I østen stiger solen op

Tekst: B.S. Ingemann 1837
Melodi: C.E.F. Weyse 1837
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Tekst: Harald Bergstedt 1921
Melodi: Carl Nielsen 1924

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

1 Jeg ved en lærkerede
jeg siger ikke mer;
den findes på en hede
et sted, som ingen ser.

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

2 I reden er der unger
og ungerne har dun.
De pipper, de har tunger,
og reden er så lun.

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

3 Og de to gamle lærker,
de flyver tæt omkring.
Jeg tænker nok, de mærker,
jeg gør dem ingenting.

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

4 Jeg lurer bag en slåen.
Dér står jeg ganske nær
Jeg rækker mig på tåen
og holder på mit vejr.

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

5 For ræven han vil bide
og drengen samle bær.
Men ingen skal få vide,
hvor lærkereden er.

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

Hovedbiblioteket

Jeg ved en lærkerede

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

At slentre på en solskinsdag
Tekst: Anne Marie Schlichtkrull, 2018
Melodi: Carsten Seyer-Hansen, 2018

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 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 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 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.

Marken er mejet
Tekst: Mads Hansen, 1868
Melodi: Folkevise

1 Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.
2 Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.
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