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Gad vide…
Sangskrivergruppen på Marielund – Center for Socialpsykiatri i 
Kolding arbejder videre (Se Dansk Musikterapi nr. 12(1)). Gruppen har 
holdt flere foredrag, hvor deres sange og historierne bag præsenteres – 
og sideløbende kommer nye sange til. Denne sang tager udgangspunkt i, 
hvad det er musik kan, og er endt med at blive en ’verdens vise’:

Gad vide hvad Putin hører af musik...

Mon han kender det, at man kan blive trist

når man bli’r fanget ind i et stykke a
f Liszt?

Eller noget i en tekst pluds’lig kan ramme

fordi ens ensomhed og den de synger om er den samme?

Kan der mon være plads til det i Putins logik?

Gad vide hvad Mandela hører af musik…

Er det noget der kan løfte en fl
ig af det svære

som ellers kan være umuligt at bære?

Noget der kan give et løfte om fred 

hvis vi ellers tør se det, når alt
 er i skred?

Mon ikke det ku’ passe i Mandelas optik?

Gad vist hvad Kim Jong Il han lytter til af musik…

Er det larmende rigidt, så han ikke kan hø
re

befolkningens råb om, hvad han burde gøre?

Hvad med den musik der kan skabe et oprør

når en plade samling vækker fællesskab til et opgør?

Mon ikke det ku’ bringe Kim Jong Il i panik?

Gad vide hvad Obama hører af musik…

Mon han bruger musikken til at vække minder

så helheden ikke i mørket forsvinder?

Bruger han den grundrytme han har med

til at navigere så ting kan finde sted?

Mon ikke han værner om den gave han fik.

Gad vist hvad Holger Danske lytter til af musik…

Er der noget i den danske tone

der får ham til at græmmes på sin trone?

Er det fjerne rytmer der skal til

før vi kan sætte os selv i spil?

Mon Holger grubler over den problem
atik?




