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HERKULES 
 

Tekster: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. 

 

   I GUDER 
 
Alle Guder:  Der er fest på Olympen 
   og Guderne jubler 
   Der er dåb på Olympen 
   mens mennesket grubler 
   Hera og Zeus har budt til fest 
   vi skal hylde den lille 
   Alle er mødt fra fjern og nær 
   og nu stråler vi her i guddommeligt skær 
   Der er fest på Olympen 
   til natten er omme 
   Der er dåb på Olympen 
   og alle vil komme 
   til fest nu i dag 
 
DIONYSOS:  Hva’ så Olympen? ER I DER?! 
   Ska’ der være orgie og fest: Så er DIONYSOS bedst! 
   Ja, jeg kan se vi er her alle sammen, så lad mig præsentere: 
   AMOR med amoriner! Pas på hans pil, mine damer og herrer, han er  
   grunden til at hjerte rimer på smerte!   
   Tvillingerne APOLLON og ARTEMIS! 
   Sol og måne, dag og nat, lyse digte og mørke krat 
   Ønsker du krig – så Gud bevares 
   det ska’ du få hos krigsguden ARES 
   Gudinden for kærlighed og elskov ... AFRODITE!  
   Zeus’ to brødre: Havenes hersker: POSEIDON! 
   og Dødsrigets herre: HADES! 
   Gudernes budbringer: HERMES! 
   Den kloge og modige: ATHENE! 
   Ungdommens gudinde: HEBE!  
   Gudinden over gudinder, Zeus’ hustru: HERA! 
   Og sidst men absolut størst, lynets herre, guden over os alle: ZEUS! 
 
Alle:   Der er fest på Olympen 
   til natten er omme 
   Der er dåb på Olympen 
   og alle vil komme 
   til fest nu i dag! 
 
 
ZEUS:  STOOOP! (Stilhed. Alle iler efter ham hen mod vuggen, han standser et stykke 

derfra.) Åh nej ... (Så lyder babypludren og de to slanger bli’r kylet op af 
vuggen.) Min søn! Min HERKULES!  

 
(Alle jubler, musikken fortsætter.) 
 
HESPERIA:   Da vidste alle at den lille Herkules havde uhyrlige kræfter.  
 
CHRYSOTHEMIS:  For hver dag der gik, voksede drengens styrke. (Herkules er blevet ca. 10 år. ) 
 
ARES:    Kom her, Herkules! (Herkules lægger ham i arm, alle, undtagen Hera, jubler.) 
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HADES:  Hva’ så med Hades, din gamle onkel!? (Herkules kaster ham til jorden, Guderne 

morer sig.) 
 
APOLLON:  Prøv om du kan klare Apollon, lille Herkules! (Herkules smider rundt med 

Apollon, jubel.) 
 
ZEUS:  Se om du kan klare din egen far, Herkules. Gudernes Gud, selveste Zeu ... 

(Herkules løfter ham fra jorden)...eeuuus!  (Jubel og klapsalver fra alle.) 
 
Alle:   Hvilken styrke, hvilke kræfter 
   den knægt han har 
   Og hvem har han det mon efter? 
   Fra den største Gud – ja, han ligner sin far 
   (Den næsten voksne Herkules står i en spot.) 
   
Herkules:  Men hvordan vil det gå mig? 

  Det må Guderne vide 
  Og vil nogen forstå mig i tide   Alle: Han ka’ da vær’ tilfreds 
  Hvem er jeg? HERKULES    med sin søn: HERKULES! 
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   AFRODITE 
 
Alle herrer:  A-FRO-DI-TE! 
Hades:   Hun er dybt intelligent 
   Med et frodigt fundament 
   Hun har talje og talent! 
 

Zeus:   Hun funkler som en stjerne 
   og hun strutter med sin - hjerne 
   Afrodite, jeg er ikke sart 
   Jeg’ lutter ører – sig noget smart! 
Poseidon:  Hun buler bar’ af klogskab 
   Hun må da ha’ et kæmpe - bogskab 
   Tænk at no´n ka´ vær´ så klog og kompetent 
 

Afrodite:   A’ hvafornoet? Kom te’ Bent??? 
 
Alle herrer:  Afrodite, hun leger borte og tit titte 
   så vi går og fjumrer i det 
   for hun sætter dybe spor 
   Afrodite, ja man bli’r så lille bitte 
   når hun lukker munden op og si’r så mange kloge ord! 
 
Afrodite:  Bup bupi dooo 
 
Alle herrer:  Wauh!! 
 
Apollon:  Hun får os ned at kravle 
Zeus:   Hun får os til at savle 
Poseidon:  Hun får os til at fumle 
Ares:   Hun får os til at mumle 
 
Alle herrer:  Afrodite, hun leger borte og tit titte 
   så vi går og fjumrer i det 
   for hun sætter dybe spor 
   Afrodite, ja man bli’r så lille bitte 
   når hun lukker munden op og si’r så mange kloge ord! 
 

Afrodite:  Dupi dooo 
 
Alle Herrer:  Wau! (a la Ørkenens Sønner:) Toga-yoga-nam-nam! 
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   KYS & KRAM & KÆRLIGHED 
 
Amoriner:  Namme namme - kramme kramme 
   Ae - ae - klappe kage 
   Møsse - møsse - kysse - kysse 
   Det er det I ved - det’ kærlighed 
 

Amor & Amoriner: Kramme kramme - 
   I har hørt det før 
   Kysse kysse -  
   men hvis nu I spø’r: 
   Det er namme nam og ik’ fy fy 
   at svæve på en lyserød sky 
  

   Ae - ae - liebe - love - l’amour 
   Det’ en møsse-møs-mirakelkur! 
   Skønt jeg ved det er tit fortalt 
   ka’ kærlighed besejrer alt 
   

   Sha la la la - er du sur? 
   Er der ikke nikke nåd’ der dur? 
   Vær’ nu ikke så’n et ked’ligt drys 
   Det hjælper med et kram og et kys 
 

   Kramme kramme - 
   I har hørt det før 
   Kysse kysse - 
   men hvis nu I spø’r: 
   Det er namme nam og ik’ fy fy 
   at svæve på en lyserød sky 
 
   Ae - ae - liebe - love - l’amour 
   Det’ en møsse-møs-mirakelkur! 
   Skønt jeg ved det er tit fortalt 
   ka’ kærlighed besejrer alt 
 
Amoriner:  Namme namme kramme kramme 
   Ae - ae - klappe kage     Amor: liebe love l’amour 
   Møsse - møsse - kysse - kysse  Amor: det’n mirakelkur 
   Det er det I ved - det’ kærlighed     Amor: kærlighed’n besejrer alt 
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   AMAZONER 
 
Hippolyta:  Hvem har lært os man bør kæmpe? 
   Hvem har sagt at man bør slås? 
Amazoner:  Det har mænd! 
Hippolyta:  Hvem har troet de var stærkest? 
   de var mere værd end os? 
Amazoner:  Det har mænd! 
 
Hippolyta, Amazoner: Men da vi så ikke mere 
   ville la’ os dominere 
   og indså vi had’ nok i os sel’ 
   så blev kvinder, piger, koner 
   en flok seje Amazoner 
   som vil jagte mænd og slå dem ihjel! 
 
   Hvem har lært os alt om krige? 
   Hvem har pralet af der’s mod? 
   Det har mænd! 
   Hvem har lært os’ ik’ at skrige? 
   Hvem har lært os at se blod? 
   Det har mænd! 
    
   Hvem har lært os vi skal hade? 
   Lært os krige gør os glade? 
   Det har mænd! 
   Hvem skal styrtes fra der’s trone 
   af en ægte Amazone?  
   Det skal mænd! 
 
   Vi er stærke, vi er mange 
   og de mænd som vi ka’ fange 
   bli’r legetøj for vores store hær 
   De bli’r sluppet løs og jagtet 
   lige indtil de bli’r slagtet 
Hippolyta:  Det’ så hyggeligt - så hvorfor la’ vær? 
 
Hippolyta, Amazoner: Hvem har lært os alt om krige? 
   Hvem har pralet af der’s mod? 
   Det har mænd! 
   Hvem har lært os’ ik’ at skrige? 
   Hvem har lært os at se blod? 
   Det har mænd! 
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   PARTY 
 
Dionysos:  Det’ nu i nat - I ska fyr’ den a’ 
   for jeg er vild - der’ ild - i mit blod i dag 
   Følg med mig - si’r du nej - bli’r jeg utilpas 
   Det’ hedt - bli’ svedt - når I gi’r den gas 
    
Alle:   Der er party  
   P-p-p-party  
   Ja, der er party 
   P-p-p-party  
   Fest fest fest 
Dionysos:  Der er så fuld af sjov 
   inde i en SKOV 
 
   Ta’ fat i nat – kom og drik me’ mig 
   Men si’r du nej – nej nej – vel gør du da ej 
   Følg med mig vær parat når jeg råber: kom 
   Du’ hed – bli’ ved – til du falder om 
 
Alle:   Der er party  
   P-p-p-party  
   Ja, der er party 
   P-p-p-party  
Dionysos:  Party på gesimsen! 
 
Alle:   Skub skub skub til træet ...etc. 
 
Dionysos:  Der er party  
Alle:   Der er party  
   P-p-p-party  
   Ja, der er party 
   P-p-p-party!  
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   LYSSA 
 
Lyssa:   Stil ingen spørgsmål 

 Sig intet navn 
 Kast dig i glemslen 
 i Lyssas favn 
 Glem alle sorger 
 Glem hvem du var 
 Smerten går over 
 Søg intet svar 
   

Lyssa & kor:  Dans til du segner 
 Minderne blegner 
 Glem hvad der pinte dig før 
 Hjertet det banker 
 Glem alle tanker 

   Hvil i min favn – hvis du tør  
 
Lyssa:   Stil ingen spørgsmål 

 Se hvad du ser 
 Livet du lever 
 er nu og her 
 Borte er smerten 
 Tænk på dig sel’ 
 ellers vil verden 
 slå dig ihjel 
 

Lyssa & kor:  Dans til du segner 
 Minderne blegner 
 Glem hvad der pinte dig før 
 Hjertet det banker 
 Glem alle tanker 

   Kom i min favn - hvis du tør  
 
Lyssa:   Her er du ingen - her er du fri 

 Gi’ mig en nat - og din sorg er forbi 
 

Lyssa & kor:  Dans til du segner 
 Minderne blegner 
 Glem hvad der pinte dig før 
 Hjertet det banker 
 Glem alle tanker 

   Kom i min favn - hvis du tør 
 

Lyssa:   Hvil i min favn - hvis du tør 
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   ET ÆBLE OM DAGEN 
 
Hesperia:  Det ligner en uskyldig frugt  
   men er mer’ end det 
Chrysothemis:  Den runde form, den søde duft 
   og mere te’ 
   
Erytheia:  Forbuden frugt? 
   Ka’ nåd’ så smukt 
   mon ha’ en giftig skræl? 
   Er der et skrog 
   på æblerov? 
   Kan æblet slå ihjel? 
 
Alle tre:  Et æble spiller med i verdens store eventyr 
   Det gi’r kræfter, forynger og fornyr 
   Vi nyder det og kender det på smag’n 
   Et æble om dag’n – det’ sag’n 
 
   Forbuden frugt? 
   Ka’ nåd’ så smukt 
   mon ha’ en giftig skræl? 
   Er der et skrog 
   på æblerov? 
   Kan æblet slå ihjel? 
 
   Et æble spiller med i verdens store eventyr 
   Det gi’r kræfter, forynger og fornyr 
   Vi nyder det og kender det på smag’n 
   Et æble om dag’n – det’ sag’n 
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   VANVID 
 
Kor:   Nu skal du hvile – aldrig mere slås 
   Bli’ her i skoven – du’ én af os 
 
Dionysos:  Glem nu din næste – sørg ikke mer’ 
   Nu ska’ vi feste – det’ her det hele sker 
 
Dionysos, Lyssa & kor: 

Der er party! P-p-p-party ... etc. 
   Bli’ her hos os hvis du tør 
 
Herkules:  Her er jeg ingen – her er jeg fri 
Kor:   Her er du fri 
Dionysos:  Bli’ her hos mig – og din sorg er forbi 
 

Lyssa:      Herkules: 

Dans til du segner - minderne blegner 
Glem hvad der pinte dig før   Lad mig dø, lad mig blive 
Hjertet det banker - glem alle tanker Det er her jeg har hjemme 
 
Lyssa, Dionysos, kor:    Herkules: 

Bli’ her hos os hvis du tør   Lad mig tro jeg’ i live – og glemme 
Bli’ her hos os hvis du tør   at jeg var Herkules! 

 
Lyssa, Dionysos, kor: 

Skub skub skub til træet ...etc.  
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   FORFALD 
 
Zeus:   Jeg taber mine tænder 
   Det knager når jeg går 
Poseidon:  Jeg ryster på min’ hænder 
   og jeg taber alt mit hår 
Ares:   Jeg har fået rynker 
   og hører rigtig skidt 
Hades:   Jeg savler når jeg synker 
   og lader vandet TIT! 
Alle herrer:  Det’ FORFALD! 
 
Artemis:  Og knoglerne de knirker 
   Min ånde lugter slemt 
Apollon:  Der no’t der ikke virker 
   men hvad – det har jeg glemt 
Afrodite:  Ka’ former helt forsvinde? 
   og drage ned mod syd? 
Amor:   Jeg slipper mange vinde 
   Men de er uden lyd  
Alle andre:  NEJ! 
 
 
Alle:   Nu forstår vi pluds’lig men’sket - livet er så kort 
   og Guderne skal vide - det er hårdt 
   Nu forstår vi pluds’lig hvo’n det føles med et død’ligt liv 
   Hvis så bar’ vi havde haft et gangstativ 
 
Alle:   Og lige midt på dagen 
   så snupper jeg et hvil 
   En lille lur er sagen 
   Måske er jeg senil? 
   for tankerne er sære 
   Det virker da antikt 
   at snakke om sin blære 
   og prale med sin gigt! 
 
Alle:   Nu forstår vi pluds’lig men’sket - livet er så kort 
   og Guderne skal vide - det er hårdt 
   Nu forstår vi pluds’lig hvo’n det føles med et død’ligt liv 
   Hvis så bar’ vi havde haft et gangstativ 
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   HÅB 
 
Hebe:   Mit håb er en glød 

der er lille og svag 
En glød der bli’r mindre 
dag for dag. 
Er du på vej? Finder du mig? 
Hvis håbet får ret så er svaret 
ja 
 
Min sjæl er en fugl 
der kan flyve forbi 
Så længe den svæver 
er den fri. 
 
Vingerne bær’ 
snart ikke mer’ 
Fuglen og gløden 
længes mod døden 
 
Så gi’ mig et tegn 
så jeg ikke gi’r op 
Min sjæl den er fange 
i min krop 
Er du på vej? Finder du mig? 
Mit hjerte si’r ja - min fornuft si’r ... 
nej  
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   ENSOM 
 
Hades:   Ensom 
   Alene blandt alle de døde 
   Ensom 
   Er Hades så grusom og fæl? 
   Findes 
   der én der har mod til at møde 
   Hades? 
   Ikke en levende sjæl! 
 
   Hvor går man hen en fredag aften? 
   Ingen vil komme herned 
   Jeg har både saften og kraften! 
   Ja, jeg er brændende hed! 
   Døden er noget man frygter 
   I tror jeg’ grusom og ond 
   men hør lige: Det er kun rygter 
   La’ mig varme dig en stund (come on) 
   Hvor går man hen fredag aften? 
   Ja, jeg er brændende hed 
    - og ensom! 
 
   Ensom 
   Jeg tænder alene for grillen 
   Ensom 
   skønt Hades har varme og glød 
   Findes 
   den kvinde der puster til ilden? 
   Hades 
   oser af liv – ikke død! 
 
   Hvor går man hen en fredag aften? 
   Ingen vil komme herned 
   Jeg har både saften og kraften 
   Ja, jeg er brændende hed! 
   Døden er noget man frygter 
   I tror jeg’ grusom og ond 
   for det er kun rygter 
   La’ mig varme dig en stund (come on!) 
   Hvor går man hen fredag aften? 
   Ja, jeg er brændende hed 
   Hallo? Er der nogen? Hvor er festen henne! 
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 .   DIONYSOS 
 

Satyra:   Han er venlig – han er rar 
Faunus:  Han er næsten som en far 
Pan:   Det’ da ik’ det værste, vel? 
Satyra:   Han er flink når han er glad 
Faunus:  og går meget lidt i bad 
Pan:   så han lugter af sig sel’ 
 

Satyra:   Det er sjældent at han slår 
Faunus:  Og så har han lækkert hår! 
Pan:   Og hans humor er så fin 
Satyra:   Han er klog og helt sin eg’n 
Faunus:  Sparker kun når vi’ i vej’n 
Pan:   Og han drikker som et svi... (får et spark) AV! 

 

Alle tre:  Han er kærlig – ja, han er herlig 
   Han er næsten aldrig grov 
   og vi ve’ det er for sjov 
   når han råber at vi er tåber 
   Vi er pæne – han er pæner’ 
   og vi får hva’ vi fortjener 
   når vi får et ord’ntligt los 
   af DIONYSOS 
 

Satyra:   Nogle kalder ham en stud 
Faunus:  der’ li’så dum som han ser ud 
Pan:   Han bli’r kaldt en opblæst nar 
Satyra:   Det ku’ vi skam ik’ find’ på 
Faunus:  For vi er hans kære små 
Pan:   Han er vores superstar 
 

Satyra:   Han er af en fornem slægt 
Faunus:  En bastard – men dog perfekt 
Pan:   for hans far han hedder Zeus 
Satyra:   Han er smarter’ end man tror 
Faunus:  ka’ en masse svære ord 
Pan:   Det han siger mest er BØVS 
 

Alle tre:  Han er kærlig – ja, han er herlig 
   Han er næsten aldrig grov 
   og vi ve’ det er for sjov 
   når han råber at vi er tåber 
   Vi er pæne – han er pæner’ 
   og vi får hva’ vi fortjener 
   når vi får et ord’ntligt los 
   af DIONYSOS 
 

Satyra:   Han er vild og vælter rundt 
Pan:   for det si’r han er så sundt 
Faunus:  Når han kalder mig en ged 
   ved jeg det er kærlighed 
Alle tre:  Han er ikke vred! 
 

   Han er kærlig – ja, han er herlig 
   Han er næsten aldrig grov 
   og vi ve’ det er for sjov 
   når han råber at vi er tåber 
   Vi er pæne – han er pæner’ 
   og vi får hva’ vi fortjener 
   når vi får et ord’ntligt los 
   af DIONYSOS 
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    HÆVN 
 
Hera:   Du har snydt - du har bedraget  
   Du har løjet - du har vraget 
   mig til fordel for en masse dumme gæs! 
   Du har nydt et liv på jorden 
   Mens din hustru - kvinden – moren 
   ble’ tilbage hvor hun trak det tunge læs 
 
   Sku’ jeg finde mig i mere? 
   og la’ vær’ at kværulere? 
   mens du téed’ dig som et svin? 
   Er min rolle ligegyldig? 
   når du spiller helt uskyldig 
   mens du gør dig sel’ til grin? 
 

   Du var Zeus og det forpligted’ 
   Du har fejlet - du har svigted’  
   Du har misbrugt magten til at få lidt sjov 
   Og I andre sølle guder 
   Lytted’ trofast til hans sludder 
   Lod ham te sig tosset mens jeg lå og sov! 
  
 Hera:      Zeus: 

 Sku’ jeg finde mig i mere?   Du’ den eneste ene   
 og la’ vær’ at kværulere?   min Hera ... du er min 
 mens du téed’ dig som et svin?   søde hustru og der findes kun én 
 Er min rolle ligegyldig?    for mig, og det er dig! 
 når du spiller helt uskyldig 
 mens du gør dig sel’ til grin?  Men jeg gjor’ mig selv til grin! 
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   VERDEN ER DIT HJEM 
 
   At være eller ikke være? 
   Hele livet må vi lære 
   Hvad vi skal og ikke skal 
   Du ka’ faktisk sel’ bestemme 
   hvor du føler du har hjemme 
   Det er dit eget valg 
 
   Ta’ nu og grib dine chancer og løft dit blik 
   Livet er nu og her 
   Lær af de vuggegaver du fik 
   Det’ det hele værd 
   Brug din sjæl og krop 
   Luk døren op 
   som førhen stod på klem 
   og hele verden bli’r dit hjem 
    
   Er dit hjem i men’skevrimlen? 
   Eller findes det i him’len 
   mellem stjerner eller sky’r? 
   Eller si’r en indre stemme 
   at det sted hvor du har hjemme 
   kun fin’s i eventyr? 
 
   Grib dine chancer og løft dit blik 
   Livet er nu og her 
   Lær af de vuggegaver du fik 
   Det’ det hele værd 
   Brug din sjæl og krop 
   Luk døren op 
   som førhen stod på klem 
   og hele verden  
   overalt på din færden 
   vil hele verden bli’ dit hjem 
 


