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Johann Sebastian Bach:
Kom, Jesus 
Tekst: Paul Thymich 
Oversættelse: Magna Blanke 

Kom, Jesus, jeg er træt af møje, 
og kræfterne forlader mig.
Min vandring her kan jeg ej døje, 
jeg længes efter ro hos dig! 
Kom, kom, jeg har til dig mig givet; 
du er den rette vej 
og sandheden til livet. 

Kom, tag mig da i dine hænder, 
jeg vil forlade denne jord! 
Jeg mærker nok, at livet ender, 
men véd dog, ånden hos dig bor. 
Thi ånden har til dig jeg givet;
du, Jesus, er for mig 
den sande vej til livet. 

Anton Bruckner: 
Isajs kvist har sat blomst
(Oversættelse fra Messebogen)

Isajs kvist har sat blomst, 
en jomfru har født ham, 
der er Gud og mand; 
Gud har givet freden tilbage, 
da han i sig forenede 
det laveste med det højeste. 
Halleluja. 

Anton Bruckner: 
Kristus ydmygede sig
Tekst: Paulus’ brev til Filipperne, kap. 2 vers 8-9

Kristus ydmygede sig 
og blev lydig til døden, 
ja, til døden på et kors. 
Derfor har Gud højt ophøjet ham 
og skænket ham 
navnet over alle navne.  

Fantastiske stemmer - tekster

Johann Sebastian Bach:
Komm, Jesu, komm     
Tekst: Paul Thymich 

Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde 
die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
ich sehne mich nach meinem Friede;
der saure Weg ist mir zu schwer!
Komm, komm, ich will mich dir ergeben,
du bist der rechte Weg,
die Wahrheit und das Leben. 
 
Drum schliess ich mich in deine Hände
und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum Leben. 

Anton Bruckner: 
Virga Jesse floruit

Virga Jesse floruit:   
Virgo Deum   
et hominem genuit. 
Pacem Deus reddidit,   
in se reconcilians  
ima summis.  
Alleluia.

Anton Bruckner: 
Christus factus est 
Tekst: Paulus’ brev til Filipperne, kap. 2 vers 8-9

Christus factus est pro nobis 
obediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit illum 
et dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 
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Arvo Pärt: 
Herre, nu lader du din tjener
Tekst: Lukas-evangeliet, 
kap. 2 vers 29-32 og Det lille Gloria 

Herre, nu lader du din tjener gå 
med fred efter dit ord. 
For mine øjne har set din frelse, 
som du har beredt 
for alle folk: 
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.

Æret være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
så som det var i begyndelsen, nu er, og skal være, 
fra Evighed til Evighed, Amen.

Fantastiske stemmer - tekster

Arvo Pärt: 
Nunc dimittis 
Tekst: Lukas-evangeliet, 
kap. 2 vers 29-32 og Det lille Gloria 

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace, 
quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
quod parasti ante faciem 
omnium populorum, 
lumen ad revelationem gentium 
et gloriam plebis tuae Israel.  

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper, 
et in sæcula sæculorum, Amen
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Henrik Rung: 
Gurre  
Tekst: H.C. Andersen

Hvor Nilen vander ægypterens jord 
i Afrikas brændende lande, 
der mødtes to fugle, de kom fra Nord, 
de talte om Danmarks strande: 
”O! husker du Sjølund, den dejlige ø, 
hvor de vilde skovduer kurre, 
de duftende bøge, den stille sø, 
husker du Gurre?” 
”Ja, der har jeg bygget en sommerdag,” 
så talte den lille svale, 
”jeg havde min rede ved bondens tag, 
jeg hørte ham synge og tale!”  
Jeg tror, der er skønnest i Danmark!  

Ved Gurre Sø lå kong Valdemars borg, 
den så ham med Tovelille, 
den kendte hans lykke, den kendte hans sorg, 
ak! trøstens harpe hang stille. 
Hans glæde blev skrinlagt bag kirkens mur, 
hvor de vilde skovduer kurre. 
Om Tovelille sang Guds natur 
dejligst i Gurre! 
Der havde de vandret hver lønlig sti, 
naturen blev her til hende; 
han kunne ej gå en blomst forbi, 
den sagde: ”Kan du mig kende?” 
Jeg tror, der er skønnest i Danmark!  

Ved Gurre Sø holdt kong Valdemar jagt, 
smukt hornet lød gennem skoven, 
den stod i sin rigeste sommerpragt, 
og stjerner funkled foroven; 
da råbte kongen så lystelig, 
hvor de vilde skovduer kurre: 
”Lad Gud beholde sit Himmerig, 
har jeg kun Gurre! 
Der er så dejligt en sommerdag, 
men dejligst i nattens stille, 
når stjernerne blinke, og droslens slag 
fortæller om Tovelille.” 
Jeg tror, der er skønnest i Danmark! 

C.E.F. Weyse: 
Hyrden græsser sine får 
Tekst: H.C. Andersen 

Hyrden græsser sine får,
gærdet er hans trone,
solen purpur om ham slår,
månen er hans krone.
Hvad mon vel han tænker på?
længe tavs han stod og så
frem i aftenstunden.
Hjertet ved, kærlighed
er det fagreste træ i lunden.
 
Kongens datter, stolt og fin,
står i kongeborgen;
silke, guld og hermelin
skjuler ikke sorgen.
Tanken, som en fugl så let,
flyver, bliver aldrig træt,
synger: „Jeg har funden!”
Hjertet ved, kærlighed
er det fagreste træ i lunden.

Vind og blomst, svar, hver især,
kommer hun dog ikke?
Vinden hvisker: „Hun er nær!”
Blomsterne de nikke.
Skjult en sti fra slottet går,
Fuglen højt bag krattet slår:
„Han har hende funden!”
Hjertet ved, kærlighed
er det fagreste træ i lunden.

Fantastiske stemmer - tekster
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Felix Mendelssohn:  
Skaf mig ret, Gud 
Tekst: Davids Salme 43

Skaf mig ret, Gud,
før min sag 
mod troløse mennesker, 
red mig fra bedragerne,
fra dem der øver uret! 

For du, Gud, er mit værn, 
hvorfor har du forstødt mig?
Hvorfor skal jeg gå sørgende omkring 
plaget af fjenden? 

Send dit lys og din sandhed, 
de skal lede mig 
til dit hellige bjerg 
og til din bolig.
 
Så kan jeg komme til Guds alter, 
til Gud, 
min glæde og min fryd, 
og takke dig med citerspil, 
Gud, min Gud!
 
Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? 
Hvorfor skælver du i mig? 
Vent på Gud! 
For jeg skal takke ham på ny, 
min frelser 
og min Gud. 

Felix Mendelssohn: 
Richte mich, Gott 
Tekst: Davids Salme 43 

Richte mich, Gott,
und führe meine Sache
wider das unheilige Volk.
Und errette mich 
von den falschen und bösen Leuten. 

Denn du bist der Gott meiner Stärke, 
warum verstößest du mich? 
Warum lässest du mich so traurig gehn,  
wenn mein Feind mich drängt?

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten 
zu deinem heiligen Berge, 
und zu deiner Wohnung.

Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott,
der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, 
mein Gott! 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott! 
denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hülfe 
und mein Gott ist. 
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Per Nørgård: 
Wie ein Kind   

1.  Wiigen-Lied  
Tekst: Adolf Wölfli. 
Desuden citat fra ”Siddharta” af Per Nørgård  
med libretto af Ole Sarvig. 

G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! – 
Giigara-Lina Wiiy Rosina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! –
Rittara-Gritta d’Zittara witta.
“Sorgen rammer alle, ingen slipper” – 
“i flæng slår sorgen os ned”
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung. – 
Giigaralina, Siig R a Fina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! – 
Fung z’Jung, chung d’Stung. 

2.  Frühlings-Lied 
Tekst: Rainer Maria Rilke.

Frühling ist wiedergekommen. Die Erde  
ist wie ein Kind, das Gedichte weiss:  
viele, o viele ... Für die Beschwerde 
langen Lernens bekommt sie den Preis. 

Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das Weisse
an dem Barte des alten Manns. 
Nun, wie das Grüne, das Blaue heisse, 
dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns!

Erde, die frei hat, du glückliche, spiele 
nun mit den Kindern. Wir wollen dich fangen,
fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingts. 

O, was der Lehrer sie lehrte, das Viele, 
und was gedruckt steht in Wurzeln und langen
schwierigen Stämmen: sie singts, sie singts. 

3.  Trauermarsch 
mit einem Unglücksfall
Tekst: Adolf Wölfli

G’ganggali ging g’ganggali g’gang ga g’gang
g’gang g’ g’ g’ g’ g’ g’gang g’gang g’ganggali
g’gang galili ging g ’g’ g’ g’gali 
ging g’gung g’gung g’ 

Per Nørgård: 
Wie ein Kind   

1.  Vuggesang  
Tekst: Adolf Wölfli. 
Desuden citat fra ”Siddharta” af Per Nørgård  
med libretto af Ole Sarvig. 

G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! – 
Giigara-Lina Wiiy Rosina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! –
Rittara-Gritta d’Zittara witta.
“Sorgen rammer alle, ingen slipper” – 
“i flæng slår sorgen os ned”
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung. – 
Giigaralina, Siig R a Fina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! – 
Fung z’Jung, chung d’Stung. 

2. Forårssang
Tekst: Rainer Maria Rilke.
Gendigtning: Per Nørgård – Magna Blanke 

Våren er genkommet. Jorden 
er som et barn, der kan digte: 
åh, mange digte . . . Nu er alt, hvad den 
måtte lide, lykkeligt overstået.  

Det var en hård lære! 
Men vi legede jo fint i den hvide sne. 
Friske, grønne spirer og farver overalt 
fortæller os: Naturen kan, den kan! 

Jorden har fri, og den lykkelige leger med 
børnene. Hvem fanger dig, lykkelige jord? 
For den gladeste det lykkes. 

Åh, alt hvad læreren lærte den: 
Så meget som er trykt i rødder, 
i tunge stammer. Jorden synger det! 

3.  Begravelsesmarch med et uheld 
Tekst: Adolf Wölfli

G’ganggali ging g’ganggali g’gang ga g’gang
g’gang g’ g’ g’ g’ g’ g’gang g’gang g’ganggali
g’gang galili ging g ’g’ g’ g’gali 
ging g’gung g’gung g’
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Ralph Vaughan Williams: 
Tre Shakespeare-sange 

1. Fem favne dybt
Oversættelse: Edvard Lembcke

Fem favne dybt har din fader sin bo; 
koraller af hans ben er skabt; 
til perler blev hans øjne to; 
slet intet af ham er spildt eller tabt; 
hver del har havet forvandlet brat 
alt til en kostelig, sjælden skat. 
Havfruer ham hædre 
med klokkeklang; 
nu klinger den, hør: – 
ding dang, ding dang. 
(Fra Stormen, 1. akt, scene 2)

2. Stolte bjerge
Oversættelse: Edvard Lembcke

Stolte bjerge, 
skybekranste tårne
og høje templer, ja, den hele klode
med alle dens beboere skal forgå 
og som det tomme luftsyn, der forsvandt,
ej efterlade sig det mindste spor.
Vi er af samme stof som drømmene;
vort korte liv omfattes af et blund – 
(Fra Stormen, 4. akt, scene 1) 

3. Over klint, over kløft
Oversættelse: Edvard Lembcke

Over klint, over kløft, 
gennem tjørnekrats hæk, 
over hegn, over grøft, 
gennem ilds-luer kæk, 
går min vej, let og snart; 
månen skyder ej bedre fart; 
jeg dugger i græsset den grønne krans, 
hvor Elverdronningen træder sin dans; 
de ranke primler er hendes vagt; 
der er pletter på deres guldmors dragt; 
det er rubiner, alfers skænk; 
al deres duft er i disse stænk; 
dugdråber her jeg nu leder efter 
og som perler i primlernes øre dem hefter. 
(Fra En skærsommernatsdrøm, 2. akt, scene 1)  

Ralph Vaughan Williams: 
Three Shakespeare Songs 

1. Full Fathom Five

Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
ding dong.
Hark! now I hear them, – 
ding dong bell. 
(Fra The Tempest, 1. akt, scene 2)

2. The Cloud-Capp’d Towers

The cloud-capp’d towers, 
the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind: 
We are such stuff as dreams are made on, 
and our little life is rounded with a sleep. 
(Fra The Tempest, 4. akt, scene 1) 

3. Over Hill, Over Dale

Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough briar,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire
I do wander everywhere.
Swifter than the moonè’s sphere;
And I serve the fairy queen,
To dew her orbs upon the green.
The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their savours:
I must go seek some dew-drops here,
And hang a pearl in every cowslip’s ear. 
(Fra A Midsummer Night’s Dream, 2. akt, scene 1) 
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Judith Bingham: 
The Drowned Lovers 
Tekst: Mary E. Coleridge  
og Judith Bingham. 

Solo: 
In the deepest reaches of the lake, 
I and my love do lie. 
I clung to him and pulled him down 
And so we both did die. 
Th’uncaring clear blue waters 
Over our heads did close, 
And shoals of fishes, sightlessly, 
In clouds around us rose. 
His pale green eyes were cold in death, 
His love had been a lie, 
But now we share a waterly grave, 
Forever intertwined. 

Chorus: 
Blue below 
Cold and still 
Beneath me 
Cold and still 
Blue in blue 
His image 
Cold and still! 

Charles Villiers Stanford: 
The Blue Bird  
Tekst: Mary E. Coleridge 
 

The lake lay blue below the hill,
O’er it, as I looked, there flew
Across the waters, cold and still,
A bird whose wings were palest blue.

The sky above was blue at last,
The sky beneath me blue in blue,
A moment, ere the bird had passed,
It caught his image as he flew.

Judith Bingham: 
De elskende, der druknede 
Tekst: Mary E. Coleridge  
og Judith Bingham. 
Oversættelse: Magna Blanke 

Solo: 
Jeg og min elskede ligger 
på et dybeste sted i søen. 
Jeg klyngede mig til ham, trak ham ned, 
og sådan døde vi begge. 
Det uinteresserede klare blå vand 
over os lukkede til, 
og stimer af fisk voksede blindt op 
som skyer rundt om os. 
Hans blege grønne øjne var kolde der i døden, 
hans kærlighed havde været en løgn; 
men nu deler vi en vand-grav, 
for altid sammenklyngede.  

Kor:  
Blåt nedenunder 
koldt og roligt,
neden under mig 
koldt og roligt, 
blåt i blåt,
hans ansigt 
koldt og roligt. 

Charles Villiers Stanford: 
Den blå fugl  
Tekst: Mary E. Coleridge 
Oversættelse: Magna Blanke  

Søen lå blå neden for højen, 
hen over den, som jeg så det, fløj der 
tværs over det kolde, rolige vand 
en fugl med bleg-blå vinger. 

Himlen ovenover var blå, 
himlen under mig var det blåeste blå; 
et øjeblik, før fuglen var væk, 
fangede himlen fuglens farve.    

Fantastiske stemmer - tekster
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Poul Schierbeck: 
I Danmark er jeg født 
Tekst: H.C. Andersen 
 
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, 
dér har jeg rod, derfra min verden går; 
du danske sprog, du er min moders stemme, 
så sødt velsignet du mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
hvor oldtids kæmpegrave 
står mellem æblegård og humlehave. 
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! 

Hvor reder sommeren vel blomstersengen 
mer rigt end her ned til den åbne strand? 
Hvor står fuldmånen over kløverengen 
så dejligt som i bøgens fædreland? 
Du danske, friske strand, 
hvor Dannebrogen vajer – 
Gud gav os den – Gud giv den bedste sejer! 
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! 

Du land, jvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, 
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går, 
hvor sproget er min moders bløde stemme 
og som en sød musik mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
med vilde svaners rede, 
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede! 
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! 

György Ligeti: 
Nat. Morgen
Efter digte af Sándor Weöres 
Oversættelse: Magna Blanke 

Nat 
Overalt er der torne,
fuldt af stille torne! 
Jeg mærker mit hjertes stille slag! 
Nat! 

Morgen  
Allerede . . . i daggryet 
ringer klokken allerede i tårnet. 
Her til morgen hører man hanen gale: 
Det er morgen!    

Carl Nielsen: Underlige aftenlufte  
Tekst: Adam Oehlenschläger 

Underlige aftenlufte! 
Hvorhen vinker I min hu? 
Milde, lune blomsterdufte! 
sig, hvorhen I bølger nu. 
Går I over hviden strand 
til mit elskte fødeland? 
Vil I dér med eders bølger 
tolke, hvad mit hjerte dølger? 

Matte sol! bag bjergets stene 
luerød du daler ned, 
og nu sidder jeg alene 
i min dunkle ensomhed. 
Hjemme var der intet fjeld, 
ak! så er jeg ude vel, 
skal i nat ej barnlig blunde 
i min Herthas grønne lunde. 

Tager ej min sang for andet 
end et ufrivilligt suk! 
Længselsfuldt heniler vandet, 
aft’nen er så blid og smuk. 
Mangen sådan aftenstund 
sad jeg i min kære lund, 
mindet vender nu tilbage, 
det var årsag i min klage. 

György Ligeti: 
Éjszaka. Reggel 
Efter digte af Sándor Weöres 

Éjszaka 
Rengeteg tövis, 
rengeteg tövis csönd!  
Én csöndem szivem dologása csönd!  
Éjszaka!

Reggel  
Már üti, üti már 
a torony a hajnalban üti már. 
Az idöt bemeszeli a korai kikeriki: 
reggel van! 

Fantastiske stemmer - tekster
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