Der' stunder
(sådan en stund har vi nu)
Tekst: Ole Rolf Lassen
Melodi: Poul Erik Jensen 2013
Sats: Michael Pilgaard
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1. Der’ stunder til glæde og stunder til sorg
Der’ stunder til kærtegn - og strid
Der’ stunder du glemmer
Og stunder du mindes så længe du stadig har tid
Der’ stunder der bare er stunder som før
Og stunder der slår alt itu
Der’ stunder hvor livet det åbner en dør/
Og sådan en stund har vi nu

4. Der’ liv der forsvinder og liv der bli’r til
Livet får så forskellige kår
Der’ liv fuld af smerte
Og liv med en lykke som andre liv ikke forstår
Dit liv er en gave, et ansvar, en vej
Der godt kan vær’ vansk’lig at find’
Men livet det vil noget særligt med dig
Det er dig der skal lukke det ind

2. Der’ dage med solskin og dage med regn
Der’ dage med uheld – og held
Der’ dage der trykker
Og dage der løfter dig langt langt op over dig selv
Der’ dage de daglig’ med pligter og krav
Og dag’ det utrolige sker
Der’ dage der åbner sig store som hav
Og sådan en dag har vi her

5. Der’ stunder til glæde og stunder til sorg
Der’ stunder til kærtegn - og strid
Der’ stunder du glemmer
Og stunder du mindes så længe du stadig har tid
Der’ stunder der bare er stunder som før
Og stunder der slår alt itu
Der’ stunder hvor livet det åbner en dør
Og sådan en stund har vi nu

3. Der’ år der forvandler og år der slår fast
Der’ år med skærmydsler - og fred
Der’ år du kan bruge
Og år du bli’r brugt til no’n ting som du slet ikke ved
Der’ år hvor det hele det går som en leg
Og år hvor du ingenting når
Der’ år hvor der kræves nog’t særligt af dig
Det er sådan et år nu i år
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