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Fordi eg elskar deg (Bob Dylan / Bjarte Hjelmeland)

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel
og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.
Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot
mens sankthansormer gløder grønt
i gresset ved min fot.
Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men òg for våkenetter,
som aldri unte ro,
men ga min dag et dunkelt drag
jeg aldri helt forsto.
Nå synger jeg min salme.

Jeg glemmer deg aldri (Emma Steinbakken)

River (Joni Mitchell)

Sorgen og gleden de vandrer til hope,
lykke og ulykke kommer på rad.
Medgang så ofte på motgang vil rope,
solskinn og skyer de følges òg ad.
Jorderiks gull
er prektig muld.
Himlen er ene av salighet full.

Alle ting har en foranderlig lykke,
alle kan finne en sorg i sin barm.

Ofte er bryst under dyrebart smykke
tynget av sorger og hemmelig harm.

Alle har sitt,
stort eller litt,

himlen alene for sorgen er kvitt.

Barn av regnbuen
Ref.: En himmel full av stjerner.

Blått hav så langt du ser.
En jord der blomster gror.

Kan du ønske mer?
Sammen skal vi leve.

Hver søster og hver bror.
Små barn av regnbuen

og en frodig jord.

Noen tror det ikke nytter.
noen kaster tiden bort med prat.

Noen tror visst vi kan leve av
plast og syntetisk mat.

Og noen stjeler fra de unge
som blir sendt ut for å slåss.

Noen stjeler fra de mange
som kommer etter oss.

Ref.

Men si det til alle barna!
Si det til hver far og mor:
Dette er vår siste sjanse

til å dele et håp og en jord.

Ref.
Pete Seeger / Lillebjørn Nilsen

Utgangsmusikk
Slipping Through my fingers (ABBA)


