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F                                                  Bb                         F 
Vi vælger selv vort liv – hvilket indhold det skal have 
          C                                                            F  
Husk på at vi har fået det som en dyrebar gave. 
Bb                                            F   
Brug det – godt og dygtigt – livet det er flygtigt. 
C                                          F              C 
Før vi ved af det, så er det forbi. 
 
F                                    Bb 
Kig dig selv i spejlet en morgen du står op 
    C                                                                  F  
Se rynker, fejl og mangler – en kæmpe dovenkrop 
       Bb                                        F      
Og siger du så til dig selv – det bli´r en dårlig dag 
      G                    C                   G                     C 
En dårlig start på dagen - ja – med suk og støn og klag 
 
Så husk:  
 
Vi vælger selv vort liv – hvilket indhold det skal have  
Husk på at vi har fået det som en dyrebar gave. 
Brug det – godt og dygtigt – livet det er flygtigt. 
Før vi ved af det, så er det forbi  
 
Men er du selv i godt humør og har det lyse sind 
Så kan du gør´ en forskel og lukke lyset ind  
i andre men´skers hjerte og gør´ dem positiv 
Så de kan få en dejlig dag – og så et dejligt liv 
 
Og husk: 
 
Vi vælger selv vort liv – hvilket indhold det skal have  
Husk på at vi har fået det som en dyrebar gave. 
Brug det – godt og dygtigt – livet det er flygtigt. 
Før vi ved af det, så er det forbi 
 
Husk blot på det den næste gang du kigger i dit spejl 
Og fristes til at klage lidt og se på dine fejl 
En dominoeffekt – den kan du starte med dig selv 
Det negative – få det væk – og ha´ det godt. Lev vel 
 
Og husk: 
 
Vi vælger selv vort liv – hvilket indhold det skal have  
Husk på at vi har fået det som en dyrebar gave. 
Brug det – godt og dygtigt – livet det er flygtigt. 
Før vi ved af det, så er det forbi. 

 


