ANDERLEDES
Rapunzel:

Tit har jeg spurgt
hvorfor skæbnen den var så brutal
Hvorfor jeg sku’ være unormal
Jeg har tænkt så jeg blev næsten gal
Men endelig blev jeg klar
Jeg vidste hvad svaret var
Jeg vidste at jeg ku’ sove trygt
Jeg vendte mit nederlag
og skammen forsvandt den dag
da jeg vendte ryggen til min frygt
Det jeg troede var en fejl - oh-oh
Det der var min store skam - det jeg ville slå ihjel
Det der føltes så forkert - oh-oh
er dét der gør mig stolt i dag, dét der gør mig helt speciel
Sådan finder jeg modet - mærker det i blodet
Ved jeg har kræfter - når jeg mærker efter
Styrke forpligter - hvem er det der svigter?
Det bli’r ikke mig!
Sådan finder jeg kraften - har nok altid haft den
Ryggen er rank og stærke mine tanker
La’r vi dem vinde? Aldrig nogensinde
Jeg vil vise vej

Taraxa:

Tit har jeg lidt
Jeg har følt at jeg sku’ vær’ på vagt
Og har lystred’ dem der havde magt
Jeg har altid gjort hvad der blev sagt

Cauda:

Tit har jeg grædt
når jeg tænkte på min hem’lighed
Jeg har drømt hvordan jeg styrter ned
Hvis jeg røber det som ingen ved

Rapunzel:

De rev vores liv itu
Men alt det er fortid nu
Og vi vil bevise vores værd
Vi’ stærke når vi er fler’
Vi gemmer os ikke mer’
når vi viser verden hvem vi er

Alle:

(For) nu finder vi modet - mærker det i blodet
Ved vi har kræfter - når vi mærker efter
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Styrke forpligter - hvem er det der svigter?
Det bli’r ikke mig!
Sådan finder vi kraften - vi har altid haft den
Ryggen er rank og stærke vores tanker
La’r vi dem vinde? Aldrig nogensinde
Vi vil finde vej
Vi vil finde vej
Vi vil finde vej
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HEROIKUM
Sensa:
Striga:
Spina:

Heroikum - du vores elskede land
Hvor alle er lige, hver kvinde og mand
Vi hylder dig, kæmper for alt vi har kært
og børn - vores fremtid - gør hvad de har lært

Alle:

Vi - folket af Heroikum…

Sensa:

Heroikum - vi er til evighed tro
I arbejdet finder vi glæde og ro
Og alle belønnes for indsats og flid
Vi skænker dig alt, vores tanker og tid

Lavia:
Glacia:
Alle:

Vi - folket af Heroikum
Vi - hylder dig Heroikum
Du vor beskytter, din vilje og magt
Vil frelse os - Heroikum
Skal styrke os - Heroikum
Og dine fjender skal vises foragt

Striga:
Spina:

Du viser din styrke, er hård aldrig blød
Som hver diamant der blev født af dit skød

Alle:

Vi - folket af Heroikum
Vi - hylder dig Heroikum
Du vor beskytter, din vilje og magt
Vil frelse os - Heroikum
Skal styrke os - Heroikum
Og dine fjender skal vises foragt
Æret være - Heroikum
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DIAMANTER
Kento

Hva’ gør vi på disse kanter?
Vi finder DIAMANTER
Findes der
noget li’ så smukt?

Pipajo:

Intet er som DIAMANTER
Glem alt om grønne planter
Hva’ ska’ vi med en moden frugt?

Begge:

Så vi må søge dybt i jordens indre
Finde dét der snart skal tindre
Det er - vores job
Ingen må gi’ op

Alle:

Vi har alt! (Vi har DIAMANTER)
Vi får fler’ (Vi har DIAMANTER)
Hvem ønsker mer’? (Vi har DIAMANTER)
Og ingen busk og træ’r
Ka’ vokse her (DIAMANTER)
Hva’ gør det? (Vi har DIAMANTER)
Vi ka’ se (Vi har DIAMANTER)
miraklet ske (Vi har DIAMANTER)
For vi har DIAMANTER DIAMANTER (DIAMANTER)

Kento:

Du bli’r rig af DIAMANTER
der bli’r til brillanter
Se dens glans - det er ren magi!

Pipajo:

Hvad er korn mod DIAMANTER?
Er kål mon int’ressanter?
Hva’ ska’ vi
med en selleri?

Dip:

Men jeg vil godt se havet eller fjorden
Og en blomst kom’ op a’ jorden
Se hvad blomsten kan
hvis jeg gi’r den vand

Alle:

Vi har alt! (Vi har DIAMANTER)
Vi får fler’ (Vi har DIAMANTER)
Hvem ønsker mer’? (Vi har DIAMANTER)
Og ingen busk og træ’r

4

Ka’ vokse her (DIAMANTER)
Hva’ gør det? (Vi har DIAMANTER)
Vi ka’ se (Vi har DIAMANTER)
miraklet ske (Vi har DIAMANTER)
For vi har DIAMANTER DIAMANTER (DIAMANTER)
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TYS
Malitia:

Jeg ønsked’ ikke det her sku’ ske
Jeg ønsked’ ikke du sku’ komme ud for det
Jeg ønsker du er glad
og lyk’lig - ved du hvad
Hvis bar’ du lytter til mig vil du hurtigt se:

Malum:

At vi kun vil det bedste for dig
At det er godt at tie frem for sige nej
Du er jo som et barn
Uartig, uerfar’n
La’ vær’ at tale, lad os vise dig på vej

Malitia:

Og af og til så bør man tie stille
Og bare lytte til hvad andre si’r
Du kan nå det - lyt til os
hvis du vil vær’ som de andre pi’r
For ...

Begge:

Vil du bli’
i dit tårn for evigt
kan du skrige
Men det skader kun
Tys tys tys tys tys tys
Ska’ du bli’ fri og sund
Så skal du holde mund
Fordi
Du skal tie
Du har syge tanker
Du må bli’e
her, min lille ven
Tys tys tys tys tys tys
Skal ingen steder hen
før du er rask igen
Stille - tys tys
Stille - tys tys
Schhhh

Malitia:
Malum:
Malitia:
Malum:

Hvad er der bag diamantens støv?
Som lille var du sød - nu’ du stor og sløv
og bruger grimme ord
som ikke klæ’r dig spor
Det virker nærmest som om du er blevet døv!
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Malitia:

Malum:

Malitia:

Vi har holdt af dig trods din skavank
og vi har lært dig at holde ryggen rank
Vi har beskyttet dig
Ledt dig på rette vej
Vi tro’de du var klog - men nu er du helt blank!
Og af og til så bør man klappe kaje
Og slå de fine lyttelapper ud
Du ka’ klar’ det - lyt til os
hvis du si’r nej er det vores bud
at ...

Begge:

du vil bli’
i dit tårn for evigt
Du ka’ skrig’
Men det skader kun
Tys tys tys tys tys tys
Ska’ du bli’ fri og sund
Så skal du holde mund
Fordi
Du skal tie
Du har syge tanker
Du må bli’e
her, min lille ven
Tys tys tys tys tys tys
Skal ingen steder hen
før du er rask igen
Stille - tys tys
Schhhh
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FEST
Ondt i mav’n og hovedpine, en storetå der gør nas
Det er skidt at ha’ det skidt så skidt med det - få gang i systemet og
Op med ho’det og ned med alt det der gør dig dårligt tilpas
Det’ no’t møg at være sløj, men musik og støj ka’ løse problemet
Så op!
Musikken den kalder (op)
og ryst dine baller (op)
Slip dellerne fri
Det’ no’t de ka’ li’
Der’ plads til enhver (yeahr)
Så glem dine suk (suk)
og husk du er smuk (smuk)
Ja, vis hvem du er
Så glem dine sorger, ja, glem at du døjer med:
Ondt i mav’n og hovedpine, en storetå der gør nas
Det er skidt at ha’ det skidt, så skidt med det - få gang i systemet og
Op med ho’det og ned med alt det der gør dig dårligt tilpas
Det’ no’t møg at være sløj, men musik og støj ka’ løse problemet (så)
Vrik med måsen og ryst på ho’det - gør huset til et palads
Det’ no’t bøvl at lave vrøvl så kom her dit snøvl - og grib diademet og
Du må kalde mig Mads hvis ik’ du bli’r glad når du gi’r den gas
Kom dit skvat - tag fat i nat ska’ der FESTES!
Så hop
Få hænderne o-op
Fyr den a’ uden sto-op
Din krop er tip-top
Følg trop med make-up
med kjole og strop-top
Med fjer og med fjant (og)
en fræk læderkant (wow)
En flot diamant
Du er elegant
Så glem at du døjer med
Ondt i mav’n og hovedpine, en storetå der gør nas
Det er skidt at ha’ det skidt så skidt med det - få gang i systemet og
Op med ho’det og ned med alt det der gør dig dårligt tilpas
Det’ no’t møg at være sløj, men musik og støj ka’ løse problemet (så)
Vrik med måsen og ryst på ho’det - gør huset til et palads
Det’ no’t bøvl at lave vrøvl så kom her dit snøvl - og grib diademet og
Du må kalde mig Mads hvis ik’ du bli’r glad når du gi’r den gas
Kom dit skvat - tag fat i nat ska’ der FESTES!
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FEDEST
Flexi:

Jeg var glad - had’ en fest - jeg var fri
Det var toppen af poppen
Det var ren hygge-nyg
Det var livet når livet er bedst
Men så skete der no’t - jeg røg helt
ned på bunden fra toppen
Da jeg mødtes med jer
Ja, så lukkede og slukkede den fest
Jeg var så glad (Salta, Ira: uh uh ah)
Jeg’ ha’de venner
Nu står jeg her med jer! (Salta, Ira: uh ah uhauha)
Ja, jeg har kun jer to. Hvor fedt tror I det er?
Jeg ha’de kær’ster (Salta, Ira: kær’ster?)
Jeg fik kys (Salta, Ira: Kyyys kys kys)
Men så ble’ jeg sendt afsted (Salta, Ira: uh ah uhauha)
Og det værste var - at I to fulgte med!

Alle tre:

Åh, det vil’ være
FEEEEEDEST
hvis jeg bare var mig
FEEEEEDEST
FEEEEEDEST hvis I skred jeres vej

Flexi:

Og det er ik’ engang løgn!

Salta:

Prøv og sam’ligne jer og så mig
Jamen, undskyld jeg griner
Jeg er klog’re end jer to tilsammen
Og så er jeg flot

Ira:

Er du helt bimmelim og gak gak?
Jeg ved ik’ hva’ I ligner
I er dumme som snot
Og så lugter I ikke så godt!

Ira:

Jeg var et hit! ( Flexi og Salta: Et hit??)
Jeg var beundret! ( Flexi og Salta: Uh ah …haha!)
Nu er jeg landet her! ( Flexi og Salta: Uh uh…uha uha!)
Og står og glor på jer, hvor fedt tror I det er?

Alle tre:

Åh, det vil’ være
FEEEEEDEST
hvis jeg bare var mig
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Flexi:

FEEEEEDEST
FEEEEEDEST hvis I skred jeres vej
Og det er ik’ engang løgn!
FEEEEEDEST
hvis jeg bare var mig
FEEEEDEEEEST
FEEEEEDEST hvis I skred jeres vej
By-e

Ira:
Ira, Salta:

FEEEEEDEST
FEEEEEDEST

Flexi:

Fedest hvis jeg bar’ var mig.
Fedest hvis I skred jer’s vej.

Alle:

FEDEEE…ST
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MIN HEMMELIGHED
Cauda:

Jeg har skjult hvem jeg var
Skjult den skam som jeg bar
Og jeg tro’de at det ku’ gi’ mig fred
hvis jeg bar’ holdt på min hem’lighed
Nu er alting forbi
Jeg er træt indeni
Jeg kan ikke bær’ den mer’
jeg ved ikke hvad der sker
når den slippes fri
Fri
Hvis jeg bar’ holdt den gemt
føltes alt ik’ så slemt
Men nu er det slut, jeg er led og ked
af at holde på min hem’lighed
Nu er alting forbi
Jeg er træt indeni
Jeg kan ikke bær’ den mer’
Jeg ved ikke hvad der sker
når den slippes fri
Slippes fri
Min hem’lighed
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TOTTERNE
Strithår - mit hår - dit hår - slidt hår - beskidt hår
Kort hår - hårdt hår - blødt hår - sødt hår - rødt hår
Tonet hår - konet hår - raget hår - farvet hår - gråt hår
Stink hår - pink hår - sort hår - stort hår - flot hår - råt hår
Se, skæbnen den kan være HÅR
Altså HÅR som HÅR - hvis I forstår
Jamen pyt med håret - bar’ man har det godt
Man ka’ sagtens nøjes med en Tot
Der er hovedhår og næsehår
Og de hemmelige hyggelige hår man får
Der er pandehår og mandehår
Der’ Mona Mona Mona og Corona-hår
Der’ Mona Mona Mona og Corona-hår
Og no’n får kam til deres hår
Der er hentehår - og lår med hår
No’n har hår på brystet - no’n har bløde dun
No’n har fjer’ på hod’ som en kalkun
No’n har ikke-nikke hår på hod’
No’n har hår i suppen, det’ nåd’ værre rod
Mange mister hår som tiden går
Der no’n der lige klar’ den på et hæng’ne hår
Yeah yeah
Der no’n der lige klar’ den på et hæng’ne hår
Yeah yeah
Hit med ...
Strithår - mit hår - dit hår - slidt hår - beskidt hår
Kort hår - hårdt hår - blødt hår - sødt hår - rødt hår
Tonet hår - konet hår - raget hår - farvet hår - gråt hår
Stink hår - pink hår - sort hår - stort hår -flot hår - råt hår
Der’ strit og plys og punk og kort
Der er no’n der møder hårdt med hårdt
Der er hår med bølger - der er hår med krus
Der er hår der’ levende af lus
Hååår ...etc.
Og så er der dem der pluds’lig står
Der med fletninger i postkassen og spør’ hvornår
mon at lykken kommer - eller går
Jamen, lykken ligger altså ikke gemt i hår!
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Strithår - mit hår - dit hår - slidt hår - Krølle-bølle-hår
Kort hår - hårdt hår - blødt hår - sødt hår - sølle hår
Coronahår. Coronahår. Åhr hår hår
Stink hår - pink hår - sort hår - stort hår -flot hår - råt hår
Strithår - mit hår - dit hår - slidt hår - beskidt hår
Kort hår - hårdt hår - blødt hår - sødt hår - rødt hår
Tonet hår - konet hår - raget hår - farvet hår - gråt hår
Stink hår - pink hår - sort hår - stort hår -flot hår - råt hår
Strithår - mit hår - dit hår - slidt hår - Krølle-bølle-hår
Kort hår - hårdt hår - blødt hår - sødt hår - sølle hår
Coronahår, coronahår. Årh, hår hår.
Stink hår - pink hår - sort hår - stort hår -flot hår - råt hår
Årh, hår hår.
DET’ HÅR!
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HÅB OG DRØMME
Veki:

Jeg voksede op bag ved tavshedens mur
Jeg spurgte men fik aldrig svar
De kaldte det hjem - men det hjem var et bur
Jeg aned’ ikke hvem jeg var

Sensa:

Ingen fortalte os hvad og hvor
og ingen sa’ hvorfor
Tavshedens tid er forbi - det’ tid til svar

Begge:

La’ dem ta’ hvad de ta’r
vores liv - vores frihed
Men vi ved at vi har
vores håb - vores drømme
Ka’ ikke ta´
Ka’ ikke ta’
Vores håb - vores drømme
Ah ah ah ah…

Sensa:

Den hem’lige drøm og det brændende håb
blev styrket da jeg mødte dig
Det hviskende kald blev et rungende råb
For verden skulle ændre sig

Veki:

Ingen bestemmer og styrer mer’
Det’ ligegyldigt hvad der sker
Vi holder sammen vi to og vælger vores vej

Sensa::

La’ dem tro at de ta’r
vores liv - vores frihed
Men vi ved at vi har
vores håb - vores drømme

Veki:

Begge:

La’ dem tro at de ta’r
vores liv - vores frihed
Men vi ved at vi har
vores håb - vores drømme
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BÆGRET ER FYLDT
Dip og de mindste:

Nu vandrer vi i samlet flok - afsted afsted
Og både små og store de marcherer med
Og vi vil samle fler’ og fler’
Vi finder os’ faktisk ik’ i mer’
For nu har vi fået nok
Mer’ end nok
Vores flok
går amok
Bom bom bom

Kento:

De har styret os med frygt
Og forklaret os hvordan
vi ku’ sove godt og trygt
mens de regerede vores land
Stoled’ blindt på deres løgne
Vi har åbnet vores øjne
ser vores skæbne var selvforskyldt
Nu er det nok - nu er bægret fyldt

Pipajo:

Verden den var ideel
Der var mad på vores bord
Vi har glemt at tænke selv
lyttede til deres tomme ord
Vidste de holdt andre nede
Undertrykte vores lede
Ser vores skæbne var selvforskyldt
Nu er det nok - nu er bægret fyldt

Alle:

Vi må nøj’s med grålig grød
med en lidt for mærk’lig lugt
Og vi spiser gammelt brød
Mens de mæsker sig i frugt
Når de handled’ koldt og grådigt
kaldte vi det bare nådigt
Hyldede dem mens de blev forgyldt
Nu er det nok - nu er bægret fyldt

Kento:
Pipajo:

Træt af deres tyranni
Deres tid er snart forbi

Alle:

Nu vandrer vi i samlet flok - afsted afsted
Og både små og store de marcherer med
Og vi vil samle fler’ og fler’
Nu vandrer vi i samlet flok - afsted afsted ...etc.
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DE SLÅS
Zumba:
Pavo:

Zumba:
Begge:

De slås - de slås
For de ka’ ik’ la’ vær’
De slås - de slås
Men vi er som vi er
De slås! De slås!
Bar’ la’ dem banke løs,
men på hinanden
bar’ de ikke sparker os
De slås - de slås
De slås slås slås slås slås
De slås - de slås
De slås slås slås slås slås

Irisianere:

De slås - de slås
For de ka’ godt li’ krig
De slås - de slås
For de er ik’ som vi
De slås
Men la’
dem rase, det en farce, la’ dem
brase rundt og tro at de bli’r bedre
af at slås om at
få lov at lege boss!
De slås om at
få lov at lege boss!

Feri:

Med slebne sværd og knive tror de at der bli’r ro
Men jeg har kun to våben, mit smil og mine sko
Med dem så ka jeg smelte en orne der si’r grynt
De elsker vold og kampe, vi elsker bar’ lidt pynt!

Irisianerne:

De slås - de slås
Så la’ os hold’ os væk
De slås - de slås
Men vi vil ik´ ha´ smæk
De slås - men vi
vil bare ha’ lidt go’ musik
Se ud som candyfloss
Og gi’ den los
Det ka’ ... vi os! Det ka’ vi os’
Og det på trods af det dér ros:
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De slås! De slås!
De slås slås slås slås slås
Feri med kor:

Med slebne sværd og knive tror de at der bliver ro
Men jeg/du har kun to våben, mit/dit smil og mine/dine sko
Med dem så ka’ jeg/du smelte et hjerte på en hest
De elsker vold og kampe, vi elsker bare FEST!
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SØSTRE
Malitia:
Spina, Lavia:
Striga, Glacia:
Malitia:
Spina, Lavia:
Malum:
Malitia:
Striga, Glacia:
Spina, Lavia, Malum:

En Søster er sej en Søster er stærk
Så prøv hendes grænser, forsøg sel’ og mærk
En Søster har lært hvad en Søster formår
Den stærke skal vinde, den svage forgår
Vi leved’ i fred
Nu er freden forbi
Vi har intet valg
Nu går vi i krig
En Søster er rank, en Søster er stolt
Beskriv hendes hjerte som varmt ikke koldt
En Søster ved godt, hvad en Søster er værd
og straffer enhver, der går Søster for nær

Alle Søstre:

Begærlige
Ubærlige, usle kryb
I skal falde i Søstrenes dyb

Malitia:
Alle Søstre:
Malitia:
Alle Søstre:

Kald os hårde, sig hvad I vil
Ja, I kan sladre bag Søstrenes ryg
Men la’ os mødes - face to face
Og sig det så én gang til
Yeeeeah!

Malum:
Alle Søstre:
Malum:
Alle Søstre:

Kald os onde, og svin os til
Ja, I kan sladre bag Søstrenes ryg
Men la’ os mødes - face to face
Så sætter I alt på spil
Ahhhh ... etc.

Malitia:
Spina,Lavia:
Striga, Glacia:

En Søster er go’ mod drenge og pi’r
En Søster er blid, bar’ man gør hvad hun si’r
Vi ved hvad vi gør og vi ved hva’ vi kan
Vi Søstre står sammen og redder vort land

Malum:
Alle Søstre:
Malitia:
Alle Søstre:

Kald os onde, og svin os til
Ja, I kan sladre bag Søstrenes ryg
Men la’ os mødes - face to face
Så sætter I alt på spil

Alle Søstre:

Ahhhh ... etc.
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OPGØR
Rapunzel:
I har nok spurgt
hvorfor ingen andre er som jer
og forsøgt at skjule den I er
I har troet I var intet værd
Og I har følt
I sku’ skjule den I virk’lig var
Mens I hemmeligt har bedt om svar
Og nu står jeg her med svaret klar!

Søstrene :
Den lille tøs
Hun plaprer løs
Den lille tøs
Men hun får ikke lov at vinde
Det lille fæ
Ska’ ned i knæ
Det lille fæ
Men hun skal aldrig nogensinde vinde over
os!

Cauda, Taraxa:
Vær stolte af dem I er
Vis verden hvad I er værd
Vi lover at I vil sove trygt

Minearbejderne:
Ve’ hva’ hun vil!
Hva’ der ska’ til
Og hvad det koster når man byder hele
verden trods
Søstre og

Minearbejdere:
et nederlag
og skammen bli’r væk den dag
hvor I vender ryggen til jer’s frygt

Rapunzel:
Det I troede var en fejl - oh-oh
Det der var den store skam
Det I ville slå ihjel
Det der føltes så forkert - oh-oh
er dét der gør jer til jer sel’
Hver og én er helt speciel

I vender
Hva’ vil der ske?
Mon nogen ve’?
Hva’ vi vil se? Og er hun ikke kommet for at
slås?

Hvem er de stærke? Hvem er svage?
Hvem vil handle?
Hvem vil væk?
Hvem vil ik’ stikke a’?
Og hvem besvimer af skræk?

Hvem vil falde? Hvem vil flygte?
Hvem vil få et nederlag?
Hvem vil ændre alt?
Og hvem vil sejre i dag?
Rapunzel, Taraxa, Cauda, Salta, Flexi:
Sådan finder I modet - mærker det i blodet
Ved I har kræfter - når I mærker efter
Styrke forpligter - hvem er det der svigter?
Det bli’r ikke mig!
Sådan finder I kraften – I har altid haft den
Ryggen er rank og stærke jeres tanker
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Rapunzel:
+ kor:

La’r vi dem vinde? Aldrig nogensinde
Jeg vil vise vej
Jeg vil vise vej
Jeg vil vise vej!!!
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MANGFOLDIGHED
Totterne:

Tænk at sten med støv og kanter
ka’ bli’ til DIAMANTER
bar’ man gi’r
dem lidt kærlighed

Alle:

Så er det da relevant å’
tro på at DIAMANTER
findes her
indeni et sted
Ja, mærk hvordan det bruser i dit indre
Så lad verden se dig tindre
Gem jer ikke mer’
Vis nu hvem I er!
I kan alt! I er DIAMANTER
I kan mer’ - I er DIAMANTER
Kend jeres værd! I er DIAMANTER
I stråler hver især
Hvem ønsker mer’? DIAMANTER
Tro på det! - I er DIAMANTER
Vi ka’ se - I er DIAMANTER
Og alt kan ske - I er DIAMANTER
For I er DIAMANTER DIAMANTER
I kan alt! (I er DIAMANTER)
I kan mer’ (I er DIAMANTER)
Kend jeres værd! (I er DIAMANTER)
I stråler hver især
Hvem ønsker mer’? (DIAMANTER)
Tro på det! (I er DIAMANTER)
Vi ka’ se (I er DIAMANTER)
Og alt kan ske (I er DIAMANTER)
For I er DIAMANTER DIAMANTER
…]
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