
Songteksten til "du ved det godt" fra filmen "far til fire". 

 
 
Du ka´ mærk´ det i dit indre, 
som om hjertet siger stop. 
Som om alle stjerner tindrer 
inderst i din krop. 
Og aldrig har du følt dig så forvirret som nu. 
Hvad er det lige, der sker nu? 
Det spørg´ du. 
 
De ord min mor sagde til mig, 
dem glemmer jeg nok aldrig. 
Du aner ikk´ hvad der rammer dig. 
 
For selvom verden drejer stille rundt 
så banker hjertet, så det næsten gørt ondt 
O ma´ du ved det godt, du ved det godt 
når lynet slår ned. 
Nej du er ikk´ i tvivlen når lynet slår ned 
du ved det godt,  godt godt godt ..... 
 
Når lynet slår ned, du ved det godt 
 
Lag´ du mærke som om tiden  
næsten helt er gået i stå. 
Som om alt er sat til siden, 
selv hjertet kan forstå. 
For aldrig har du følt dig så forvirret som nu. 
Du kan mærk´ det hele tiden. 
Sådan spørger du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De ord min mor sagde til mig, 
dem glemmer jeg nok aldrig. 
Du aner ikk´ hvad der rammer dig. 
 
For selvom verden drejer stille rundt 
så banker hjertet, så det næsten gørt ondt 
O ma´ du ved det godt, du ved det godt 
når lynet slår ned. 
Nej du er ikk´ i tvivlen når lynet slår ned 
du ved det godt,  godt godt godt ..... 
 
Når lynet slår ned, du ved det godt 
 
Du føler dig lidt svimmel. 
En sommerfuglevrimmel 
har taget bolig i din krop. 
Dagen har blå blå himmel 
og næsen helt i sky, 
og du ka´ næsten nå helt derop. 
 
For selvom verden drejer stille rundt 
så banker hjertet, så det næsten gørt ondt 
O ma´ du ved det godt, du ved det godt 
når lynet slår ned. 
Nej du er ikk´ i tvivlen når lynet slår ned 
du ved det godt,  godt godt godt ..... 
 
Når lynet slår ned, du ved det godt 
 


