
Marianne Lyngbirk

- ti sange om livet, døden
og kærligheden

I lyst og
nød



Vi lever i en tid, hvor vi forventer, at alt skal være perfekt.

Vores hjem, vores udseende, vores partner, vores liv. Vi har en

forventning om, at vi skal være unge, smukke og lykkelige hele

livet - og om at vi aldrig skal dø. 

Fordi alt handler om det ydre, om forfængelighed, om indivi-

det og om det materielle, har jeg fået lyst til at skrive nogle

sange, der ikke handler om menneskets forfængelighed - men

om dets forgængelighed. 

Sangene handler om at lære at acceptere sig selv og hinanden

i al vores uperfekthed. At acceptere at vi og livet består af

både godt og ondt. De handler om, at vi må anerkende, at vi

ikke kan klare det hele selv, men at vi har brug for hinanden.

De handler om at turde vise sin svaghed, sin afhængighed og

sin taknemmelighed - men også om at turde bruge livet mens

man har det.

Jeg forsøger at udtrykke nogle af de grundlæggende følelser,

der knytter sig til det at være menneske - at sætte ord på de

følelser, vi har svært ved at tale om – følelser, der knytter sig til

svære livssituationer, hvor vi tager afsked med et livsafsnit og

begynder på et nyt. 

Det kan være svært at finde de rigtige ord - både i glædelige

og sørgelige situationer. Jeg håber at denne lille bog kan være

en hjælp til at sætte ord på nogle af de vigtige ting, der kan

være så svære at få sagt.
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En tid til at høste - en tid til at så

En tid til at dele din glæde

En tid til at hvile - og tid til at nå

at huske at være til stede

En tid til at græde - og tid til at le

og tid til at klinke og klage

En tid til at sørge - og tid til at se

om lykken mon kommer tilbage

Giv tid til at leve - og tid til at gro

og ro til at søge og finde

Giv tid til at tvivle - og tid til at tro

Giv tid til at vove og vinde

Giv tid til at lege - og tid til at gå

på eventyr eller på line

og tid til at elske - og håbe, og nå

de drømme som stadig er dine

Tid til at leve 



Du lille barn, du lille barn som vokser i min mave

Hvem er du mon? - Hvem er du mon?

Bliver du mon glad? Bliver du mon sund?

Det håber jeg - det håber jeg 

Lille barn

Du lille barn, du lille barn som sover sødt i vuggen

Hvor er du nu? Hvor er du nu?

Hvad drømmer du? Hvad drømmer du?

Om dig og mig? Det håber jeg

Lille du

Du lille barn, du lille barn som sidder der i græsset

Hvor er din sko? Hvor er din sok?

Mon du får mad og kærtegn nok?

Det lover jeg - det lover jeg 

Stol på mig

Du lille barn, du lille barn som undres over verden

Hvor kom den fra den lille frø?

Og hvorfor skal man egentlig dø?

Du ser på mig - “Jeg ved det ej” 

svarer jeg

Du lille barn, du lille barn i træets grønne grene

Du vinker ned fra træets top

Hvordan kom du mon helt derop?

Hvor er du stor - Hvor er du stor

Lille barn

Du lille barn, du lille barn som går så trygt på jorden

Hvor går du hen? Får du en ven?

Jeg ser dig heldigvis igen

Du klarer dig - du klarer dig 

uden mig

Du lille barn, du lille barn som drager ud i verden

Hvad mon du ser? Hvad mon der sker?

Hvad mon du får? Hvad mon du når?

Jeg elsker dig, Jeg elsker dig 

Tro du mig

Du lille barn, du lille barn som sparker i min mave

Bli’r du mon sund? Bli’r du mon glad?

En tid skal vi to følges ad

Jeg glæder mig - Jeg glæder mig. 

Lille barn 

Du lille barn



Nu brister i alle de Kløfter, som fured og sprængte mit Sind,

Alverdens fagreste Blomster for Sommerens sagte Vind*

Du gi´r mig ingen glæde mer - du gør mig træt og grå

Du siger ikke hvad du vil - og hvad du tænker på

Vi troede det var dig og mig - den store kærlighed

Men ingen kender dagen, før solen går ned

Thi to, som elsker hinanden, kan volde hinanden mer’ ondt

end alle de argeste Fjender, som hævner sig Jorden rundt*

Så tag dit bord, og tag din seng - og tag din kærlighed

For jeg har ikke brug for den - tag du det hele med

Du tog min saft, du tog min kraft - du tog min sjælefred

Men ingen kender dagen før solen går ned

For

to, som elsker hinanden, kan læge de ondeste Saar

blot ved at se paa hinanden og glatte hinandens Haar*

* Viggo Stuckenberg

Ingen kender dagen



Der er træer, der skal plantes

der er plæner der skal sås

der er sange der skal synges under solen

der er tage der skal tjæres

der er ture der skal gås 

der er bøger nok i verden og reolen

Der er tusindvis af tusindfryd i græsset

der er toogtredive tidsler i mit bed

der skal ikke meget til at vælte læsset

der er spørgsmål - hvorfor er det jeg bli’r ved?

Der er breve, der skal skrives

der er steder der skal ses 

der er broer der skal bygges og bevares

der er tanker der skal tænkes

der er drømme der skal nås

der er spørgsmål der skal stilles og besvares

Der er tusindvis af tanketunge timer

der er tyvetusind tidsler i mit bed

der er ikke flere stavelser der rimer

der er tanketorsk der trækker hjertet ned

Der er æbler, der skal plukkes

der er plæner der skal slås

der er følfod der er fandens mælkebøtter

der er folk der skal forsones

der er folk der skal forstås

der er mange, mange ting der faktisk nytter

Tusindvis af tusindfryd



Jeg drømte i nat at jeg var her igen

og alt var som før

alt var som før

med lyset og lyde og lugte og alt

ja - alt var som før

For her er mit væsen og her er jeg glad

og her vil jeg leve og virke

Ja her er der mening og varme og lys

og her fandt mit hjerte sin styrke

Men tiden har taget mit sted

og nu er det svært at finde

jeg bærer det med mig

jeg bærer det med -

skønt stedet nu kun er et minde

Mit sted



Himlen er blå, himlen er blå

drømmene driver som skyer

Hvis du vil nå din drøm må du gå

søge i bjerge og byer

Drømmene driver og himlen er blå

verden er vid, hvad venter du på?

Modet at få? Vejen at gå?

Følg med mig

Verden er vid, verden er vid

stjernerne funkler på himlen

Hver har sin drøm og hver har sin tid

er den i stjernernes vrimlen?

Verden er vid og den venter på dig

kommer du med eller kommer du ej?

Vent ikke på, livet skal gå

Følg med mig

Himlen er nær, himlen er nær

den der har vinger kan nå den 

Den du har kær, den du har kær

løfter dig så du kan få den

Drømmene driver og hjerterne slår

timer bliver dage og uger og år

livet er kort, vejen går bort 

Følg med mig

Himlen er blå



Vil du elske mig altid i lyst og i nød? 

Vil du elske mig selv om det regner?

Vil du elske mig selv om min næse blir rød? 

Og det skorter på kærtegn og klejner?

Vil du gå over tærskler og tinder? Vil du vide hvor skabet skal stå?

Vil du elske mig selv om jeg vinder? Vil du elske mig dagen derpå?

Vil du elske mig selvom jeg siger for lidt? 

Og fordyber mig mest i mit eget?

Vil du elske mig når jeg er gået for vidt? Og når verden har krævet for meget?

Vil du elske mig vinter og vår? Vil du elske mig uger og år?

Vil du elske min hud? Vil du elske mit hår? 

Vil du elske min mund og min mave?

vil du elske mig når jeg er 64 år? Og når verden er gået af lave?

Vil du elske mig selv om jeg taler 

om mig selv og jeg altid har ret?

Går med sokker og sundhedssandaler? Vil du elske mig når jeg er træt?

Vil du elske mig selv om jeg mister mit job? 

Og mit håb og mit hår og forstanden?

Vil du elske mig den dag jeg selv giver op? 

Og bedrager dig lidt med en anden?

Vil du elske mig uger og år? Vil du elske mig vinter og vår?

Vil du åbne dit hjerte og lukke mig ind? 

Vil du dele din sorg og din glæde?

Vil du lappe min cykel og klappe min kind? 

Vil du smøre min mad og min kæde?

Vil du elske mig selv om jeg klynker 

og får rynker på sjæl og på krop?

Går du med ned, når skuden den synker? Er du med til at bjærge den op?

Vil du grine og græde og gruble og gro? 

Vil du elske og ære og være

den du er, men dog klippe en hæl og en tå og forstå at vi begge er sære?

Vil du elske i lyst og i nød? Vil du elske i liv og i død?

Vil du kæmpe for alt det vi havde engang? 

Vil du kæmpe for alt det der kommer?

Vil du elske mig altid med suk eller sang? 

Vil du elske mig - ja eller nej?

I lyst og nød



Du gav mig dit hjerte - du gav mig din hånd

Du gav mig din tid og din tanke

Du gav mig din varme, din ro og din ånd

Du gør mine øjne så blanke

Det gør mig så glad når du ser ind i mig

Du gir mig det bedste i livet

Du gav mig dit hjerte - du gav mig din hånd

Jeg siger det ikke så tit som jeg bør

Jeg er jo så glad for alt det du gør

Du gør mig altid så glad

Jeg håber vi aldrig skilles ad

Tak



Det var dig der bar os ved dit hjerte

det var dig der bar os ved dit bryst

det var dig der kyssed´ bort vor smerte

det var dig der altid gav os trøst

Det var dig der tog os blidt ved hånden 

det var dig der tog os på dit skød

det var dig der aldrig opgav ånden

det var dig der gav os håb og brød

Nu er tiden inde - du skal sove

og vi håber at du drømmer sødt

drømmer sødt om lyse grønne skove

drømmer sødt om glæder du har mødt

Måske mødes vi igen i drømme

måske mødes vi igen et sted

Dine øjne kærlige og ømme

de vil altid, altid følge med

Det er dig der er i vore tanker

det er dig vi takker nu med sang

skønt dit hjerte ikke mere banker

vil vi takke dig en sidste gang

Det vi delte bor i vore hjerter

Dine tanker bor i vore sind

Det der var, det husker vi - det er der 

Du kan trygt og roligt sove ind.

Vi vil bære dig det sidste stykke

Vore stemmer følger dig på vej

Tak for alt - for både sorg og lykke

tak for alt hvad vi har delt med dig

Selv om alle lyse dage ender

så vil solen varme os på ny

som et strejf af dine blide hænder

får den nattens skygger til at fly

Det er nu at tiden den er inde

vore stemmer følger dig på vej

vore hjerter bærer på dit minde

vi vil aldrig, aldrig glemme dig

vore hjerter bærer på dit minde

vi vil altid, altid elske dig

Farvel



Jeg sidder i stolen mens solen går ned

og tænker på stort og på småt

På tiden der gik og på dem den tog med

på hvad der gik skidt og gik godt

på hvad jeg har fået og hvad jeg har lært

og det som jeg aldrig fik nået

At livet er dejligt og livet er svært

Det har jeg i hvert fald forstået

Ja tiden den hvirvler som efterårsløv

og ungerne flyver fra reden

Og det der var blade er blevet til støv

som lægger sig blidt over vreden

Ja tiden den læger vist nok alle sår

og blomsterne bliver til blommer

og alting er glemt om hundrede år

det kommer, det kommer, det kommer

Vi kæmper mod sygdom og sorger og nag

og mangent et hjerte må briste

Vi bakser med livet hver eneste dag

Vi har jo så meget at miste

Skønt jeg har nu aldrig kendt sult eller nød

Vi klared´ os godt for det meste

Men livet er hårdt hvis man selv er lidt blød

og det er vel egentlig de fleste

Ja lidt fik jeg prøvet og lidt fik jeg lært

og lidt fik jeg sunget og skrevet

og noget var dejligt og noget var svært

lidt har jeg vel også bedrevet

Jeg gjorde nok ikke så megen fortræd

jeg reddede ej heller verden

men så kan man altid trøste sig med

Den er der endnu - ja det er den

Jeg sidder i mørket og tænker på dig

som fulgtes med mig gennem livet

og nu er du borte men er dog hos mig

Vi brugte hvert pund vi blev givet

Måske skal vi mødes igen - ja hvem ved?

Måske skal vi mødes i morgen

For en ting er sikker - ja en ting jeg ved

at glæden den afløser sorgen

Aftensang



En tid til at høste - en tid til at så

En tid til at dele din glæde

En tid til at hvile - og tid til at nå

at huske at være til stede

En tid til at græde - og tid til at le

og tid til at klinke og klage

En tid til at sørge - og tid til at se

om lykken mon kommer tilbage

Giv tid til at leve - og tid til at gro

og ro til at søge og finde

Giv tid til at tvivle - og tid til at tro

Giv tid til at vove og vinde

Giv tid til at lege - og tid til at gå

på eventyr eller på line

og tid til at elske - og håbe, og nå

de drømme som stadig er dine

Tid til at leve 

Tid til at leve 

Marianne Lyngbirk



Du lille barn, du lille barn som vokser i min mave

Hvem er du mon? - Hvem er du mon?

Bliver du mon glad? Bliver du mon sund?

Det håber jeg - det håber jeg 

Lille barn

Du lille barn, du lille barn som sover sødt i vuggen

Hvor er du nu? Hvor er du nu?

Hvad drømmer du? Hvad drømmer du?

Om dig og mig? Det håber jeg

Lille du

Du lille barn, du lille barn som sidder der i græsset

Hvor er din sko? Hvor er din sok?

Mon du får mad og kærtegn nok?

Det lover jeg - det lover jeg 

Stol på mig

Du lille barn, du lille barn som undres over verden

Hvor kom den fra den lille frø?

Og hvorfor skal man egentlig dø?

Du ser på mig - “Jeg ved det ej” 

svarer jeg

Du lille barn, du lille barn i træets grønne grene

Du vinker ned fra træets top

Hvordan kom du mon helt derop?

Hvor er du stor - Hvor er du stor

Lille barn

Du lille barn, du lille barn som går så trygt på jorden

Hvor går du hen? Får du en ven?

Jeg ser dig heldigvis igen

Du klarer dig - du klarer dig 

uden mig

Du lille barn, du lille barn som drager ud i verden

Hvad mon du ser? Hvad mon der sker?

Hvad mon du får? Hvad mon du når?

Jeg elsker dig, Jeg elsker dig 

Tro du mig

Du lille barn, du lille barn som sparker i min mave

Bli’r du mon sund? Bli’r du mon glad?

En tid skal vi to følges ad

Jeg glæder mig - Jeg glæder mig. 

Lille barn 

Du lille barn

Du lille barn

Marianne Lyngbirk



Nu brister i alle de Kløfter, som fured og sprængte mit Sind,

Alverdens fagreste Blomster for Sommerens sagte Vind*

Du gi´r mig ingen glæde mer - du gør mig træt og grå

Du siger ikke hvad du vil - og hvad du tænker på

Vi troede det var dig og mig - den store kærlighed

Men ingen kender dagen, før solen går ned

Thi to, som elsker hinanden, kan volde hinanden mer’ ondt

end alle de argeste Fjender, som hævner sig Jorden rundt*

Så tag dit bord, og tag din seng - og tag din kærlighed

For jeg har ikke brug for den - tag du det hele med

Du tog min saft, du tog min kraft - du tog min sjælefred

Men ingen kender dagen før solen går ned

For

to, som elsker hinanden, kan læge de ondeste Saar

blot ved at se paa hinanden og glatte hinandens Haar*

* Viggo Stuckenberg

Ingen kender dagen

Ingen kender dagen
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Der er træer, der skal plantes

der er plæner der skal sås

der er sange der skal synges under solen

der er tage der skal tjæres

der er ture der skal gås 

der er bøger nok i verden og reolen

Der er tusindvis af tusindfryd i græsset

der er toogtredive tidsler i mit bed

der skal ikke meget til at vælte læsset

der er spørgsmål - hvorfor er det jeg bli’r ved?

Der er breve, der skal skrives

der er steder der skal ses 

der er broer der skal bygges og bevares

der er tanker der skal tænkes

der er drømme der skal nås

der er spørgsmål der skal stilles og besvares

Der er tusindvis af tanketunge timer

der er tyvetusind tidsler i mit bed

der er ikke flere stavelser der rimer

der er tanketorsk der trækker hjertet ned

Der er æbler, der skal plukkes

der er plæner der skal slås

der er følfod der er fandens mælkebøtter

der er folk der skal forsones

der er folk der skal forstås

der er mange, mange ting der faktisk nytter

Tusindvis af tusindfryd Tusindvis af tusindfryd
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Jeg drømte i nat at jeg var her igen

og alt var som før

alt var som før

med lyset og lyde og lugte og alt

ja - alt var som før

For her er mit væsen og her er jeg glad

og her vil jeg leve og virke

Ja her er der mening og varme og lys

og her fandt mit hjerte sin styrke

Men tiden har taget mit sted

og nu er det svært at finde

jeg bærer det med mig

jeg bærer det med -

skønt stedet nu kun er et minde

Mit sted

Mit sted

Marianne Lyngbirk



Himlen er blå, himlen er blå

drømmene driver som skyer

Hvis du vil nå din drøm må du gå

søge i bjerge og byer

Drømmene driver og himlen er blå

verden er vid, hvad venter du på?

Modet at få? Vejen at gå?

Følg med mig

Verden er vid, verden er vid

stjernerne funkler på himlen

Hver har sin drøm og hver har sin tid

er den i stjernernes vrimlen?

Verden er vid og den venter på dig

kommer du med eller kommer du ej?

Vent ikke på, livet skal gå

Følg med mig

Himlen er nær, himlen er nær

den der har vinger kan nå den 

Den du har kær, den du har kær

løfter dig så du kan få den

Drømmene driver og hjerterne slår

timer bliver dage og uger og år

livet er kort, vejen går bort 

Følg med mig

Himlen er blå

Marianne Lyngbirk

Himlen er blå



Vil du elske mig altid i lyst og i nød? 

Vil du elske mig selv om det regner?

Vil du elske mig selv om min næse blir rød? 

Og det skorter på kærtegn og klejner?

Vil du gå over tærskler og tinder? Vil du vide hvor skabet skal stå?

Vil du elske mig selv om jeg vinder? Vil du elske mig dagen derpå?

Vil du elske mig selvom jeg siger for lidt? 

Og fordyber mig mest i mit eget?

Vil du elske mig når jeg er gået for vidt? Og når verden har krævet for meget?

Vil du elske mig vinter og vår? Vil du elske mig uger og år?

Vil du elske min hud? Vil du elske mit hår? 

Vil du elske min mund og min mave?

vil du elske mig når jeg er 64 år? Og når verden er gået af lave?

Vil du elske mig selv om jeg taler 

om mig selv og jeg altid har ret?

Går med sokker og sundhedssandaler? Vil du elske mig når jeg er træt?

Vil du elske mig selv om jeg mister mit job? 

Og mit håb og mit hår og forstanden?

Vil du elske mig den dag jeg selv giver op? 

Og bedrager dig lidt med en anden?

Vil du elske mig uger og år? Vil du elske mig vinter og vår?

Vil du åbne dit hjerte og lukke mig ind? 

Vil du dele din sorg og din glæde?

Vil du lappe min cykel og klappe min kind? 

Vil du smøre min mad og min kæde?

Vil du elske mig selv om jeg klynker 

og får rynker på sjæl og på krop?

Går du med ned, når skuden den synker? Er du med til at bjærge den op?

Vil du grine og græde og gruble og gro? 

Vil du elske og ære og være

den du er, men dog klippe en hæl og en tå og forstå at vi begge er sære?

Vil du elske i lyst og i nød? Vil du elske i liv og i død?

Vil du kæmpe for alt det vi havde engang? 

Vil du kæmpe for alt det der kommer?

Vil du elske mig altid med suk eller sang? 

Vil du elske mig - ja eller nej?

I lyst og nød

Marianne Lyngbirk

I lyst og nød



Du gav mig dit hjerte - du gav mig din hånd

Du gav mig din tid og din tanke

Du gav mig din varme, din ro og din ånd

Du gør mine øjne så blanke

Det gør mig så glad når du ser ind i mig

Du gir mig det bedste i livet

Du gav mig dit hjerte - du gav mig din hånd

Jeg siger det ikke så tit som jeg bør

Jeg er jo så glad for alt det du gør

Du gør mig altid så glad

Jeg håber vi aldrig skilles ad

Tak

Tak

Marianne Lyngbirk



Det var dig der bar os ved dit hjerte

det var dig der bar os ved dit bryst

det var dig der kyssed´ bort vor smerte

det var dig der altid gav os trøst

Det var dig der tog os blidt ved hånden 

det var dig der tog os på dit skød

det var dig der aldrig opgav ånden

det var dig der gav os håb og brød

Nu er tiden inde - du skal sove

og vi håber at du drømmer sødt

drømmer sødt om lyse grønne skove

drømmer sødt om glæder du har mødt

Måske mødes vi igen i drømme

måske mødes vi igen et sted

Dine øjne kærlige og ømme

de vil altid, altid følge med

Det er dig der er i vore tanker

det er dig vi takker nu med sang

skønt dit hjerte ikke mere banker

vil vi takke dig en sidste gang

Det vi delte bor i vore hjerter

Dine tanker bor i vore sind

Det der var, det husker vi - det er der 

Du kan trygt og roligt sove ind.

Vi vil bære dig det sidste stykke

Vore stemmer følger dig på vej

Tak for alt - for både sorg og lykke

tak for alt hvad vi har delt med dig

Selv om alle lyse dage ender

så vil solen varme os på ny

som et strejf af dine blide hænder

får den nattens skygger til at fly

Det er nu at tiden den er inde

vore stemmer følger dig på vej

vore hjerter bærer på dit minde

vi vil aldrig, aldrig glemme dig

vore hjerter bærer på dit minde

vi vil altid, altid elske dig

Farvel Farvel
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Jeg sidder i stolen mens solen går ned

og tænker på stort og på småt

På tiden der gik og på dem den tog med

på hvad der gik skidt og gik godt

på hvad jeg har fået og hvad jeg har lært

og det som jeg aldrig fik nået

At livet er dejligt og livet er svært

Det har jeg i hvert fald forstået

Ja tiden den hvirvler som efterårsløv

og ungerne flyver fra reden

Og det der var blade er blevet til støv

som lægger sig blidt over vreden

Ja tiden den læger vist nok alle sår

og blomsterne bliver til blommer

og alting er glemt om hundrede år

det kommer, det kommer, det kommer

Vi kæmper mod sygdom og sorger og nag

og mangent et hjerte må briste

Vi bakser med livet hver eneste dag

Vi har jo så meget at miste

Skønt jeg har nu aldrig kendt sult eller nød

Vi klared´ os godt for det meste

Men livet er hårdt hvis man selv er lidt blød

og det er vel egentlig de fleste

Ja lidt fik jeg prøvet og lidt fik jeg lært

og lidt fik jeg sunget og skrevet

og noget var dejligt og noget var svært

lidt har jeg vel også bedrevet

Jeg gjorde nok ikke så megen fortræd

jeg reddede ej heller verden

men så kan man altid trøste sig med

Den er der endnu - ja det er den

Jeg sidder i mørket og tænker på dig

som fulgtes med mig gennem livet

og nu er du borte men er dog hos mig

Vi brugte hvert pund vi blev givet

Måske skal vi mødes igen - ja hvem ved?

Måske skal vi mødes i morgen

For en ting er sikker - ja en ting jeg ved

at glæden den afløser sorgen

Aftensang

Aftensang

Marianne Lyngbirk



Tid til at leve Du lille barn Ingen
kender dagen Tusindvis af tusind-
fryd Mit sted Himlen er blå I lyst og
nød Tak Farvel Aftensang


