
Det var på Capri (Tango)  (A)
Årstal: 1934 Komponist: Will Grosz  

Dansk text "Hjerter Knægt" dvs. Arvid Müller

 1. vers
Napoli var tændt,  Lysene blev sendt, bort i en glitrende strime          Dm         Gm  Dm     A7
ud mod en ø i den slumrende sø.                                                           Dm   Bb  A7 Dm A7
sommernattens spind sidder i mit sind, ak, for hver eneste time,            Dm    Gm   F  A7
tidlig og sen        ser jeg billedet af én:                                                               Dm    Bb    A7

                               1 / 2

http://www.spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=ta-capri


Omkvæd:
Det var på Capri, jeg så hende komme,                               D 
det var på Capri, jeg så, hun forsvandt!                                  Ebdim     Em7 A7       
Det hele skete, før natten var omme,                                        Em       A7                 Em A7 
før jeg fatted’, om synet var sandt.                               D                 A7           D

Hun stod med eet som en fé ved min side,      D
og hendes mund var en yndig rubin,                                              Ebdim      Em  A7
og med et smil lod den stille mig vide                                      Em   A7  Em  A7
at den ønsked’ det samme som min.                               D  A7  D

Himlen havde tændt sin lygte,                                  G     D
Månen løste hjertet ud:                                                       A7   D
”Frøken, De er den, jeg søgte,                                  G      D
den, jeg tit har drømt, blev min brud!”                                   Hm7 E7 A7

Men hun fløj bort på usynlige vinger,                                 D
og med et suk så jeg, grunden var den:                                  Ebdim   Em7   A7
Hun bar en glat ring af guld på sin finger                                   Em   A7   Em  A7
Jeg ta’r aldrig til Capri igen.                                  D  A7  D       
 2.vers
Hvorfor blev det mig? Hvorfor skulde jeg                       Dm   Gm  
møde den eneste ene                                             Dm    A7
blot som en fe, som jeg kun skulle se?                            Dm   Bb  A7    
 Amors rappe spyd ramte mig mod syd -                              Dm  Gm –
nu må jeg vandre alene                                                       F     A7
   for hende, jeg så, skulle aldrig jeg få.                            Dm   Bb   A7

 Omkvæd:
Det var på Capri...
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