Svantes lykkelige dag
Tekst: Benny Andersen, 1972
Melodi: Benny Andersen, 1972

1 Se, hvilken morgenstund!
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg’ spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
2 Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
3 Græsset er grønt og vådt,
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
4 Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
5 Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re’ sit hår.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
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Sensommervise

Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen, 1982
Melodi: Kirsten og Finn Jørgensen, 1982

1 Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
2 Sommerbrisen danner krusning på søen,
mystisk og sort.
Stæreflokke svæver højt over øen snart tager de bort.
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

MORGENSANG I FESTUGEN
MANDAG D. 3. SEPTEMBER 2018
DOKK1

CARSTEN SEYER-HANSEN
DIRIGENT OG KUNSTNERISK LEDER FOR SANGKRAFT AARHUS

3 Duft af brænderøg blandt brunlige bregner,
blåsorte bær.
Stille summen mellem blade som blegner
af’tnen er nær...
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
4 Modne rønnebær bag dybgrønne grene
rødt titter frem Går igennem skoven ganske alene nu må jeg hjem!
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Hovedbiblioteket

I østen stiger solen op

At slentre på en solskinsdag

Tekst: B.S. Ingemann 1837
Melodi: C.E.F. Weyse 1837

Tekst: Anne Marie Schlichtkrull, 2018
Melodi: Carsten Seyer-Hansen, 2018

1 I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

5 Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

1 At slentre på en solskinsdag igennem byens vrimmel,
og mærke verdens puls, som sitrer under altings himmel.
At vandre mellem mennesker men stadig helt sig selv,
og se at selv et lille jeg er del af verdens væld.

2 Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

6 Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

2 At gå dér under gyldne spir på byens gamle tage
Og mærke hvordan fortidsglimt nu pluds’lig kom tilbage
Og mærke at det nu, som er, kun er en lille prik
I alle tiders store bog om altings historik.

3 Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

7 Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

3 At vende sig og se den vej, der nu er lagt tilbage
Og tænke på at bagved ligger tusindvis af dage,
Som, når de lægges sammen stund for stund og bid for bid,
Er starten på historien om en endnu ukendt tid.

4 Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

4 At finde sig en bænk et sted og se på men’skestrømme
Og grunde på de mange skæbner, liv og håb og drømme
Der samles i et fælles rum, som også lidt er mit
For så i næste nu at spredes og fly hver til sit.
5 At løfte blikket opad og en lille stund fornemme
Hvordan det er at være ude og allig’vel hjemme
Når hjem bli’r til den følelse det er at høre til
Som brik i denne fagre verdens kæmpe puslespil.
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