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Spurven sidder stum bag Kvist; 
Tekst: Jeppe Aakjær Melodi: Carl Nielsen 

4/4-takt 

D  A7  D   G 
Spurven sidder stum bag Kvist; 
  A7     D 
såmænd, om ej det fyger! 
   A7  D   G 
Kålgårdspilen piber trist 
   A7     D 
for Nordenblæstens Byger. 
Lul - lul! Rokken går 
G    D 
støt i Moders Stue, 
G   D 
og jo mere Vinden slår, 
  Em  A7   D 
des mer får Arnen Lue. 

Skarpe Smæld af branket Malt, 
og Karters kåde Skratten, 
fjerne Grynt af Husets Galt 
og Barneleg med Katten. 
Lul - lul! Rokken går, 
flittig Foden træder, 
kun så længe Hjulet står, 
som lille Søster græder. 

Far har røgtet Kvæget ind, 
med Halmen tættet Karmen, 
gnedet Grisens blanke Skind, 
at den må holde Varmen. 
Lul - lul! Rokken går! 
Far mod Stuen stiler, 
Mor en Bugt på Tråden slår, 
ser op på Far og smiler. 

Barnet i sin Mørkningskrog 
ta'r søvnig til at gabe, 
snart det vil sin Billedbog 
af de Småhænder tabe. 
Lul - lul! Rokken går! 
Ild om Gryden slikker, 
Vejrets Svøb om Gavlen slår, 
og Hagl mod Ruden klikker. 

Mor kan næppe se sit Spind 
og næppe Tråden mage; 
hej, da bæres Lyset ind 
og stilles i sin Stage. 
Lul - lul! Rokken går! 
Tenens rappe Vinge 
over Fyrrebjælken sår 
en Skok af Skyggeringe. 

Pigen nys fra Gruens Glød 
svang bort den sorte Gryde, 
sænked’ den i Sengens Skjød 
for Grødens Trods at bryde. 
Lul, - lul! Rokken går! 
Nadverbordet samler; 
Store sidder, Mindre står 
på Bænk og bitte Skamler. 

Far ta'r ned så tung en Bog, 
med Gud han hvisker sammen, 
famler lidt ved Spændets Krog 
og lukker med et: Amen! 
Lul - lul! Rokken går, 
Ensomheden synger, 
Mulmet tæt om Taget står, 
og Sneen går i Dynger. 

Her ved Moders gamle Rok 
hun lærte mig at stave, 
synge om „den hvide Flok“ 
og „al hans Nådegave“ 
Lul - lul! Rokken står! 
Men dens Nyn og Sange 
vemodsfuldt mod Hjertet går, 
når Kvældene bli'r lange. 

| D A7 | D G | A7 | D | D A7 | D G | A7 | D | 
| D | D | G | D | G | D | Em A7 | D || 

|



Det er hvidt herude 
Tekst: St. St. Blicher, 1838 Melodi: Thomas Laub, 1914 

4/4-takt 

Am E7  Am  
Det er hvidt herude, 
kyndelmisse slår sin knude 
Dm     E7 
overmåde hvas og hård, 
      Am E7 
hvidt forneden, hvidt foroven, 
      Am E7 
pudret tykt står træ i skoven 
Am  E7 Am 
som udi min abildgård. 

Det er tyst herude, 
kun med sagte pik på rude 
melder sig den små musvit. 
Der er ingen fugl, der synger, 
finken kun på kvisten gynger, 
ser sig om og hvipper lidt. 

Det er koldt herude, 
ravne skrige, ugler tude, 
søge føde, søge læ. 
Kragen spanker om med skaden 
højt på rygningen af laden, 
skeler til det tamme kræ. 

Hanen sig opsvinger 
på en snemand, sine vinger 
klaskende han sammenslår. 
Krummer halsen stolt og galer - 
hvad monstro han vil, den praler? 
Hvis endda om tø han spår! 

Inderlig jeg længes 
efter vår, men vintren strenges, 
atter vinden om til nord! 
Kom, sydvest, som frosten tvinger, 
kom med dine tågevinger, 
kom og løs den bundne jord! 

| Am  E7 | Am  | Am  | Am | Dm | E7 | E7 | Am E7 | E7 | Am E7 | Am | E7 Am || 



I sne står urt og busk i skjul 
Tekst: B. S. Ingemann Melodi: J. P. E. Hartmann 

6/8-takt 

 C   G7  C 
I sne står urt og busk i skjul, 
   F    Am 
det er så koldt derude, 
   F    C 
dog synger der en lille fugl 
   F  G7  C 
på kvist ved frosne rude. 

Giv tid! giv tid! - den nynner glad 
og ryster de små vinger, - 
giv tid! og hver en kvist får blad, 
giv tid! - hver blomst udspringer. 

Giv tid! og livets træ bli'r grønt, 
må frosten det end kue, 
giv tid! og hvad du drømte skønt, 
du skal i sandhed skue. 

Giv tid! og åndens vinterblund 
skal fly for herlig sommer, 
giv tid, og bi på herrens stund, 
- hans skønhedsrige kommer. 

| C | G7 C | F | Am | F | F C | F G7 | C || 



Sneflokke kommer vrimlende 
Tekst: Jeppe Aakjær Melodi: Thorvald Aagaard 

2/4-takt 

   D G  D 
Sneflokke kommer vrimlende 
  G  D 
hen over diger trimlende, 
  G   D 
det knyger ud af himlene, 
  E7   A7 
det sluger hegn og gård, 
    D 
det ryger ind ad sprækkerne 
  A7  D 
til pølserne på rækkerne, 
  G  D 
og fårene ved hækkerne 
   A7  D 
får blink i pelsens hår. 

Og poplerne bag mønningen, 
de duver dybt i dønningen, 
og over stakke-grønningen 
omtrimler kjærv og neg, 
det klaprer én om ørerne, 
fra portene og dørene, 
bag hvilke de små sørene' 
har rustet sig til leg. 

Og gammelmor i klokkerne 
med huen og grålokkerne, 
hun haler op i sokkerne 
og ser forsagt derud, 
for nu er kålen liggende, 
og nu står tjørnen stikkende 
og spidder sne på piggene, 
og nu kom Kjørmes-Knud! 

| D | G | D | D | G | G | D | D | G | G | D | D |  E7 | E7 | A7 | A7 | 
| A7 | A7 | D | D | A7 | A7 | D | D | G | G | D | D | D | A7 | D || 



Nu sner det 
Tekst: Poul Henningsen Melodi: Amerikansk børnesang 

4/4-takt 

A 
Nu sner det, nu sner det 
  D   A 
jeg ligger her og ser det 
   E7     A 
hver eneste gang jeg har en streg 
  E7 A 
og næse på så sner det 

De andre, de andre 
med støvler på og vanter 
de løber nu og slås med sne 
jeg ligger her og venter. 

Bridge: 

    D  Dm 
Jeg får hostesaft og honningmælk 
  A   A7 
men jeg vil hel're ud på kælk 
D   Dm 
de voksne si'r i mor'n min ven 
  A   E7 
men jeg går ikke med på den 

Så tør det, så tør det 
i mor'n begynder sølet 
og jeg må ikk' engang komme ud 
fordi jeg er forkølet 

| A | A | D | A | E7 |A | E7 | A | | 

Bridge: 

| D | Dm | A | A7 | D | Dm | A | A7 || 


