af sted
"Nå Samson, nu er løbet kørt
Tænk, hvis du bare havde hørt!"

omkvæd

Men ved en fest havde fjenden det godt
De jog Samson ind, kun til spe og til spot
Men håret var vokset og chancen var god
Hele huset ku' væltes, han var fuld af mod:
"Kom nu min Gud en sidste gang
Lad alle synge denne sang!!!"

omkvæd


