
SKIBET SKAL SEJLE I NAT 

 

Aften i nymånens tegn. To står i mørket på kaj`n. 

Pige og mand, en fra sø, en fra land. 

Kys har fortalt, hvad ord ikke kan. 

Så tavs-hed. Til-sidst si-ger han: 

Farvel da, min tøs. Og hold dig nu kvik. 

Jeg tilstår, mit hjerte gir lis-som et stik, 

imens jeg kysser dig nu. Jeg elsker dig du. 

Men skibet skal sejle i nat. 

 

Vi mødtes i sjov. Vi sværmede lidt. 

Men det der var let - sind, blev alvor med eet, 

og du blev alting for mig, nu er der kun dig. 

Men skibet skal sejle i nat. 

Og intet på jord er så svært 

som af-sked med alt man har kært. 

Men skæb-nen er ens i stort og i småt. 

Vi ved det, vi ved det så godt. 

 

Alle andre stemmer synger: Nah 

Vi lægger en plan, vi drømmer en drøm 

Vi kæmper os fremad trods modvind og strøm 

Mod det vi ønsker så hedt. Så ser vi med eet, 

at skibet skal sejle i nat. 

 

 

 

 

Aften i nymånens tegn. To står i mørket på kaj`n. 

Pige og mand, en fra sø, en fra land. 

Alting er sagt. Nu står de der kun 

i tavs-hed. Til-sidst si-ger hun: 

Farvel da min ven. Pas godt på dig selv. 
Jeg syn’s, du har været allright og reel, 

og jeg vil være dig tro. 
Mit liv blev os to. 

Men skibet skal sejle i nat. 
 

Og nu er jeg din med sjæl og med krop. 

Og nu kan jeg larme og sætte mig op 
mod det, jeg ved, der skal ske, og græde og be’, 

men skibet skal sejle i nat. 

På en gang går ver–den i stå. 

Så hø–rer man skibs–klokken slå. 
Ens håb lig–ger knust, hvert e–ne–ste et. 

Vi men`- sker be–stem–mer så lidt. 
 

Alle andre stemmer synger: Nah 
 

Den lyk-ke vi tror er fast og solid 
den er kun på land-lov på u-be-stemt tid, 

før alt vi e-jer skal bort. Vi tror det er vort. 
Men skibet skal sejle i nat. 
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