
 

 

 

 

”Det’ Mit Liv”  

 

Vers 1 

 

Tid til at fortælle  

Hvad mange prøver at 

glemme  

Negativt skal vendes  

Sådan at alle kan være med  

Klokkerne de ringer  

Det Hele det går ned  

Når ungerne de taler  

Er vores pligt at lytte med  

I kan stole på mig  

Når det hele brænder på 

Hjælper jer på vej  

For at vi kommer i mål 

Kæmper for det liv 

Nogen skal jo sige det  

Der’ ingen grænser 

for hvad drømme  

de kan blive til 

 

Pre-omkvæd 

 

Det’ ikke altid nemt 

Men du bliver aldrig glemt 

Så lad mig være din helt  

Ja lad mig være din ven 

 

Omkvæd x 2 

 

Det’ mit liv  

Ved du fortjener det  

Det’ mit liv  

Flyv ligesom englene  

Jeg vil flyv  

 

 

 

 

Find dig en bedre dag 

Det’ mit liv  

Det’ mit liv 

 

Vers 2 

 

Det handler ikke om farve  

Handler ikke om religion  

Handler ikke om tro  

Heller ikke din pengepung  

Handler ikke om  

hvem fortjener det  

Det er en ret at være tryg  

Og bare have nogle at tale til  

Snakker ikke til ryggen  

Kigger på dig lige i øjnene  

Hvis du ikke forstår mig  

Lytter du jo kun til løgnene  

Fremtiden er ungerne  

Skud til dem der rummer det  

siger det (Boom) 

Med alt jeg har i lungerne  

 

Pre-omkvæd 

 

Det’ ikke altid nemt 

Men du bliver aldrig glemt 

Så lad mig være din helt  

Ja lad mig være din ven 

 

Omkvæd x 2 

 

Det’ mit liv  

Ved du fortjener det  

Det’ mit liv  

 

 

 

 

Flyv ligesom englene  

Jeg vil flyv  

Find dig en bedre dag 

Det’ mit liv  

Det’ mit liv 

 

 

C-Stykke 

 

Lig dit hoved på min skulder  

Når det tordner og buldrer  

Du kan stole på Big bro  

Har mit hjerte som Lingo  

Tankerne giver dig kuller 

Når det tordner og buldrer  

Du kan regne med mig  

Prøver at vise dig vej  

 

Omkvæd x 2 

 

Det’ mit liv  

Ved du fortjener det  

Det’ mit liv  

Flyv ligesom englene  

Jeg vil flyv  

Find dig en bedre dag 

Det’ mit liv  

Det’ mit liv 

 


