Livet skal leves – hele livet!
Tekst : Nonius Svinghage
Melodi .den lille frække Frederik af Axel Brüel

Når DU blir’ voksen – og blir’ stor,
og alle andre går og tror
At du er færdig med at ” due”.
Tro om ! - For livet starter nu!
Lad tiden komme – tiden gå,
når blot du ikke går i stå.
Og vær parat til at ku’ ku’.
For livet – det skal leves - nu.
Gør det du skal og bør og må
og gør det selv – la’ vær og stå
og la’ de andre om at ku’.
For livet - kræver handling - nu
Brug løs af al din ” friværdi”
Til noget der er mening i,
og gerne med lidt bang og Tju
Lev livet - festligt – uden blu.
Pas på de andre – og dig selv
Og giv en hånd – Vær vennesæl!
Giv plads til alle – mer’ end nu.
For livet rummer – mer’ end du.
Hold fast i troen på dig selv
Og NYD SÅ LIVET – ihvorvel
At tidens tand den gnaver nu
For livet – det er startet – DU.
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Der er tid endnu!
Tekst : Nonius Svinghage 2007
Melodi : Milton Ager Ain’t she sweet 1927

Tøv nu lidt ! Hvis du føler dig lidt slidt .
Kan’ du sagtens være med – alligevel
Tøv nu lidt!
Tøv nu lidt! Selv om livet er beskidt
Er der altid brug for én – der bruger det .
Tøv nu lidt !
Lad’ vær’ og vente - med det du vil!
Lad’ vær’ og spørge - om du slår til!
Men.
Tøv nu lidt – med at gå og ha’ det skidt.
Der er plads til alle - her i livet
Så
Tøv nu lidt !
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