
 
“Mine Øjne De Skal Se” er skrevet af Anne 
Linnet og fremført af Lis Sørensen på 
albummet “Hjerternes Sang” tilbage i 
1989. Det er et skønt 80’er pophit om 
længslen efter dybde og nærhed med en 
god melodi og et bragende omkvæd! 

 
 
 
 

Mine Øjne De Skal Se 

Kunstner: Lis Sørensen 
Tekst & musik: Anne Linnet 

Sats: Simone Tandberg 
Vokaltrack: Simone Tandberg 

Musiktrack: Nicolai Wulff 

 
Vers 1  (Alle) Kom nu 
 (A1) læg din varme kind 

ind til min 
(S/B, A2) læg din varme kind 
til min 

  (Alle) la’ mig hviske ”Jeg er din” 
lidt endnu, uh uh... uh 
læg din varme kind... ind til min 

   
Bro 1  (Alle) Sig... til mig hvad det er jeg skal sig’ 

for at få dig til at bli’_ 
   
Vers 2  (Alle) Kom nu 
 (A1) læg din varme krop 

ind til min 
(S/B, A2) læg din varme krop 
til min 

  (Alle) la’ mig hviske ”Jeg er din” 
lidt endnu, uh uh... uh 
læg din varme krop... ind til min 

   
Bro 2  (Alle) Alt... afhænger af øjn’e der ser 

min’ skal ikke lukkes mer’_ 
   
Kvæd 1  (Alle) Mine øjne de skal se 

Se på det de gerne vil 
Se så dybt at jeg forsvinder 

 (A) Væk fra dig! (S/B) - 
  (Alle) Selv om kærlighed gør blind, 

skal de bore sig derind, 
hvor det er din sjæl de finder 

   
Vers 3  (Alle) Kom nu 
 (A1) læg din varme kind 

ind til min 
(S/B, A2) læg din varme kind 
til min 

  (Alle) la’ mig hviske ”Jeg er din” 
lidt endnu, uh uh... uh 
læg din varme kind... ind til min 

   
Bro 3  (Alle) Sig... til mig hvad det er jeg skal sig’ 

for at få dig til at bli’_ 
   
Bro 4  (Alle) Alt... afhænger af øjn’e der ser 

min’ skal ikke lukkes mer’_ 
   
Kvæd 2  [som Kvæd 1] 
   
Kvæd 3  [som Kvæd 1] 
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