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Fakebook 
 C                 D               em 

/:Fakebook uououh ooh Fakebook,:/ vi elsker. 1.x 1-stemmigt, 2.x 3-stemmigt 

 

Se, nu bare den anden dag.   Kor: Hvad?  Sopran unisont 

Dem vil jeg ha' mange flere af!   Nååh 

100 likes fik jeg, for et billede af min mad. Uuuhh 

 

Se, nu bare den anden dag.  Hvad?  Alt 

Dem vil jeg ha' mange flere af! Nååh 

200 likes fik jeg, for et billede af mig selv. Wauwww, hvordan gjorde du et? 

 

/:Fakebook uououh ooh... Fakebook, vi elsker.:/ Alle  De dybe boomwhackers  

Kommer ind på 1-slag 

Fem af mine venner har fødselsdag, Nejjjj!  Sopran/kor: o uo uo uououo 2st. 

skriver tillykke, for det gør man da. Tillykkeeee! 

Giver et like til en vens profil, Tjek!  

liker hans billede, for det er go' stil. Flotteeee! 

2-slag 

Tjekker op på, hvad der sker,   Alt 

hov, er de slet ikke kær'ster mere? Ej, hvor syndt... 

En emoje er på vej, 

'søs du ved jeg elsker dig.'  Altid smukke!!! 

 

/:Fakebook uououh ooh... Fakebook,:/ vi elsker.  Human beatbox? 

 

Fakebook, er altid der,  alle kigger mobil alt/sopr. Tenor 3stemmmigt Bas, vokal? 

Fakebook, ka' ik' la' vær, oh 

Fakebook, hvad vil' der ske, 

hvis du ik' får alt at se? Oh 

 

Fakebook, på med dit smil, selfies i stor stil 

Fakebook, på uden hvil, 

Fakebook, glad udadtil, 

Fakebook, det' bare et spil. 

 

Klap response pause 4 takter 

 

Alle ens tanker bliver fanget, draget ind i det.  Tenor 

Ens tanker bliver helt opslugt af det. 

Det vibrerer rundt i alle andres lommer, 

mens man tænker, hvornår er det min besked den kommer? 

 

Er der kommet flere likes af min kommentar? 

Hvad skriver alle om den nye frisure jeg har? 

Hvorfor får jeg ik' så mange likes som min' veninder? 

Dette er en verden, hvor der ik' er nogen vinder. 
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Der ét like, som slår alle likes ud.  Alle 

Der er ét like, det' stort, og det' fra Gud. 

Der er en bog, hvor mit navn gerne må stå. 

Der er en bog, som for altid vil bestå. 

 

Guds lifebook, Guds heartbook,   3-stemmigt 

Guds solidbook, Guds heavenbook, 

Guds lovebook, Guds skybook, 

Guds mercy book, Guds gracebook. 

 

Slut med tænke: Er jeg god nok? 

Slut med at tænke: Har jeg gjort nok? 

Slut med at tænke: Er jeg populær? 

Slut med at tænke: Er jeg god nok som jeg er? 

 

Gud venter på, at vi søger ham som ven.  1-stemmigt 

Gud venter på, at vi end'lig finder hjem. 

Dit navn bli'r skrevet ind med Jesu blod. 

Det er for dig han, døde og genopstod. 

 

/:Gracebook uououh ooh... Gracebook,:/ vi elsker.:/ 
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