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Ab             Eb          Eb/g             Ab 
Ud af det blå - springer en å  
Ab                 Cm                  Bbsus Bb 
vogtet af græssende får  
Ab                     Eb           Eb/g           Ab 
Trækker sit spor -  En levende snor  
Ab                Cm             Bbsus Bb/Ab  
hen over tider der går 
Gm               Ab9 Bb                     Cm 
Gamle eg - hvad kan du se 
Ab              Eb              Bbsus Bb/Ab 
fra dine krogede grene? 
G/h            Cm                Bb/d         Eb 
En enlig svane der lander i sangen  
      Ab           Gm        Fsus   Fm/eb  
nu er den ikke alene  
B7/d               Eb   G7                             Cm 
Spejler sig der - blandt skovens træer  
Fm             Ab/b            Ab   Eb/g  Ab  Cm Bb   
Engen og egen er Langå  
 
 
En ugle en gøg - en and og en sø 
Laks finder op i sit løb 
Årstiders gang - fuglenes sang 
Ordløst er alting i svøb 
Blomsterduft - summende luft 
Duen gør kur til sin mage 
Hør hvor det pusler i bøgen Jeg tror 
vi har egernfamilien tilbage 
Levende liv - dugvåde siv  
Jorden den synger i Langå  
 

Tåge og dis - Tusindevis 
Råger der samles på ny  
En samlet krop - flaksenede op 
morgenens tøvende gry 
Mørkeleg -dagen på vej 
Lyset gør klar til at vinde 
Kom hold lidt fastere om mig min ven 
Der er noget vi sammen skal finde 
Det iser til - tror du vi vil  
holde os varme i Langå 
 
Himlen er høj - brydes af støj 
Skurende jern imod stål 
Tog bremses ned - tog tager afsted 
Bro mellem dig og dit mål  
En ven på vej med blomster til dig 
En maler distræt i sin kittel 
Hvem ved måske i den næste kupé 
venter dig et helt nyt kapitel 
Krydsende spor - Syd, vest og nord  
Rytmen fra banen er Langå 
 
Stiger du af - toget en dag 
hører du noget i spil 
Sang fra den blå - på station K 
Smilende stemmer, der VIL 
Du og jeg - tonernes leg 
lyder hen over perronen 
Det’ nu det sker Og når hjerterne ler 
er det svært at holde faconen 
Byen er glad - den synger med 
Sangen fra hjertet er Langå 
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