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Ensom men aldrig alene 

   Intro: 2. halvdel, uuuuh 3-stemmigt 

 

      Eb fm Eb/g  Ab 

Når lyset   går    ud,  

              Bb            Eb 

kommer ensomhed ind. 

   Eb fm Eb/g Ab              Bbsus Bb 

Alene,   for - ladt står  jeg her. 

 

      Eb fm   Eb/g  Ab 

Jeg råber:   Min   Gud, 

                 G/b       cm 

kom og gi' ro i mit sind. 

fm              Bb    Ab/eb  Eb 

Vis mig, at du er nær. 

 

Når lyset går ud,  kor: 3-stemmigt. Dynamik 

kommer jeg stille ind. 

Du' aldrig forladt, hvor du er. 

 

Du råber: Min Gud! 

Jeg rører blidt ved din kind! 

Hvisker at jeg er dig nær... 

   Kor: uuuuh, uden dominanter 

Englen minder en om at tage telefonen og ringe: 

Telefonen ringer... "Hej... Ja, jeg har det fint... Jeg har lidt travlt. Kan vi snakke i morgen?" 

 

                     cm       Ab 

Du kan være ensom!  3-stemmigt 

                 fm      Bb 

Men du er aldrig forladt!  1-stemmigt 

                     cm       Ab 

Du kan være ensom!  

                  fm         Bb 

Men der er lys i din nat! 

                     cm        Ab 

Du kan være ensom! 

                   G/b           dm 

Men jeg går aldrig min vej, 

                 Ab    Bb              cm F 

for du skal vide, Gud elsker dig, 

          fm                    Bb      Ab/eb Eb 

for du skal vide, Gud elsker dig 

 

Når lyset går ud,   Uuuh 3-stemmigt 

kommer ensomhed ind. 

Alene, forladt står jeg her. 

 

Jeg råber: Min Gud, 

kom og gi' ro i mit sind. 
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Vis mig, at du er nær. 

 

Når lyset går ud,  kor 3-stemmigt 

kommer jeg stille ind. 

Du' aldrig forladt, hvor du er. 

 

Du råber: Min Gud! 

Jeg rører blidt ved din kind! 

Hvisker at jeg er dig nær... 

   Uuuh 3-stemmigt 

Englen mindre nogle om at komme forbi og lige sige Hej og give en krammer. 

"Hej, vi kom lige forbi og fik lyst til at kigge forbi. Du virkede lidt stille i skolen i dag. Er du ok?" 

"Ja, jeg har det fint! Nok bare den forkølelse jeg skal se at komm over..."  

De prøver at gi' hende et kram, men får ikke noget... 

 

Du kan være ensom!  3-stemmigt, power 

Men du er aldrig forladt!  1-stemmigt 

Du kan være ensom! 

Men der er lys i din nat!  

Du kan være ensom! 

Men jeg går aldrig min vej, 

for du skal vide, Gud elsker dig... 

 

Når lyset går ud,  kor a capella, knips 

kommer jeg stille ind. 

Du' aldrig forladt, hvor du er. 

 

Du råber: Min Gud! 

Jeg rører blidt ved din kind! 

Hvisker at jeg er dig nær... 
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