
MARMOR 
Det dufter lysegrønt af græs 

Det dufter lysegrønt af græs, i grøft og mark og enge. 

Og vinden kysser klit og næse, og reder urtesenge. 

Guds sol går ind, i krop og sind, 

Forkynder, at nu kommer, en varm og lys skærsommer. 

 

Hør fugletungers tusindfryd, fra morgen og til aften. 

De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. 

Hvert kim og kry, i jordens dyb, 

En livsfryd i sig mærker, så høj som himlens lærker. 

 

Se, blomsterflorets farvepragt, gør alle ord forlegne. 

Kong Salomon i kroningsdragt, misundeligt må blegne. 

Alt smukt, vi ved, al kærlighed, 

D en mindste fugl og lilje er, Gud, din skabervilje. 

 

Ja, du gør alting nyt på jord, en sommer rig på nåde. 

Men klarest lyser dog dit ord, af kærlighedens gåde. 

Alt kød må dø, hver blomst bliver hø. 

Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt ordet. 

 

Ja, Jesus Kristus er det ord, der skaber liv af døde. 

Så ny bliver himmel, ny bliver jord, en verden grøn af grøde. 

Kom, Jesus, snart, og gør det klart, 

Den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer 

Et samfund kan være så stenet

Et samfund kan være så stenet 

at alt er en eneste blok 

og indbyggermassen så benet 

at livet er gået i chok. 

og indbyggermassen så benet 

at livet er gået i chok. 

 

Og hjertet er helt i skygge 

og hjertet er næsten hørt op 

til nogen begynder at bygge 

en by, der er blød som en krop, 

til nogen begynder at bygge 

en by, der er blød som en krop



 

Visen om de 18 svaner

Jeg drømte om atten svaner i nat 

og såmænd også lidt om dig. 

Og du bad mig om atten kys i min 

drøm, 

og jeg gad ikke sige nej. 

Min ven, lad mig vide, om du kunne 

lide, 

hvis jeg bare var vågnet, da jeg 

drømte du kom så du intet fik bedt 

mig om. 

 

Jeg så dig skam fra mit vindu' i går 

men du så ikke mig, min ven. 

Jo, du kom her forbi mit vindu' i går 

men forsvandt så, gud ved hvorhen. 

Min ven, lad mig vide, om du kunne 

lide, 

hvis jeg havde slå't vinduet op en to 

tre, 

og du så, der var én at se. 

 

Min drøm nu i dag, den regner det i 

og jeg gir dig min paraply. 

Under den er du tryg i læ og ly 

for hvert eneste utæt sky. 

Min ven, lad mig vide, om du kunne 

lide, 

hvis jeg blot lod det regne, så du stod 

der konfus li'så våd som en druknet 

mus. 

 

Og jeg drømte om atten svaner i nat, 

og såmænd også lidt om dig. 

Og du bad mig om atten kys i min 

drøm, 

og jeg gad ikke sige nej. 

Min ven, lad mig vide om du kunne lide 

hvis jeg bare var vågnet, da jeg 

drømte du kom så du intet fik bedt 

mig om

Jeg elsker den brogede verden

Jeg elsker den brogede verden 

trods al dens nød og strid; 

for mig er jorden skøn endnu 

som i patriarkernes tid. 

 

De snakke, som om den er gammel, 

af synd og sorger mæt. 

O nej, den flyver endnu i dans 

om solen så ung og let! 

 

Jeg har grædt, som andre, af smerte, 

fordi min boble brast. 

Men boblen er ikke verden; 

læg verden det ej til last! 

Var livet en dans på roser, 

mon alt da var bedre end nu? 

Hvis ej der var noget at kæmpe for, 

hvad var da vel jeg og du? 

 

Kamp må der til, skal livet gro, 

ej kamp blot for dagligt brød, 

men kamp for frihed i liv og tro - 

thi evig stilstand er død! 

 

Og derfor elsker jeg verden 

trods al dens nød og strid; 

for mig er jorden skøn endnu 

som i patriarkernes tid.



Fortabt er jeg stadig

Vi mødtes i sne. 

Forblændet af ungdom og uden at se 

et virvar af jubel og nysgerrighed 

vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted 

og der går vi hen, 

igen og igen, 

  

igen og igen, 

og tonerne blev til et langstrakt 

refræn, 

et plot, en fortælling, en popmelodi, 

godnatsange brudt af sirenernes skrig. 

Vi følte os som, 

en luftløs ballon, 

  

en luftløs ballon 

en endeløs sætning, helt kæntret og 

tom 

Jeg hjemsøges tit af ideer om flugt 

men latteren tegner dit ansigt så 

smukt 

Du strækker din krop 

mens solen står op 

  

mens solen står op 

så brygger vi kaffe og drikker en kop 

og når vi bliver fanget i hverdagens 

støj 

så ruller vi øjne og deler en smøg 

så strander vi der, 

hvor ømheden er, 

  

hvor ømheden er 

marcherer vi tappert med velviljens 

hær 

en kærlighed tyndslidt og helt 

desperat 

kun båret af løfterne, stålsat og klart 

En dirrende nu 

mit søvnige du 

  

mit søvninge du 

mit drama er langt, min fornuft er itu 

og når jeg bliver bange og når jeg 

bliver vred 

så sænk mine skibe og skænk mig din 

fred 

jeg øjner en kyst 

og snart bliver det lyst 

  

og snart bliver det lyst 

så tag mig for givet det virker så tyst 

fortabt er jeg stadig trods årenes gang 

og synger med tak denne 

kærlighedssang 

fordi det skulle ske 

vi mødtes i sne

 

Vem kan segla förutan vind?

Vem kan segla förutan vind? 

Vem kan ro utan åror? 

Vem kan skiljas från vännen 

sin utan att fälla tårar? 

  

Jag kan segla förutan vind. 

Jag kan ro utan åror. 

Men ej skiljas från vännen min 

utan att fälla tårar.

 

  



Du er det fineste, jeg ved 

Du er det fineste, jeg ved 

Du er det dyreste i verden.  

Du er som stjernerne, som vindene, som vågerne  

Som fuglene, som blomsterne på marken. 

 

Du er min ledestjerne og ven. 

Du er min tro, mit håb, min kærlighed 

Du er mit blod og mine lunger, mine øjne 

Mine skuldre, mine hænder og mit hjerte. 

 

Friheden er dit sande navn.  

Venskabet er din stolte moder. 

Retfærdighed din broder, freden er din søster 

Kampen er din fader, fremtiden dit ansvar 

 

Du er det fineste, jeg ved 

Du er det dyreste i verden.  

Du er som stjernerne, som vindene, som vågerne  

Som fuglene, som blomsterne på marken. 

 

Idas sommervise

Du skal ikke tro det bli'r sommertid 

hvis ikke jeg selv gi'r et skub 

til somren og gør den lidt sommerlig 

så alting kan komme i knop 

først puster jeg liv i en vintergæk 

nu står den og lyser så kønt 

men allerførst smelter jeg sneen væk 

så jorden kan klæde sig i grønt 

 

Jeg hvisker til bækken og kilderne 

at nu kommer sommeren snart 

så fylder jeg luften med svalepar 

og myg som bli'r slugt i en fart 

jeg gi'r alle træer deres grønne løv 

hvor fugle kan bygge og bo 

jeg maler i skumringen himlen rød 

hvor solen i vest går til ro 

  

Jeg gi'r jer et blomstrende æbletræ 

og tror i vil syn's det er smukt 

og skovjordbær gi'r jeg til børnene 

og alt hvad der findes af frugt 

jeg finder de spændende steder frem 

til børn der vil tumle omkring 

når foråret nærmer sig næste gang 

så ved i jeg sidder på spring

 
 

  



Stille, hjerte, sol går ned

Stille, hjerte, sol går ned, 

sol går ned på heden, 

dyr går hjem fra dagens béd, 

storken står i reden. 

Stille, stille, hjerte, sol går ned. 

 

Tavshed over hedesti 

og langs veje krumme. 

En forsinket humlebi 

ene høres brumme. 

Stille, stille, hjerte, sol går ned. 

 

Viben slår et enligt slag 

over mosedammen, 

før den under frytlens tag 

folder vingen sammen. 

Stille, stille, hjerte, sol går ned. 

 

Fjerne ruder østerpå 

blusser op i gløden, 

hededamme bittesmå 

spejler aftenrøden. 

Stille, stille, hjerte, sol går ned

 

 

 

Tak for i dag. Jeg håber at se jer alle sammen til sidste omgang fællessang inden 

sommerferien torsdag den 9. juni kl. 19.30 med temaet “Offspring – Pierre Huyghe” 
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