
Mahler &
Sjostakovitjs 11.



Gustav Mahler (1860-1911)
Sange fra Des Knaben Wunderhorn, 

Lieder eines fahrenden Gesellen & Rückert-Lieder 

I – Des Antonius von Padua Fischpredigt
II – Lob des hohen Verstands

III – Ging heut´ Morgen über´s Feld 
IV – Revelge

V – Der Tamboursg´sell
VI – Ich bin der Welt abhanden gekommen

     ca. 30’

Pause (30’) ca. 20.00

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975)  
Symfoni nr. 11, opus 103, Året 1905 (1957) 

I – Adagio. Slotspladsen   
II – Allegro. Den 9. Januar  
III – Adagio. In memoriam    

IV – Allegro non troppo. Stormklokken 
     ca. 65´
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Russiske Alexander Lazarev har jævn-
ligt dirigeret DR SymfoniOrkestret og 
hver gang skabt helt særlige energi-
udladninger. Han er en meget intens 
musiker, der virkelig kan tænde gnisten 
i en koncertsal. Hans store gennembrud 
kom i begyndelsen af 1970’erne, hvor 
han vandt flere store konkurrencer. Fra 
1987-95 var han chef for Bolsjoj Teatret 
i Moskva, men efter Sovjets opløsning 
kom tilbuddene fra hele verden, og han 
blev chefdirigent for Det skotske Natio-
nalorkester og senere Japans Filharmoni-
ske orkester. 73-årige Lazarev er naturligt 
nok kendt som fortolker af russisk musik, 
som han gerne har på programmet, når 
han gæstedirigerer rundt om på kloden. 
Også hans diskografi er fyldt med russisk 
musik, bl.a. symfonier af Sjostakovitj.

Dirigent &
solist

Gustav Mahler
Sange 

Sveriges førende barytonsanger er 
53-årige Peter Mattei, der råder over 
en sjælden kombination af en utroligt 
smuk stemme, en stærk scene-
udstråling og et stort kunstnerisk 
talent. Han fik sit store gennembrud i 
Storbritannien i midten af 1990’erne og 
har siden optrådt over hele verden. Han 
begyndte karrieren som Mozart-sanger, 
og det er et fag, han har holdt fast i. 
Glansrollen er Mozarts Don Giovanni, 
som han har sunget utallige gange. Han 
synger dog også tungere roller som 
f.eks. Amfortas i Wagners Parsifal og er 
en fremragende oratorie- og liedsanger.
Mahlers sange har været en vigtig del 
af Peter Matteis repertoire i mange år. 
Han har indspillet et udvalg af dem med 
Norrköpings Symfoniorkester.

Mahlers sange er den inderste kerne 
af hans livsværk. Små musikalske 
bouillonterninger, der rummer essen-
serne af hans kunstneriske univers. 
For Mahler udgjorde de et idékatalog 
for flere af hans symfonier, men natur-
ligvis er sangene også kunstværker i 
deres egen ret.

I aften synger den svenske baryton 
Peter Mattei et udvalg af Mahlers sange, 
eller ’lieder’, som man kalder det med 
et tysk ord. Liederne er taget fra tre 
forskellige af Mahlers sangsamlinger: 
Des Knaben Wunderhorn, Lieder eines 
fahrenden Gesellen og Rückert-Lieder.

Mest fylder Des Knaben Wunderhorn 
(Drengens vidunderhorn), som har 
tekster fra en bog med tyske folkesan-
ge, udgivet i 1805 af digterne Achim 
von Arnim og Clemens Brentano. 
Versene handler ofte om krig og 
kærlighed, selv om der også er skæm-
teviser og satiriske sange imellem. Det 
er små dramaer – eller rettere sagt: 
store dramaer, fortalt på kort tid – om 
menneskets liv og død på Jord. 

Mahler blev stærkt grebet af folkedig-
tene, og i 1884 begyndte han at sætte 
musik til versene. Hans versioner blev 
bestemt ikke til ’folkemelodier’! Når 
de af og til lyder som folkemusik, er 
det med en ironisk distance. Det naive 
får en skæbnesvanger karakter, og 
dobbeltheden gør musikken uhyg-

drsymfoniorkestret.dk
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gelig. Ikke mindst i en gysersang som 
Revelge, hvor de dræbte soldaters 
spøgelser marcherer i natten. Den 
sorte humor understreges af de utal-
lige brud i musikken. Hos Mahler er 
tilværelsen altid fuld af sammenstød 
og afbræk. Det hører man i de enkelte 
sange, men også på et overordnet 
plan gennem valget af tekster. Ge-
mytlighed sættes overfor den rå død. 
Dumhed overfor klogskab. Og ikke 
mindst fejes de religiøse forhåbninger 
sarkastisk af vejen. 

Sangcyklussen Lieder eines fahrenden 
Gesellen (En farende svends sange) 
er mere direkte privat. Et tidligt 
eksempel på Mahlers selvopfattelse 
som en hvileløs, ulyksalig kunstner. 
Sangene skrev han som 24-årig efter 
en ulykkelig forelskelse. ”Jeg har skre-
vet en sangcyklus, og alle sangene er 
tilegnet hende. Hun kender dem ikke. 
Hvad andet kan de fortælle hende, 
end hvad hun ved. De er tænkt, som 
når en farende svend, ramt af skæb-
nen, må drage ud i verden,” skrev 
Mahler til en bekendt.

Mahler skrev selv teksterne. I Ging 

Wunderhorn-sangene 
er så vigtige for Mahlers 
fire første symfonier, at 
man kalder dem hans 

’Wunderhorn-symfonier’

DR SymfoniOrkestret består
i øjeblikket af musikere af

forskellige nationaliteter.
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heut’ Morgen über’s Feld (Jeg gik i 
morges ud på marken) er verdens-
vandreren taget ud i naturen, lokket 
af dens skønhed. Naturen kan ingen 
tage fra ham, men lykken – den vil han 
aldrig finde. 

Rückert-Lieder fra 1901-02 til digte af 
Friederich Rückert er noget af Mah-
lers mest lavmælte musik, hvor man 
møder ham på tomandshånd. Helt 
centralt står sangen Ich bin der Welt 
abhanden gekommen (Jeg er som tabt 
for verden derude). For Mahler var det 
et selvportræt, og sangens titel kunne 

Sjostakovitjs Symfoni nr. 11 blev skre-
vet i 1957 til den officielle markering 
af 40-året for den russiske revolution. 
Symfoniens titel, Året 1905, henviser 
til den første, mislykkede opstand 
mod Zaren. En opstand, der overbe-
viste om, at den endelige revolution 
snart ville være inden for rækkevidde. 
Symfonien er en kolos med spilletid på 
over en time, og der er ikke en eneste 
pause undervejs. Den virker som en 
musikalsk storfilm på widescreen, hvor 
varigheden og bredden skal slå begi-

Dmitrij Sjostakovitj
Symfoni nr. 11, Året 1905

være hans motto. Et menneske med 
så stor en indre ensomhed, at han 
aldrig vil kunne føle sig som en del af 
verden. 

venhedernes historiske format fast. 

Sjostakovitj har givet satserne titler, 
så alle kan følge musikkens ’handling’ 
undervejs. Første sats hedder Slots-
pladsen og beskriver den anspændte 
stilstand foran Vinterpaladset i Skt. 
Petersborg. Her planlagde en folke-
bevægelse i januar 1905 et optog for 
at overrække Zaren et bønskrift om 
bedre levevilkår. Optoget fandt sted 
9. januar, som er titlen på næste sats. 
Zaren havde forladt byen og givet mi-

litæret ordre til at skyde, hvis optoget 
kom for nær. Kavaleri og kosakker slog 
demonstranterne ned i hundredvis, 
og mod slutningen af satsen kan de 
overlevende ikke gøre andet end 
at tælle deres døde. De to sidste 
satser i symfonien beskriver tankerne 
efter den blodige søndag i januar. 
Tredjesatsen hedder In memoriam 
og er sørgemusik for de døde. Fjerde 
sats har titlen Stormklokken og er en 
voldsom march, hvor de undertrykte 
mobiliserer endnu større kampgejst 
for at gå det endelige opgør i møde. 

Mange af temaerne i symfonien tog 
Sjostakovitj fra gamle revolutions-
sange. I Vesten opfattede man derfor 
symfonien som kommunistisk propa-
gandakunst, og i mange år blev den 
regnet for en af hans svageste, alene 
pga. den politiske sammenhæng. I 
dag er man ikke længere så sikker på 
budskabet. Man har fået ørerne op 
for, at Sjostakovitj balancerer på en 
æg af tvetydighed. Drejer symfonien 
sig i virkeligheden om skuffede håb? 
Eller måske om det ungarske oprør i 
1956, der netop var blevet knust af 
sovjetisk militær?

“Symfonien handler om mennesker, 
der er holdt op med at tro, fordi 
bægeret med ondskab er løbet over”, 
sagde Sjostakovitj ifølge musikjour-
nalisten Solomon Volkov, der efter 
Sjostakovitjs død udgav hans påstå-
ede erindringer i bogen Vidnesbyrd 
(som dog aldrig er blevet verificeret). 
Efter den opfattelse er symfoniens 
tredje sats ikke kun mindemusik over 
demonstranterne, men også over de 
millioner af ofre, som revolutionen 

førte med sig, da den i andet forsøg 
blev gennemført. Og hvad mon det 
sovjetiske publikum tænkte, da de i 
første sats hørte Sjostakovitj citere den 
revolutionsmelodi, de kendte med 
sangteksten: “Efterårsnatten er sort 
som tyrannens samvittighed”?

På trods af fortolkningsmulighederne 
stillede symfonien Sovjetstyret tilfreds, 
og Sjostakovitj fik overrakt Lenin Pri-
sen for sit storværk. Andre hørte straks 
musikken på en helt anden måde. 
Sjostakovitjs gode ven, musikforske-
ren Lev Lebedinskij, fortalte senere om 
sin reaktion ved uropførelsen: ”Hvad 
vi hørte var ikke politiet, der skød ind 
i folkemasserne foran Vinterpaladset 
i 1905, men sovjetiske tanks, der drø-
nede gennem Budapests gader. Det 
var tydeligt for alle, der havde ører at 
høre med.” Sjostakovitjs søn Maxim 
hviskede til ham under generalprøven: 
“Papa, hvad hvis de hænger dig på 
grund af det her?” Med de ører får 
sidstesatsens marchrytmer et negativt 
fortegn som varsel om, at revolu-
tionen blot vil erstatte den gamle 
undertrykkelse med en ny. Og derfor 
ender symfonien i truende mol – ikke i 
triumferende dur.

Ging heut’ Morgen über’s 
Feld bruger Mahler som 

tema i sin 1. Symfoni. 

Symfoniens revolutions-
hyldest førte til, at 

Sjostakovitj blev taget til 
nåde af Sovjetstyret
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Des Antonius von Padua 
Fischpredigt  
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn 
 
Antonius zur Predigt 
die Kirche find’t ledig! 
Er geht zu den Flüssen 
und predigt den Fischen! 
Sie schlag’n mit den Schwänzen! 
Im Sonnenschein glänzen! 

Die Karpen mit Rogen 
sind all hierher zogen, 
hab’n d’Mäuler aufrissen, 
sich Zuhör’n’s beflissen. 
Kein Predigt niemalen 
den Fischen so g’fallen!  

Spitzgoschete Hechte, 
die immerzu fechten, 
sind eilends herschwommen, 
zu hören den Frommen! 
Auch jene Phantasten, 
die immerzu fasten, 
die Stockfisch ich meine,  
zur Predigt erscheinen! 
Kein Predigt niemalen  
den Stockfisch’n so g’fallen! 

Gut’ Aale und Hausen, 
die Vornehme schmausen,  
die selbst sich bequemen, 
die Predigt vernehmen! 
Auch Krebse, Schildkroten, 
sonst langsame Boten, 
steigen eilig vom Grund, 
zu hören diesen Mund! 

Sange 
af Gustav Mahler  

Antonius von Padovas 
fiskeprædiken 

Antonius skal prædike, 
men kirken er tom! 
Så går han til floden 
og prædiker for fiskene! 
De slår glad med halen, 
som glimter i solen! 

Karperne med rogn  
er kommet hertil,  
de åbner munden  
og prøver at lytte.  
Ingen prædiken har nogensinde før  
glædet dem så meget!  

Skarptandede gedder, 
altid parate til kamp,  
er hurtigt svømmet herhen  
for at høre den fromme.  
Også disse fantaster,  
som altid er sultne,  
ja, stokfisk mener jeg,  
dukker op til prædikenen.  
Ingen prædiken har nogensinde før  
glædet disse stokfisk så meget!  

Gode ål og stører,  
dem som de fornemme smovser i,  
selv de bekvemmer sig  
til at høre prædikenen.  
Og krebs og skildpadder,  
som ellers kommer langsomt frem,  
svømmer hurtigt op fra dybet  
for at høre denne stemme!  

Ingen prædiken har nogensinde før  
glædet krebsene så meget!  

Store fisk, små fisk, 
fornemme og ringe 
løfter hovedet 
som forstandige skabninger! 
På Guds bud 
vil de lytte til prædikenen. 

Prædikenen er forbi, 
og alle vender sig bort! 
Gedderne er stadig tyveknægte, 
ålene sværmer stadig omkring; 
prædikenen har behaget dem, 
de bliver, som de altid var! 
Krebsene går baglæns, 
stokfiskene er stadig plumpe, 
karperne æder en masse, 
så de glemmer prædikenen 
Prædikenen har behaget dem: 
De bliver, som de altid var!

Kein Predigt niemalen 
den Krebsen so g’fallen! 

Fisch’ große, Fisch’ kleine! 
Vornehm und gemeine! 
Erheben die Köpfe 
wie verständ’ge Geschöpfe! 
Auf Gottes Begehren   
die Predigt anhören! 

Die Predigt geendet,  
ein Jeder sich wendet! 
Die Hechte bleiben Diebe,  
die Aale viel lieben; 
die Predigt hat g’fallen,  
sie bleiben wie Allen!  
Die Krebs’ geh’n zurücke, 
die Stockfisch’ bleib’n dicke,  
die Karpen viel fressen, 
die Predigt vergessen! 
Die Predigt hat g’fallen, 
sie bleiben wie Allen!
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Lob des hohen Verstands
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn   

Einstmal in einem tiefen Tal 
Kukuk und Nachtigall 
täten ein’ Wett’ anschlagen: 
Zu singen um das Meisterstück, 
gewinn’ es Kunst, 
gewinn’ es Glück: 
Dank soll er davon tragen. 

Der Kukuk sprach: So dir’s gefällt, 
hab’ ich den Richter wählt. 
Und tät gleich den Esel ernennen. 
Denn weil er hat zwei Ohren groß, 
so kann er hören desto bos!  
Und, was recht ist, kennen. 

Sie flogen vor den Richter bald. 
Wie dem die Sache ward erzählt,
schuf er, sie sollten singen. 
 
Die Nachtigall sang lieblich aus! 
Der Esel sprach: Du machst mir’s kraus!
Ija! Ija! Ich kann’s in Kopf nicht bringen!

Der Kukuk drauf fing an geschwind
sein Sang durch Terz und Quart und Quint.
Dem Esel g’fiel’s, er sprach nur: Wart!
Mein Urteil will ich sprechen.
Wohl sungen hast du, Nachtigall!
Aber Kukuk, singst gut Choral!
Und hälst den Takt fein innen!
Das sprech’ ich nach mein’ hoh’n Verstand!
Und kost’es gleich ein ganzes Land,
so lass’ ich’s dich gewinnen! 
Kukuk! Kukuk! Ija!

Den gode forstands pris

Engang i en dyb dal 
indgik gøgen og nattergalen 
et væddemål om 
at synge den bedste sang. 
Var det kunst eller lykketræf, 
der ville vinde? 
Belønningen var tak! 

Gøgen sagde: Hvis du er enig, 
så har jeg valgt en dommer –  
og den nævnte æslet. 
For han har to store ører, 
så han kan bedst høre 
og bedømme, hvad der er rigtigt. 
 
De fløj straks hen til dommeren. 
Da han havde fået sagen forklaret, 
foreslog han, at de skulle synge. 

Nattergalen sang yndigt! 
Æslet sagde: Du gør det så uordentligt! 
Ija! Ija! Jeg kan ikke forstå det! 

Nu begyndte gøgen sin sang 
med tertser, kvarter og kvinter.
Æslet syntes godt om det. Han sagde: Vent!
Jeg vil forkynde min dom. 
Du sang godt, nattergal! 
Men din sang, gøg, er en smuk koral, 
og du holder takten fint!  
Det siger jeg i kraft af min gode forstand, 
og om så gevinsten var et kongerige, 
så lader jeg dig vinde!
Kukkuk! Kukkuk! Ija!

Jeg gik i morges ud på marken

Jeg gik i morges ud på marken;  
der var dug i græsset; 
den muntre finke sagde til mig: 
”Hej, du! Synes du ikke? God morgen! 
Hej, du! 
Bli’r det ikke en skøn verden? 
Skøn verden! 
Pip! Pip! Skøn og god! 
Hvor jeg dog godt kan lide verden!“ 

Også Klokkeblomsten på marken 
har lystigt med sin lille klokke, 
kling, klang,  
sendt mig sin morgenhilsen: 
”Bli’r det ikke en skøn verden! 
Skøn verden! 
Kling, klang! En skøn sag! 
Hvor jeg dog godt kan lide verden!“  

Og så begyndte verden 
at funkle i solskinnet; 
alt, alt, lyd og farve, voksede i 
solskinnet – 
blomst og fugl, stor og lille. 
God dag! God dag! Er det ikke en skøn 
verden? 
Hej, du! Ikke! Skøn verden! 
Nu begynder vel også min lykke? 
Nej, nej! Lykken, mener jeg, kan aldrig 
blomstre!

Ging heut’ Morgen über’s Feld 
Tekst: Gustav Mahler 

Ging heut Morgen über’s Feld, 
Tau noch auf den Gräsern hing; 
Sprach zu mir der lustge Fink: 
”Ei, du! Gelt? Guten Morgen! 
Ei gelt? Du! 
Wird’s nicht eine schöne Welt? 
schöne Welt!? 
Zink! Zink! schön und flink! 
Wie mir doch die Welt gefällt!” 

Auch die Glockenblum am Feld 
Hat mir lustig, guter Ding 
Mit den Glöckchen klinge, kling, 
Ihren Morgengruss geschellt: 
”Wird’s nicht eine schöne Welt? 
schöne Welt!? 
Kling! Kling! Schönes Ding! 
Wie mir doch die Welt gefällt! Hei-a!” 

Und da fing im Sonnenschein 
Gleich die Welt zu funkeln an; 
Alles, alles, Ton und Farbe gewann im 
Sonnenschein! 
Blum und Vogel, gross und klein! 
Guten Tag, guten Tag! Ist’s nicht eine 
schöne Welt? 
Ei du! Gelt? Schöne Welt!? 
Nun fängt auch mein Glück wohl an?! 
Nein! Nein! Das ich mein’, mir nimmer 
blühen kann!
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Revelge 
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn 
  
Des Morgens zwischen drei’n und vieren,
da müssen wir Soldaten marschieren
das Gässlein auf und ab; 
trallali, trallaley, trallalera, 
mein Schätzel sieht herab! 

Ach, Brüder, jetzt bin ich geschossen,
die Kugel hat mich schwer getroffen,
trag’ mich in mein Quartier, 
trallali, trallaley, trallalera, 
es ist nicht weit von hier! 

Ach, Bruder, ach, Bruder,  
ich kann dich nicht tragen, 
die Feinde haben uns geschlagen,
helf’ dir der liebe Gott! 
Trallali, trallaley, trallalera, 
ich muss marschieren bis in Tod! 

Ach, Brüder, ach, Brüder, 
ihr geht ja mir vorüber, 
als wär’s mit mir vorbei! 
Trallali, trallaley, trallalera, 
ihr tretet mir zu nah!  

Ich muss meine Trommel wohl rühren,
trallali, trallaley,
sonst werd’ ich mich verlieren. 
Die Brüder, dick gesät, 
sie liegen wie gemäht.  

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
er wecket seine stillen Brüder, 
trallali, trallaley, trallali, trallaley, 
sie schlagen ihren Feind, 
trallali, trallaley, trallalerallala, 
ein Schrecken schlägt den Feind.

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
da sind sie vor 

Reveille 

Om morg’nen mellem tre og fire 
må vi soldater rask marchere 
i gyden op og ned; 
tralali, tralalei, tralala, 
min pige titter ned. 

Ak, broder, jeg er ramt og såret, 
jeg dør, hvis ikke jeg blir båret 
i hast til mit kvarter,
tralali, tralalei, tralala, 
det ligger ganske nær. 

Ak, broder, ak, broder, 
jeg kan dig ej bære, 
vi trænges hårdt af fjendens hære,  
hjælpe dig Gud i nøden;
tralali, tralalei, tralala,
jeg må marchere i døden! 

Ak, brødre, ak, brødre, 
I går jo mig forbi, 
som var det længst med mig forbi  
tralali, tralalei, tralala, 
I træder mig for nær! 

Så må jeg vel røre min tromme, 
tralali, tralalei, 
for ellers går jeg helt til grunde. 
Brødrene jeg ser, 
de ligger som mejet ned.  

Han slår på trommen op og ned 
og vækker alle sine brødre, 
tralali, tralalei, tralala, 
så slår de fjenden væk, 
tralali, tralalei, tralala, 
og fjenden flyr med skræk.  

Han slår på trommen op og ned, 
snart når de 

natkvarterets fred, 
tralali, tralalei, tralalei, 
i gyden går de ud 
hen foran pigens hus. 
Tralali, tralalei, tralala.  

Der står ved morgen deres bene  
på rad og række 
som kirkegårdens stene. 
Trommen står forrest igen, 
så hun kan se sin ven. 
Tralali, tralalei, tralala. 

Den lille trommeslager 

Jeg arme trommesla’r, 
man fører mig bort herfra!  
Hvis jeg var tambur forblevet,  
var jeg ikke i fængsel drevet! 

O galge, du store hus,  
du ser så rædsom ud! 
Jeg tør ej se på dig,  
for jeg ved, du ejer mig! 

Når soldaterne er på vej, 
de standser ej ved mig; 
når de spørger og spørger, hvem jeg var: 
Jeg var Livgardens trommesla’r! 

Nu god nat til marmorsten, 
og til bjerg og hytte fin!  
Nu god nat, officer, 
korporal og musketer! 

Nu god nat, officer,
korporal og grenader!  
Min stemme den er klar: 
fra jer jeg orlov ta’r! God nat!

dem Nachtquartier schon wieder,
trallali, trallaley, trallali, trallaley, 
ins Gässlein hell hinaus! 
Sie zieh’n vor Schätzleins Haus. 
Trallali, trallaley, trallalera. 

Des Morgens stehen da die Gebeine
in Reih’ und Glied,  
sie steh’n wie Leichensteine.  
Die Trommel steht voran,  
dass sie ihn sehen kann! 
Trallali, tralalley, trallalera. 

Der Tamboursg’sell  
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn  
  
Ich armer Tamboursg’sell! 
man führt mich aus dem G’wölb! 
Wär’ ich ein Tambour blieben, 
dürft’ ich nicht gefangen liegen! 

O Galgen, du hohes Haus, 
du siehst so furchtbar aus! 
Ich schau’ dich nicht mehr an!  
Weil i weiß, dass i g’hör d’ran. 

Wenn Soldaten vorbeimarschier’n, 
bei mir nit einquartier’n,  
wenn sie fragen, wer i g’wesen bin: 
Tambour von der Leibkompanie! 

Gute Nacht, ihr Marmelstein’, 
ihr Berg’ und Hügelein! 
Gute Nacht, ihr Offizier’,  
Korporal’ und Musketier’. 

Gute Nacht, ihr Offizier’, 
Korporal’ und Grenadier’. 
Ich schrei’ mit heller Stimm’: 
Von euch ich Urlaub nimm! Gute Nacht!
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Ich bin der Welt 
abhanden gekommen
Tekst: Friedrich Rückert 

Ich bin der Welt abhanden gekommen, 
mit der ich sonst viele Zeit verdorben,  
sie hat so lange nichts von mir vernommen,
sie mag wohl glauben, 
ich sei gestorben! 

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, 
ob sie mir für gestorben hällt. 
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 
denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gestorben der Weltgetümmel 
und ruh’ in einem stillen Gebiet! 
Ich leb’ allein in meinem Himmel,  
in meinem Lieben, in meinem Lied. 

Jeg er som tabt 
for verden derude 

  
Jeg er som tabt for verden derude; 
og dér jeg dog førhen tiden spildte. 
For verden nu min stemme er forstummet; 
jeg er en afdød, 
må verden mene. 

Det gør mig slet intet, hvad verden mener, 
om den så tror, at jeg er død. 
Jeg kan slet intet derimod sige, 
for faktisk er jeg for verden død. 

Jeg er som død, ja, for verdens vrimmel, 
men hviler her i den stille ro. 
Jeg er alene i min himmel 
og i min elskov og i min sang. 
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