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To må man være 

av Henriette Rantzau 

To må man være om livet skal lykkes, 

to når vårt kjærlighetstempel skal bygges. 

To når det stormer og to i det stille, 

to for å kunne og to for å ville. 

 
To må man være for livet å fatte, 

to for dets lys og dets gleder å skatte, 

to for å nyte og to for å gavne, 

to for å elske og to for å favne. 

 
To må man være når verden vil true, 

to for i stillhet, mot himlen å skue, 

to for å leve i ungdom og sommer 

to for å dø når dødstimen kommer. 
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Ikke for nær 

av Egil Ulateig 

Ikke for nær 

nei ikke for nær 

da skygger vi for hverandre 

 
vi vil leve i solen 

men ikke for langt borte 

for greinene våre må få stryke 

hverandre i kveldsvinden 

og i de dype nettene 

vil vi føle den andres langsomme åndedrett 

i takt med stjernene og skyene som driver sakte vekk 

og i det første glitter av morgen 

vil jeg høre løvet ditt rasle nær meg 

 
ikke for nær 

så vi suger næring av samme jord 

for da kan vi aldri bli store 

men så tett sammen 

så vi kan ta i hverandre 

når vi er ensomme 

og falle nær hverandre 

til slutt 
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Utdrag fra “Profeten” 

av Kahlil Gibran 

Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til et bånd: 

La den heller være et bevegelig hav mellom deres sjelers kyster. 

 
Fyll hverandres begere, men drikk ikke av ett beger. 

Gi hverandre av deres brød, men spis ikke av det samme brødet. 

Syng og dans og vær glade, men la den andre få være alene, 

Slik strengene i en lutt er adskilte, selv om de skjelver i den 

samme musikken. 

 
Gi deres hjerter, men ikke i den andres varetekt. 

For bare Livets hånd kan holde om deres hjerter. 

Og stå sammen, men ikke altfor nær hverandre: 

For templets pilarer står adskilte, 

Og eketreet og sypressen vokser ikke i hverandres skygger. 
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Å leva det er å elska 

av Anders Vassbotn 

Å leva det er å elska 

det beste di sjel fekk nå, 

å leva det er i arbeid 

mot rikare mål å trå. 

 
Å leva det er i livet 

å finna det største verd, 

å leva det er å vinna 

til sanning i all si ferd. 

 
Å leva det er å leggja 

all urett og lygn i grav, 

å leva det er som havet 

å spegla ein himmel av. 
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1 Kor 13 4-7, 13 
 

 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, 

den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 

 
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, 

er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 

Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 

 
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. 

Men størst blant dem er kjærligheten. 
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Lykke 

av Randi Nielsen 

Lykke, 

det er å kjenne deg 

og se deg smile og le 

 
Lykke, 

det er å elske deg 

med håp og sjelefred. 

 
Lykke, 

det er å savne deg 

med alt det som er mitt 

 
Lykke 

det er å omfavne deg 

med hjertet ditt mot mitt 

 
Lykke 

det er å kunne si 

at du min kjære er blitt 

den som har bundet hjertet mitt 

med bånd som aldri blir slitt. 
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Mitt hjerte er ditt 

av Nils Ferlin 
Oversatt av Alf Prøysen (noe omskrevet) 

Kjærlighet kommer, og kjærlighet går. 

Ingen veit vegen vi vandrer. 

Men din vil jeg være i dager og år. 

Jeg vil ikke se på andre. 

 
Mitt hjerte er ditt, ditt hjerte er mitt. 

Og visa med seljelyd låter. 

Min glede er din, din glede er min. 

Og sorgen er min når du gråter. 

 
Kjærlighetsrosa er frodig og sterk. 

Den kan få knopper og bløme 

Kjærlighetsrosa er skaperens verk. 

Det skal vi aldri forglemme… 

 
Mitt hjerte er ditt, ditt hjerte er mitt. 

Og visa med seljelyd låter. 

Min glede er din, din glede er min. 

Og sorgen er min når du gråter 


