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KONGEN OG TIGGERTØSEN    
 

            Tekst: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. 
 

Sang nr. 1:   SOVEKAMMERDØREN 
 
Vilhelmine:  En vise vi kvæder 

  om Christian den fjerd' 
  som drikker og æder 
  Ja, mer' vil ha' mer' 
  Lad os underholde 

  med smag og manér 
  Og vor hovedrolle 

   ja, den kommer her: 
 
Alle gøglerne: Det' sovekammerdør'n - sovekammerdør'n 

  der lukker op og i - når Kongen vil lave børn 
 
Katrine:  Vor Konge er mandig 

  når han står til søs 
  men tænker bestandig 
  på mere end kys 

Hans:  Hos fruer og koner 
   Hos borger og tøs 

  Hos de fine matroner 
  der banker han løs 

  
Alle gøglerne: på sovekammerdør'n - sovekammerdør'n 

  der lukker op og i - når Kongen vil lave børn 
 

Maren:  Hvem er det der' banker? 
Vilhelmine:  Din Konge og Herr' 
Maren:  Min mand har smidt anker 

  i Holland, desvær'" 
  Han er ikke hjemme 

Vilhelmine:  Det fryder mit sind 
  for ham vil du glemme 
  når jeg kommer ind 
 

Alle gøglerne: a’ sovekammerdør'n - sovekammerdør'n 
  der lukker op og i - når Kongen vil lave børn 
 

Hans:   Helt uden at tøve   
  gør Kongen det klart: 

Vilhelmine:  En sand Gyldenløve  
  er hver en bastard! 
  Den titel skænker 
  jeg børn af mit blod! 

 Hans:  si'r Kongen og tænker 
  på én han forlod 
 

Alle gøglerne: bag sovekammerdør'n - sovekammerdør'n 
  der lukker op og i  - når Kongen vil lave børn 
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Vilhelmine:  Da Dronningen døde 

  så fandt jeg mig straks 
  en ny der ku' føde 
  Hold fest hun er vaks! 
  Jeg er fyr og flamme 
  og min Kirsten Munk  
  bli'r tyk i det samme 
  hun hører mit dunk 
 

Alle gøglerne: på sovekammerdør'n - sovekammerdør'n 
  der lukker op og i  - når Kongen vil lave børn 
 

Maren:   Jeg hader hver unge 
  jeg føder hvert år 
  Men nu skal der runge 
  en lyd han forstår! 

Katrine, Hans: Og døren blev smækket 
  mens hun skældte ud 
  og Christian fik brækket 
  sin kong'lige tud 
 

Alle gøglerne: på sovekammerdør'n - sovekammerdør'n 
  som Kirsten smækked' i - skønt Kongen vil' lave børn! 
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Sang nr. 2:  TIGGERTEGN 
 
Tøsen:  Uden ham er du færdig – du må være lidt ihærdig 

 Han er hård men uretfærdig – kom nu, vis’ dig værdig 
 Han har magten her i gaden og han styrer hel’ balladen, er du med? 

Tiggere:   Vi håber du er med 
Tøsen:  Hvis du stjæler og tigger – ska’ du vid’ hvo’n landet ligger 

 Han kender hver en stikker – du ka’ ik' vid’ dig sikker 
 Tigger du efter maden – tisser du på facaden, bli’r han vred 

Tiggere:   Hun mener virk’lig vred 
 
Tøsen:  Bar’ du ikke glemmer 

 Hvem der bestemmer 
 Du’ fortabt hvis han fornemmer  
 du skal væk fra vores egn 
 Hvis han viser nåde 
 Hvis du la’r ham råde 
 Bli’r det på hans måde 
 at du får dit TIGGERTEGN! 

 
  Han er ven med de rige, kender godt de kongelige 

 Så pas på hvad du vil sige, - ja, du ska' bare tie 
 Han bestemmer hvor du havner. Bli’r du den familien savner?  
 Bli’r der gråd? 

Tiggere:   Uha, hvor der bli'r gråd! 
Tøsen:  Hører du til hans støtter, vil han vise dig det nytter 

 Du' smart hvis du benytter dig af ham som din beskytter 
 Ja, se hvordan det gavner dig som go’ Københavner – det’ mit råd 

Tiggere:   Bar’ lyt til hendes råd 
+Tøsen og Stodderk.: Bar’ du ikke glemmer 

Hvem der bestemmer 
Du’ fortabt hvis jeg/han fornemmer 
du skal væk fra vores egn 
Hvis jeg/han viser nåde 
Hvis du la’r mig/ham råde 
Bli’r det på min/hans måde 
at du får dit TIGGERTEGN! 

Tøsen +Tiggere: Ud’n en lille mønt af bly 
  jages du fra denne by 
  Oh – oh etc. 
  Uden penge ingen mad 
  Han er revn'de ligeglad 
  Oh - oh etc. 
 
Alle:  Bar’ du ikke glemmer 

Hvem der bestemmer 
Du’ fortabt hvis jeg/han fornemmer 
du skal væk fra vores egn 
Hvis jeg/han viser nåde 
Hvis du la’r mig/ham råde 
Bli’r det på min/hans måde 
at du får dit TIGGERTEGN! 
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Sang nr. 3:  INGEN KÆRE MOR  
 
Anna Cathrine: Heldig’ 

si’r de kongebørn er  
Men hvad er titlen dog værd  
når vi bare er til besvær  
for vores kære mor  

  
Sophie Elisabeth: Hun orker ikke at se os  
  Hun tror vi bare vil té os  
Alle tre:  Så undrer det nogen vi gror  

fra vores kære mor?  
  
Leonora Christine: Men vores far er mild og kærlig  

syn’s ik’ man er besværlig  
Opfører sig ikke spor  
som vores kære mor  

  
Anna Cathrine: Men han er sjældent hjemme  

Savner at hør’ hans stemme  
i stedet for hårde ord 
mmmmm....  
  

Sophie Elisabeth: Heldig  
er man hvis man slipper bort  
fra én hvis lunte er kort  
fra én hvis straf rammer hårdt  
fra vores kære mor  

Anna Cathrine: Hun fandt os en barnepige  
som ved hvad ondskab vil sige  
Vi’ kvalt i en navlesnor  
af vores kære mor  

  
Leonora Christine: Men vores far er mild og kærlig  

syn’s ik’ man er besværlig  
Opfører sig ikke spor  
Som vores kære mor  

 Alle  tre: Men når vi bli’r lidt større  
sværger vi’ vi vil sørge  
for ingen Prinsesser bor  
hos vores kære.....  
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Sang nr. 4.  CHRISTIAN FIRTAL 
 
Den Udvalgte: Christian Firtal er en statelig mand 
Frederik:  Christian Firtal styrer vores land 
Ulrik:  Firtal - det si'r ik' så lidt 
Frederik:  Firtal og hans blod er hedt 
Den Udvalgte: Trods sit firtal så er han 
Alle tre:  landets nummer ét 

 
Frederik:  Vores far har smag for jævne pi'r 

   og vi bøjer os for det han si'r 
   Lyder flot - lyder godt på et kongeligt slot 
   men en Gyldenløves blod bli'r aldrig blåt! 

 
Den udvalgte: Andersen og Madsen man ka' se I mangler klassen 

   Prøver I at spærre pladsen får I bar' et par på kassen 
   Erkender gerne at vi har fælles far 
   men vores mor var dronning - jeres mødre var til nar 
 

Alle 5 brødre: Christian Firtal er en statelig mand 
   Christian Firtal styrer vores land 
   Firtal - det si'r ik' så lidt 
   Firtal og hans blod er hedt 
   Trods sit firtal så’ han landets nummer ét 
 

Hans  Ulrik: Ægtefødte – uh, det lyder flot 
   Men jeg tvivler på I bløder blåt 
   Det’ så nemt og bekvemt – at vær’ hård og bestemt 
   men en Gyldenløves navn bli’r aldrig glemt 
    

Christian Ulrik: Hvis I ikke følte jer for fine til at slås 
   ku’ vi hurtigt konstatere at I bløder li’ som os! 

Hvad Gyldenløve angår, så vil Kongens København 
sikkert få en gade som vil bære vores navn! 

    
Alle 5 brødre: Christian Firtal er en statelig mand 

   Christian Firtal styrer vores land 
   Firtal - det si'r ik' så lidt 
   Firtal og hans blod er hedt 
   Trods sit firtal så’ han landets nummer ét 

 
Vi ved at Kongen går fra favn til favn 

   Gyldenløve - fint navn 
   Mange mødre mange brødre 
   mange børn i København 
 

  Christian Firtal er en statelig mand 
   Christian Firtal styrer vores land 
   Firtal - det si'r ik' så lidt 
   Firtal og hans blod er hedt 
   Trods sit firtal så’ han landets nummer ét 
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Sang nr. 5:   KÅL 
 
Børnehusets børn: Her bor en flok 
  forældreløse børn 
  Nul far, nul mor 
  Så vi må ta’ vor's tørn 
  Vi får mad og et årligt bad 
  og lær' et håndværk her 
  En seng, et bord 
  Hvad forlanger vi mer’? 
 
Dorithe:  Vi ku’ ha’ det værre 
  Præsten lær’ os bønner 
  og vi knokler løs 
  mens vi puster og vi stønner 
  Men vi be’r Vorherre 
  om han ik’ belønner 
  os så vi ku’ bli’ fri 
Alle:  for no’t vi ik’ ka’ li’: 
 
  Det’ KÅL, kun KÅL  

 Bar’ så træt af det KÅL 
 kun KÅL, KÅL, KÅL, KÅL 
 
 Vi får tæsk 
 Det’ vænner man sig til 
 Gi’ os flæsk 
 så ka’ I gør’ hvad I vil 
 Vi får grød, vi får sild og brød 
 og kød af og til 
 Vi trives her 
 Hvad forlanger vi mer’? 
 
 Vi ku’ ha’ det værre 
 Vi får lært at spinde 
 og vi knokler løs 
 Pyt om de har låst os inde 
 Men vi be’r Vorherre 
 om han ik’ ka’ finde 
 en måde vi bli’r fri 
 for no’t vi ik’ ka’ li’: 
 
 //:Aaaaaah! Det’ KÅL,  
 Rødkål, spidskål, blomkål...  kun KÅL 
 Hvidkål, rosenkål...   bar’ så træt af det KÅL 
 Rødkål, spidskål, blomkål...  kun KÅL 
 Grønkål! Skvadderkål! :// 
 KÅL, KÅL, KÅL 
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Sang nr. 6:    USKYLDIGHEDEN SELV 
 
Frederikke:  Hvorfor jeg blev anbragt her?  
  Er det den slags fejl der sker?  
  Her hvor drukkenbolte, tyveknægte boltrer sig  
  Her blandt usædelige lever jeg!  
Nielsine:  Og som Gud og hvermand ved  
  har jeg ren samvittighed.  
  Men til det frie liv sa' jeg et trist farvel  
  Jeg’ uskyldigheden sel’  
  
Alle Tugthusfanger: Vi’ en torn i øj’t på politiets stab  
  Og også på det bedre borgerskab  
  Når vi ikke er en del af gadebilledet mer’  
  har de glemt vi eksister’  
  
Inger:  Jeg blev dømt for tyveri  
  Kriminel? Må jeg vær’ fri!  
  Jeg ligner ik’ en hård og hjerteløs forbryder, vel?  
  Jeg’ uskyldigheden sel’  
   

(DANS)  
 
Alle Tugthusfanger: Vi’ en torn i øj’t på politiets stab  
  Og også på det bedre borgerskab  
  Når vi ikke er en del af gadebilledet mer’  
  har de glemt vi eksister’  
  
  Sidder her uskyldigt dømt  
  Vor’s familier bli’r forsømt  
  Vi tør vædde på at præsten han er mer’ kriminel  
Frederikke:  Ja, vi' uskyldigheden selv...  
Nielsine:  Vi slår da ikke no’n ihjel...  
Inger:  Vi ligner ikke no’n, der  
Alle Tugthusfanger: hører til i et spjæld  
  uskyldigheden sel’ - uskyldigheden sel'  
Frederikke:   Vi’ uskyldigheden sel’  
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Sang nr. 7:  GUDS EGET APOTEK 
 
Margrethe:  Når man er fattig og bli’r syg og ik’ har råd til medicin 

Når lægerne i by'n kun hjælper den der’ rig og fin 
Hvad gør man så? Hvor går man hen? 
Der er et simpelt svar såmænd: 
Til Guds eget apotek! 

 
Er der 
galdesten i din slægt  
er ræddikesaft perfekt 
Er du sengevæder, så er det nok 
at lave et udtræk af padderok 
Og klør et udslæt, så du bli’r gal 
er mælkebøtten skam genial 
Mod stødsår og kødsår og talebesvær 
er perikumplanten perfekt til enhver 
Mod hævede ben – er hyld populær 

 
  Lidt saft fra husløg rørt op med dild 
  er effektivt middel mod helvedesild 
  og ramsløg virker på uren hud 
  mens timian hjælper en baby ud 
Fattige:  Det’ herlige planter vi låner af Gud 
 
Margrethe:  Har du  

hoste og åndenød 
er følfoden go’ i grød 
Har du kramper i maven? En voldsom vé? 
Så hjælper det tit med kamillete! 
Mod åreknuder og urent blod 
er morgenfruen særdeles god! 
Og jeg anbefaler en røllikekur 
hver måned til pigen, der føler sig sur 

Fattige:  Samt mødre med hede- og svedetur 
  
Margrethe:  Mod dårlig ånde er min favorit 

lidt malurt, men tag det nu ikke for tit 
  Og brændenælderne er et værn 

mod blodmangel, for de er fyldt med jern 
+ Fattige:  Så prøv dem, hvis du er søvnig og fjern! 

 
Har du pletter og udslæt og klø’ne eksem 
Neglebetændelse – intet problem 
Tørhed i munden og trykkende tarm 
der medfører pinlig og voldsom larm 
Kik i dit køkken, hver gang du er sløj 
For du kommer langt med kamille og løg 
Ja, husk på de ting du har fået fortalt: 
I Guds apotek er der midler mod alt 

 
Forhudsforsnævring og feber og fnat, 
kløe og knoglebrud, bid fra en kat, 
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hekseskud, halsbrand, hukommelsestab,  
søvngængeri eller gentag’ne gab 
Urter og blade og blomster og bark 
Det kan du finde i skov og på mark 
Og meget sma’r godt med lidt peber og salt 
I GUDS APOTEK er der midler mod alt! 
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Sang nr. 8:  I PAGT MED DJÆVELEN 
 
Hattemagersken: Jeg har set hende danse mens fuldmånen lyste 
Fru Karen:  Jeg har set hende trylle sig om til en kat  
Tøsen:  Hun spreder sygdom og pest 
Hattemagersken: Og jeg så hun drak blod fra en hest 
Fru Karen:  Jeg så hende elske med Djæv’len forrige nat 
 
Tøsen:  Denne kvinde har taget kontakt til det onde 

Hun har skænket sin sjæl mod et løfte om magt 
Vi har et tyd’ligt bevis 
Vores sogne må befris 
For med Djævelen selv har hun indgået pagt! 

 
Alle:  Vi har set hendes krop lette fra jorden 

Hendes blik er som ild, hjertet som stål 
Hun er ondskaben sel’ 
Hun vil slå os ihjel 
Hun skal ende sit liv 
på et bål 

 
Hattemagersken: Hun forgifted’ min nabo og begge hans sønner 

Ved begravelsen hvisked’ hun mærk’lige ord 
Hun spyttede på deres grav 

 
 
Fru Karen:  Det’ tyd’ligt hvad hun fik i arv 

fra den afdøde heks hun kaldte sin mor 
 
Alle:  Hun er Djævelens brud ligesom moren 

Hendes blik er som ild, hjertet som stål 
Hun er ondskaben sel’ 
Hun vil slå os ihjel!  
Hun skal ende sit liv 
på et bål 

 
Stodderkongen: Hun skal dømmes, 

 spærres inde, 
 denne satan af en kvinde 
 Jeg fortjener en dusør 

når jeg snart gør heksen mør!  
Fru Karen:  Bundet fast til en pæl 

vil hun redde sin sorte sjæl 
når hun dør! 

Kor:   Vi bli’r fri når hun dør, vi bli’r fri når hun dør 
  
Alle:  Vi har set hendes krop lette fra jorden 

Hendes blik er som ild, hjertet som stål 
Hun er ondskaben sel’ 
Hun vil slå os ihjel! 
Hun skal ende sit liv 
på et bål 
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Sang nr. 9:  FASTE RAMMER 
 
Fru Karen:  Når de fine fruer føder 
  flere børn end de syn's om 
  og de synes børn er søder' 
  når de' væk og stu'n er tom 
  Når en konge elsker kvinder 
  til de går og venter sig 
  og så kærlighed'n forsvinder 
  er der brug for én som mig 
   
  Hvert et utak'nem'ligt skarn 
  Hvert et uopdragent barn 
  Hver en rod der løber væk 
  ska' ha' prygl - ska' ha' smæk 
  Jeg forlanger respekt 
  Om det børn af fornem slægt 
  betyder ikke spor 
  Her hjælper ingen kære mor 
 
  Børn har brug for faste rammer 
  Ser de svaghedstegn 
  så' det dem der styrer leg'n 
  De er altid ud' på skrammer 
  og ka’ li og vær’ i vej’n 
  Tag og lyt til mit råd: 
  Med det ansvar jeg har få't 
  må jeg altid vær' på vagt 
  Bare tig - bare trygl 
  I ka' få en omgang prygl 
  Hvis jeg skal bru'r jeg magt 
  Børn har brug for faste rammer 
  og det får de - så' det sagt! 
 

 
Vores konge bygger flot 

  kirker, tårne, hus og slot 
  og det afføder respekt 
  fra hans folk - fra hans slægt 
  Han er håbløs som far 
  Ja, de mange børn han har 
  gør Kongen blød og svag 
  Det’ godt jeg ved hvad de skal ha’ 
 
Ansatte + prinsesser: Børn har brug for faste rammer 
  Ser de svaghedstegn 
  så' det dem der styrer leg'n 
  De er altid ud' på skrammer 
  og ka’ li og vær’ i vej’n 
Fru Karen:  Tag og lyt til mit råd: 
  Med det ansvar jeg har få't 
Ansatte:  må man/jeg altid vær' på vagt 
  Bare tig - bare trygl 
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  I ka' få en omgang prygl 
  Hvis hun/jeg skal - bru'r hun/jeg magt 
  Børn har brug for faste rammer 
  og det får de - så' det sagt! 
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Sang nr. 10:  AMAI VANONDIDA  
 
Katrine:  Hvis man er trist til mode  

ved et bal på Rosenborg  

så skjuler man det bag et sminkelag  

Men i Afrika så ved man godt  

at vrede eller sorg  

er følelser som men’sker godt må ha’  

  

Så spø'r man sin mor  

hvor man skal putte sorgen hen  

Hun siger disse ord  

og pludselig er man glad igen: 
   

AMAI VANONDIDA   

KUPFUURA GOMO RAKAREBESA!  

Det' afrikansk og det betyder:   

Min mor elsker mig meget høj're   

end det høj'ste bjerg i hele Afrika!  

  

Katrine:   AMAI  

Alle minus Katrine: AMAI  

Katrine:  VANONDIDA  

Alle minus Katrine: VANONDIDA  

Katrine:  KUPFUURA GOMO RAKAREBESA! (her går børnene i stå)  

  

Katrine: Én gang til:  AMAI  

Alle minus Katrine: AMAI  

Katrine:  VANONDIDA  

Alle minus Katrine: VANONDIDA  

Katrine:  KUPFUURA GOMO RAKAREBESA!  

Alle minus Katrine: KUPFUURA GOMO RAKAREBESA!  

  

Alle:  AMAI VANONDIDA   

KUPFUURA GOMO RAKAREBESA!  

Det' afrikansk og det betyder:   

Min mor elsker mig meget høj're   

end det høj'ste bjerg i hele Afrika!  

  

Dorithe:  Er man til bal på slottet  

i den kongelige by  

skal man altid rette ryggen  

og ha' næsen i sky  

Man nejer og bukker  

Alle minus Dorithe: Man nejer og bukker  

Dorithe:  så stive som dukker  

Alle minus Dorithe: så stive som dukker  

Dorithe:  og fødder så tunge som bly!  
Alle:  //:AMAI VANONDIDA   

KUPFUURA GOMO RAKAREBESA!  

Det' afrikansk og det betyder:   

Min mor elsker mig meget høj're   

end det høj'ste bjerg i hele Afrika! :// 
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Sang nr. 11:   GÆSTFRI 
 
Frederik:  Høj som lav, rig som fattig 

 adel, borger, bonde, præst 
Den Udvalgte: Fiskerkone, fornem frue 
  I’ budt med til Kongens fest 
 
Begge + Ulrik: Kong Christian, som i røg og damp 

 er bedst til både fest og kamp! 
Hans Ulrik:  Han har lagt navn til mangen by 
  og lever op til danskens ry: 
 
Alle:  Èn ting man ve' om os: vi’ gæstfri! 

 Det kendetegner danskernes sind 
 Der findes ingen li’ så gæstfri 
 Vi åbner dør’n og si’r: kom ind! 
 Ja, bare kom ind 
 Vi er gæstfri - vi er gæstfri - vi er gæstfri 

Christian Ulrik: Vores smil spreder hygge 
  Vores humor er så smuk 
Den Udvalgte: Andre lande virker stygge 

 Her har vi rekord i druk! 
 

Alle Prinser:  Kong Christian, står i røg og damp 
 og vinder hver en krig og kamp! 

  Ja, I kan roligt stole på 
  han banker svensken gul og blå! 
   
Alle:  Èn ting man ve' om os: vi’ gæstfri! 

 Det kendetegner danskernes sind 
 Der findes ingen li’ så gæstfri 
 Vi åbner dør’n og si’r: kom ind! 
 Ja, bare kom ind! 
 Vi er gæstfri - vi er gæstfri - vi er gæstfri 

  Èn ting man ve' om os: vi’ gæstfri! 
 Det kendetegner danskernes sind 
 Der findes ingen li’ så gæstfri 
 Så er du flygtet fra en krig 
 så kik dog forbi 
 Ja, kom ind 
 Ja, bare kom ind 
 Vi er gæstfri   
 BAR' KOM IND! 
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Sang nr. 12:  HVEM ER JEG 
 
Sisse:  Jeg har benægtet hvor jeg kom fra 

Såret dem som holdt af mig 
Så hvem er jeg? 
Bange for at ende som min mor 
at samme skæbne sku' ramme mig 
men jeg har lært man ik’ kan 
gemme sig 
Søster, du var stærkest af os to 
Du var go' og kærlig 
Men jeg misundte dig  
Hvem var så jeg? 
Men nu har jeg mit svar, jeg er klar og jeg' mig sel’ 
Og for første gang er jeg helt ærlig 
Jeg' min søster og mor, for de bor her i mig sel' 
Når jeg' hos dem 
bli'r skæbnen nem 
For vi er sammen 
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"Sang" nr. 13:  EN KONGELIG HYLDEST  
 
Vilhelmine:  At være eller ikke det er sagen  

lad dette, høje Konge være dagen,  
hvor jeg får lov at slippe mine tøjler,  
og være Deres helt private gøgler. 
De elsker kunst, musik og glade stunder 
og rejser Dem fra bordet, De gik under 
Hvor andre tømmer krus, klar' De en tønde ... 

 
... men lad nu vores for'stilling begynde ...  

 
Hans:  Jeg er en fattig bondemand fra landet 

Jeg har en kone og en ko blandt andet 
Min Konge hedder Frederik d. 2. 
hans Dronning føder snart et barn til manden. 
En lille Prins vil sikre arvefølgen 
Men hov, hvad' det, der stiger op fra bølgen?  

 
Maren:   Vær hilset brave mand, bring bud til slottet! 
 
Hans:   Et bud? Åh Gud, jeg havner på skafottet! 
 
Maren:   Ti stille og hør efter, bondetumpe! 
 
Hans:  Hvorfor mon hun har hale - ingen rumpe? 
 
Maren:   Fortæl vor Konge, at han får en søn,  

så høj og flot, ja, faktisk gudeskøn. 
En prins, der selv vil føre landets skibe,  
som elsker kvinder og får børn på stribe!  

  
Den udvalgte:  BRAVO! 
 
Vilhelmine:   Og alt gik helt, som havfruen had' spået,  

Kong Christian blev en flot og Gudsbenået 
regent, som ... 

   ... som elsker hver en kvinde, han har …  
... holdt om! 

 
Ja, man kan ikke gøre alle glade,  
De kender, høje Konge, til ballade   
De bli'r berømt som Kongen over Konger 
som bygged' højt og flot i mang' ... ... facon'er 
Bli'r husket for no't godt og ikke ondt,  
Hvem ve' måske for't mægtigt tårn der' ... ... rundt? 
som står på no't, som folk vil kalde ... Strøget 
hvor De med ét går rundt med ...  ... klap for øjet  

 
Jeg slutter, inden klappen den går ned 
De vil bli’ husket i al evighed 
Jeg bukker ydmygt, taler ikke mere 
må lykken være med ... Christian d. 4.! 
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Sang nr. 14.  PAS PÅ DE SMÅ 
 
Anna Cathrine:     Børn bli'r født hvert sekund på hele kloden 
              i et skur, midt på en gade, på et slot 

 Alle hjælpeløse små, dem bør de voksne passe på 
              Vi kan kun håbe på de får det godt 
 
Dorithe:  Alle børn de bør ses og de bør høres 
              Hvad betyder det om blodet det er blåt? 
 Tøsen:           Og så er det man forstår, hvad man kom til verden for 
 Alle tre:         Så bli'r barndomshjemmet til et slot 
 

Kor:  Solister: 
I dit kongerig’ Pas nu på de små men'sker 
Prøv hva' det vil sig’  Det gør alt for få men'sker 
I dit kongeri’ Støt dem så de lær’ at gå 

               Hjælp dem når de går i stå 
                

 
Alle: Lyt nu til de små 

               
 Alle: Prinser og Prinsesser er vi alle af og til 
              Bare vi får lov at drømme lige hvad vi vil 
 

Kor:  Solister: 
I dit kongerig’ Pas nu på de små men'sker 
Prøv hva' det vil sig’  Det gør alt for få men'sker 
I dit kongeri’ Støt dem så de lær’ at gå 

               Hjælp dem når de går i stå 
 
              
Alle: Lyt nu til og pas nu på 
 de små 
 Pas nu på de små 
 Pas nu på de små 

           Pas godt på de små  


