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1 - Lys nu min engel
Du havde en engels tålmodighed
Og du elskede, ja du elskede
Du kendte ikke retfærdighed
Men du ventede ja du ventede
Og gjorde hvad du ku ́
Og der var ikk ́ meget kyssen og kælen
Men du var der jo, ja du var der jo
Du havde ondt både i kroppen og sjælen
Og du kæmpede, ja du kæmpede
Men pludselig var det nok
Lys nu min engel
Lys lidt for os
Lys nu min engel
Nu skal du aldrig mere slås
-Du sagde farvel ved at skrive nogle breve
Og så sad du der, ja så sad du der
For du synes ikk ́ man havde pligt til at leve
Men jeg elskede, ja jeg elskede
Men det var ikke nok
Jeg ønsker mest du ku’ se min familie
For dem elsker jeg, ja dem elsker jeg
Nu ka ́ vi pynte din grav med en lilje
For jeg savner dig, ja jeg savner dig
Og tænker på dig nu
Lys nu min engel
Lys lidt for os
Lys nu min engel
Nu skal du aldrig mere slås
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2 - Skyld

Klokken den var blevet hen ad elleve
Du sagde ikke godnat, du sagde farvel
Jeg synes du var mærkelig hele aftenen
Tænkte ikke på hvad du syn’s selv
Du havd’ taget bilen ud til Lyngby
Der var lige noget som du sku ́
Hvis jeg nu havde spurgt til hvad du sku’ der
Vil’ du så ha været her lige nu?
Jeg mangler en stemme
Jeg mangler en stemme
Jeg mangler en stemme
Som kan si’:
Det var ikke din skyld
Det var ikke min skyld
Det var ikke nogens skyld
Det var bare det der skete
Det var ikke din skyld
Det var ikke min skyld
Det var ikke nogens skyld
Vi ku’ bare ikke se det
Du sagde du var ved at få migræne
Om jeg ikke selv - bare ku’ stå op
Det var ikke sådan som vi plejed ́
Men selvfølgelig ku’ jeg ikke sige stop
Hvad nu hvis jeg havde kigget efter
Og set at du var ved at gå itu
Hvad hvis vi havde holdt lidt om hinanden
Vil’ du så ha været her lige nu
Jeg mangler en stemme...
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3 - Du er her stadigvæk
Jeg ved godt du ikke er her
Jeg ved godt jeg ikk’ ka’ se dig
Men når tankerne bli’r stærke
Så syn’s jeg jeg kan mærke
Mærke at du er her stadigvæk
Jeg syn’s jeg kan fornemme
Og hører tit din stemme
Og drømmer at du er her stadigvæk
Du er her stadigvæk
Du er her stadigvæk
Du bor et sted i mig
Du er her stadigvæk
Jeg ved godt det lyder Sjollet.
Jeg ved godt du syn’s jeg vrøvler
Men når tankerne bli’r tomme
Så hører jeg dig komme
Og tænker at du er her stadig væk
Du syn’s nok jeg er tosset
Men nerverne er Slosset
Jeg drømmer at du er her stadigvæk
Du er her stadigvæk
Du er her stadigvæk
Du bor et sted i mig
Du er her stadigvæk
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4 - Øjne
Det var dig der gjorde mig til den
jeg er
Det var mig, der lå i din mave
Du var klar og parat
Og du håbede snart
Der kom en du ku’ gi’ din kærlighed
Du var klar og parat
Og du håbede snart
Der kom en du ku’ gi’ din kærlighed
Og jeg kom - du viste mig hvad
verden var
Det var dig, der var mine øjne Jeg
var dig, du var mig
Og det gik som en leg
Vi sku’ se hvordan verden den så ud
Jeg var dig, du var mig
Og det gik som en leg
Vi sku’ se hvordan verden den så ud
Jeg ville ønske jeg kunne vise dig
Alt det du har vist til mig
Dine øjne bruger jeg når jeg ser
Selvom du ikk ́ er her mere
Du havd ́ svært ved at se, at der var
plads til dig
Da jeg selv ku ́ bruge mine øjne
Jeg blev mig, du blev dig
Vi fandt hver vores vej
Og vi så hvordan verden den så ud
Jeg blev mig, du blev dig
Vi fandt hver vores vej
Og vi så hvordan verden den så ud

Og i dag så mangler der en del af
mig
Det’ som om jeg er blevet en anden
Der er mer ́ end vi ser
Og jeg savner dig her
Var det sådan at verden sku’ se ud?
Der er mer ́ end vi ser
Og jeg savner dig her
Var det sådan at verden sku’ se ud?
Jeg ville ønske jeg kunne vise dig
Alt det du har vist til mig
Dine øjne bruger jeg når jeg ser
Selvom du ikk ́ er her mere

SANGE TIL MIN MOR - FRANS BAK

5

5 - Det går over
Tunge tanker
Fylder dig
Der er intet i verden
Der går som det skal
Der er intet der gør dig glad
Der er intet i verden
Der går som det skal
Der er intet der gør dig glad
Lad mig holde
Lidt om dig
Så du mærker jeg er her
Jeg er her for dig
Det’ det eneste som vi har
Så du mærker jeg er her
Jeg er her for dig
Det’ det eneste som vi har
Det går over
Det går over
Og det ta’r den tid det ta’r
Det går over
Det går over
Og den tid er ikke rar
--

Livet skygger
Lige nu
Men vi ved jo at solen
Vil skinne igen
Den gemmer sig bag din sky
Ja vi ved jo at solen
Vil skinne igen
Den gemmer sig bag din sky
Det går over
Det går over
Og det ta’r den tid det ta’r
Det går over
Det går over
Og den tid er ikke rar
Det går over
Det går over
Det går over
Det går over
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6 - Tarvelig tango
Jeg var lige blevet 18
Da det skete midt om natten
Og mit liv blev pludselig ændret
Med et trylleslag
Du vil’ ikke være med mer’
Selvom du ku’ se vi var her
Du syns verden den var bedre
Helt uden dig
Men jeg syn’s du var tarvelig
Du som ku’ være så farverig
Der er masser af ting vi sku’
Hvis bar’ du var her nu
Nu du blevet mit mareridt
Håber ikk’ det er arveligt
For jeg bli’r her og ta’r min tørn
Og kysser mine børn
—Men så gjorde jeg det nemme
For jeg valgte helt at glemme
Alt det vi to havde sammen
Mens du var her
Og mit liv, det blev for sjusket
Der var intet der blev husket
For jeg kunne ikk’ forstå hvad
Der nu var sket

Men jeg syn’s du var tarvelig
Du som ku’ være så farverig
Der er masser af ting vi sku’
Hvis bar’ du var her nu
Nu du blevet mit mareridt
Håber ikk’ det er arveligt
For jeg bli’r her og ta’r min tørn
Og kysser mine børn
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