Det røde kors i Hillerød
Det røde kors i Hillerød
Er meget mer´ end det du ved
Det tænder op for glød i mange grene
Det varmer om man nørkler
Lapper sår, sælger skørter
Om en god sag er man aldrig alene
Og er man ikke særlig god til hjemmestrik
Kan man ta’ på plejehjem og sælge slik
Der er skulderklap og rummelighed
I Skadestuens ventetid
Med plads til sjov og varm chokolade
Og til de mærkeligste EM’er
Sidder folk du ikke kender
Og venter på du kommer til skade
At være samarit er en bizar aktivitet
For det er spændende men selvfølgelig velment.
Omkvæd:
Det’ et kors af knyttede bånd
Meget mere end en udstrakt hånd
Det’ gensidig glæde og positiv ånd
Nogle gør en forskel og smutter igen
For andre bliver det ’Det Andet Hjem’
Men uanset hvor meget du gi´r
Får du tifold igen
I de smukke ny lokaler
Drukner kreative damer
I tøj som de sorterer med hård næve
Der er også hjælp til talegaver
børneleg og Palmehaver
Hjælp til alle sårbare sjæle
Kan du ikke ﬁnde rundt på det forvirrende hosital
Er der hjælp for ingen hjælp er for banal
Mellemstykke:
(De hjælper til) i hele verden og i den grad lokalt
For denne medmenneskelighed har du intet betalt
Som den ven og familie, der mangler, når det går galt
Står de klar
(Omkvæd)
Er du til samvær eller skak
Kan du li’ kaffe og en snak
Så kan du hurtigt få en ven og løfte deres dag
Om du er 19 eller 80
Kan du få nærvær på papir
Og har du selv idéer høres dine forslag
Når du først har meldt dig er det svært at slippe
det igen
Men selv en time hjælper mer´ end ingenting
Så bliv en del
(Omkvæd)
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