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1. Nu falder byens vinterpuls
med toner blå og bløde,
og himlen spænder ud sit telt,
det blegt novemberrøde.
I vinduesruder spejles nu
de gamle husfacader,
mens aftenmørket sænker sig
i smalle sidegader.

3. Og kirken, byens helle-sted,
står tidløst midt i tiden.
Dens salmesang og klokkespil
udvider vores viden,
så i et himmelsk kort sekund
vi alt for travle hjerner,
og de, der går og har det skidt,
kan se Guds lyse stjerner.

5. Han lover os, at vores navn
er skrevet i Guds hjerte,
og ligegyldigt, hvad der sker,
så ved vi, at dér er det.
Og når vi sover, våger Gud
og klarer nattevagten,
til dagen langsomt strækker sig
og tænder for kontakten.

2. Nu stritter torvets træer bart,
og tågen gør dem mindre,
men hver kastanje, bøg og lind
vil trofast overvintre.
Som månen med sin blege rouge,
den fine gamle dame,
hvis lys i går, hvis lys i dag
er uden falsk reklame.

4. Dér finder jeg en slidstærk bænk,
hvor jeg kan trække vejret.
Her lægger Kristus øret til
min bøn og al besværet.
Ja, Kristus kender byens puls,
har hørt dens suk og veer,
hvert bange råb, et hjertes skrig
fra centre og cafeer.

6. Er dagens lys beskedent kort
og mørkets timer mange,
så blir mit hjerte vintervarmt
og håbets lysspor lange.
Og falder byens vinterpuls
med tågen i november,
har himlen tændt et adventslys
en kulderamt december.
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