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César Frank: Panis Angelicus (1872) 

Lise lotte  
 Till havs – evt. kanon med publikum 

Till havs med solfyllda segel, vinden för oss vart vi vill  
En horisont som kittlar fantasin på långt, långt håll,  

men ind mot land finns det grund och hemska skär, solen styr oss.  
Lise lotte 

Kuckeliku  
Go’ morron. Hoppsan. Morronen er slut.  

Go’ da. Hopsan. Dagen den er slut, gonatt! 
Barnets drøm  

Kom en ängel från himlen med korven i handen och gav den åt mig. Oh, hur den smakede  
Och ängeln sa: kom till himlen! Och vi flög och flög och där satt Gud med en slicksticka i munnen 

ja, en slicksticka i munnen och gav den åt mig och den smakade då! Å! 
Och Gud sa: alltid kött åt fattiga barn och bakelser. Doi baba duia. Och glass - doiba ba duia! 

Och vi åt och vi åt. Allas magar nynnade av mättnad.  
Och Gud sa: vem sjunger så vackert, så vackert? Åh! Vi åt och vi åt! Åh! Åt!  

Kärlekens stund är nu – (Abelone solo – kor c. b. c.) 
Kärlekens stund är nu, kommer som ett Jehu.  

Dag efter dag, här sitter jag, - var är du? 
Lise lotte 

Om bladen – evt. kanon med publikum  
Varje lite blad på trädet samlar på ljus och vatten  

Gör skugga på marken, prasslar vackert i vindarna. 
Ja, tänk, vad varje litet blad kan ge, 
Och tänk, att inga pengar koster det. 

Lise lotte 
Ja, Ja  

 nä – kanske, ja 
Evigheten 

vad är det, evigheten säg var det är ? Tar den aldrig slut? I evighed, i evigheten.  
Lise lotte 

Livet e en gåta – evt. kanon med publikum 
Livet ä en gåta man blir till och lever sitt liv igen. Igen. 

Tiden går och går, plötsligt är det slut. 
 En tid. Men jag vet, att jag älskar dig. 

Lise lotte 
Händel  

Tänk att nu få sova efter dagens slit, nu vil jag sova och drømma om dig i nattens ljus 
Var inte rädd för mörkret 

ty mörket vilar där, vi ser jo inga stjärnor där inte mörkret är. 
 I ljusa irisringen du bär en mörk pupill. Ty mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till. 

Gonatt, gonatt. 
Evt. Lise lotte 

Tekster af A-G Larsson, E. Remaeus, S. Forssén, D. Riddarsköld, Elmer Diktonius, Erik Blomberg. 
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