
Dansk Blinde-

samfund Nordsjæl-

land repræsenterer 

foreningen i regio-

nens kommuner, 

herunder i offentlige organer og på lo-

kale Dansk Handicap-poster. Vi afholder 

løbende sociale og netværksskabende 

aktiviteter, dels som klub- eller café 

møder dels som udfl ugter, fester og 

møder, hvor der rådgives og informeres 

om tiltag til gavn for blinde og svag-

synede. 

Dansk blindesamfund Nordsjælland

Søren Jønck

Søren Jønck er ingeniørstuderende og 

har en svaghed for ord, rim og rap, men 

har lagt gade-attituden på hylden og 

prøvet at skrive en forstående tekst til 

fordel for Dansk Blindesamfund. Num-

meret fremføres af Frederik Damhus

Se mig nu

Mørket falder på - det sidste glimt forsvinder.

Livet former sig - Alt jeg ser er minder

Jeg overgi’r  - de sidste billeder til mørket

Og fi nder nu - at se de ting jeg rør ved.

[Pre-chorus]

Men når I ser problemer, fi nder jeg systemer.

Se hvad jeg mener... – Jeg klarer mig.

[Omkvæd]

Så se mig nu. Se her, se her, se her.

Pas på, lær mig, lær mig, lær mig.

Kom her.

Vers 2

I nattens regn, der fører hun mig hjem.

Og åbner døren, selv når den bare står på 

klem.

Jeg ved I er der, jeg føler jeres blik

Selv om hun er med – så bider jeg ik’

Prechorus

Så når tingene de roder, så roder jeg bod og

Jeg ved jeg er god og... Jeg klarer mig.

Chorus

Så se mig nu. Se her, se her, se her.

Pas på, lær mig, lær mig, lær mig.

Kom her.

Vers 3.

Vrede, uretfærdighed. Noget jeg aldrig 

glemmer

Folk er bange, men lad mig høre deres 

stemmer

Stop tavsheden, når jeg kommer dig nær.

Lad mig fortælle dig hvordan min verden er.

Prechorus:

Så når tingene de roder, så roder jeg bod og

Jeg ved jeg er god og... Jeg klarer mig.

Så se mig nu. Se her, se her, se her.

Pas på, lær mig, lær mig, lær mig.

Kom her.


