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Sangtekster fra Eventyrteatrets julemusical ’Stjernedrys og Nissekys’ 
Opført i Glassalen 28. november til 20. december 2015 
 
Tekst: Gunvor Reynberg – Musik: Christian Dahlberg 
 
 
 
 
DE JULYMPISKE JULELEGE 
 
Alle 
 
Grupperne værner 
om deres superstjerner 
De har krop, de har hjerner 
så dysten den bli'r lang 
Før dagen er rundet 
har dommerne fundet 
dem der har vundet 
en guldpokal af rang 
 
Vi står sid' om side 
Vi knytter et bånd 
som handler om venskab, om hjerte og ånd 
Vi dyster som venner 
og løfter i flok 
Så hvem der vinder eller bli'r nummer sjok 
betyder intet, bar' vi kæmper for hinanden 
for julefreden -og for Julemanden! 
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 DEN STORE JULEBAGEDYST 
 
Guddi og Geo: 
I skal sukke efter sukker 
I skal bukke efter krukker 
Og blande æg og smør og krydderi'r 
Sætte fut i jeres futter 
I har ganske få minutter 
til at vise I er pebernøds-geni'r 
 
Alle: 
Spader vader rundt med kagebageplader 
Glem din vabel -glem din tånegl -glem din knyst 
Ikke hvil' på laurbær'ne -det er bare op på tær'ne 
Det er Den Store Julebagedyst 
 
En skål med mel (og den er hel) 
En flødesjat (lidt mer' dit skvat!) 
Hold hånden rolig, og hold ho'det lyst 
Ud af røret -den der tør'ed og husk på at smørret gør'ed 
Her er Den Store Julebagedyst 
 
Guddi og Geo: 
For en kok er kunstnerisk og 
mens du pisker rundt og pisker 
pisker publikum en vældig stemning op 
Og du håber på din dommer 
si'r det ikke er en ommer 
så du fylder pladen før de råber ’Stop’ 
 
Alle: 
Og kun klovnen tænder ikke op for ovnen 
Glem din vabel -glem din tånegl-glem din knyst 
Ikke hvil' på laurbær'ne -det er bare op på tær'ne 
Det er Den Store Julebagedyst 
 
Der' stødt kanel (og ikke hel) 
Og ingefær (men ikke gær!) 
Hold hånden rolig, og hold ho'det lyst 
Prøv at ælte ud'n at vælte -rul en kugle ud'n at skule 
Her er Den Store Julebagedyst 

Geo: 5, 4, 3, 2, 1... 
Guddi: Og træd væk fra jeres pebernødder.  
 
Man må ik' få kolde fødder -når man bager pebernødder 
Her er Den Store Julebagedyst 
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EN VINDER 
 
Pollyfylla: 
Hvad forstår du ved en vinder? 
Ved du hvad det egnt'lig er? 
Folk vil nå de høje tinder 
hver især 
Vores syn er ret forskelligt 
men for mig så er det helligt 
at overveje hvad en vinder er 
 
Én der tør at se sig sel' 
som den man er 
Én der løfter, én der 
hjælper -én der bær' 
Én der ikke bar' forsvinder 
men er fair og regulær 
er en vinder 
 
Pollyfylla:    Gloomy: 
Nogen taber nogen vinder   En vinder kommer først 
når man spiller -så'n er det   er stærkest, bedst og størst 
Men hvor er det at man finder sin succés? og han tør satse alt og så lidt mer' 
Det' da fint nok at man sigter  Og den der kommer op 
højt og flot men det forpligter  på sejrskamlens top 
Din tid på toppen den er kort måske  jeg ved godt hva' en vinder er 
 
Én der tør at se sig sel' 
som den man er    
Én der løfter, én der 
hjælper -én der bær'    
Én der ikke bar' forsvinder 
men er fair og regulær    
er en vinder...   En vinder kommer først 
er en vinder...   er stærkest, bedst og størst  
er en vinder!    og jeg tør at satse alt og så lidt mer 
er en vinder!    Jeg' en vinder! 
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 DEN DER ER LILLE 
 
Putte 
 
Jeg er – set med jeres øjne 
en ubetyd'lig én 
Bar' et ligegyldigt væsen 
med arme og ben 
Hvis I gad at kigge efter 
ku' det vise sig 
det var værd at bruge kræfter 
på at få en ven som mig 
 
Den der er lille 
kan tænke stort 
men jeg tier stille 
når jeg ik' bli'r spurgt 
Håber stilfærdigt 
at I vil forstå 
det' ubarmhjertigt 
at glemme de små 
 
Jeg ka' både føle glæde 
og sorger li'som jer 
men I gider ikke stoppe 
og se hvem jeg er 
I der' store -I der' stærke 
prøv at kikke ned 
Selv de små kan osse mærke 
vrede, håb og kærlighed 
 
Den der er lille 
kan tænke stort 
men jeg tier stille 
når jeg ik' bli'r spurgt 
Håber stilfærdigt 
at I vil forstå 
det' ubarmhjertigt 
at glemme de små 
 
Det' ubarmhjertigt 
at glemme de små 
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ØKO 
 
Noma med Økoalfer 
 
En lækker middag fornøjer 
Bar’ servér for dine gæster og se løjer 
De vil mæske sig og smaske så det støjer 
Så’n er livet: alle spiser og fordøjer 
Men mad er ik’ bare mad – det’ problemet 
og det gælder alt fra grød til glasur 
Når vores mad kommer gennem systemet 
Ska’ det ud og bli’ en del af vor’s natur 
 
Det er dumt og være offer 
For farve-og tilsætningsstoffer 
Brød er lækkert men lur mig 
om det ik’ bli’r bedre af en øko surdej 
Kik på varernes stempel 
Og tænk på din krop er dit tempel 
Om du by-eller øbo 
Bar’ husk: at alt ska’ være øko 
 
Tænk bare smag og behag med 
Dæk et bord med mad og no't man kan ta’ med 
Midda’n ka’ de roligt gå i lag med 
og en dygtig kok vil ingen gæster a’ med 
For ved den helt økologiske middag 
Smager maden godt og glider bedre ned 
En økoret ka’ man kun få for lidt a’ 
for man spiser den med go’ samvittighed 
 
Det er dumt og vær’ offer 
for farve-og tilsætningsstoffer 
Brød er lækkert men lur mig 
om det ik’ bli’r bedre af en øko surdej 
Kik på varernes stempel 
Og tænk på din krop er dit tempel 
Spis en stor cordon bleu do 
Bar’ husk: at alt ska’ være øko 
 
Men der er nogen der ka’ tjene penge 
hvis de fylder vores mad med kunstigt skidt 
og vor's madvarer ka’ holde længe 
hvis de pumper den med sminke og nitrit 
Det er dumt og vær’ offer 
for farve- og tilsætningsstoffer 
Brød er lækkert men lur mig 
om det ik’ bli’r bedre af en øko surdej 
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Kik på varernes stempel 
Og tænk på din krop er dit tempel 
Spis en bøf fra en sø-ko 
Bar’ husk: at alt ska’ være øko 
 
Det er dumt og vær’ offer 
for farve-og tilsætningsstoffer 
Brød er lækkert men lur mig 
om det ik’ bli’r bedre af en øko surdej 
Kik på varernes stempel 
Og tænk på din krop er dit tempel 
Pas på vores miljø do 
Bar’ husk: at alt ska’ være øko 
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ØST VEST HJEMME BEDST 
 
Pollyfylla og Husnisser 
 
Du længes ud i verden, du vil ud og se 
Du lukker døren på klem 
Så nyd din lange færden, hvor næsten alt ka' ske 
men glem nu aldrig dit hjem 
 
Rejs afsted, men ud'n at glemme 
Ta' den med, din tid derhjemme 
Du har en base, du ved hvad og hvem 
der venter på dig 
Her er dit hjem 
 
Oh oh oh Gør hva' du vil 
Oh oh oh Hvor hør' du til? 
Det' godt at rejse, båd' i øst og vest 
Der' fedt derude, men hjemme er bedst 
 
Når du går rundt og savner noget stort og nyt  
er din beslutning så nem 
Så nyd det sted du havner og bli' ikke snydt  
men glem nu aldrig dit hjem 
 
Rejs afsted, men ud'n at glemme 
Ta' den med, din tid derhjemme 
Du har en base, du ved hvad og hvem 
der venter på dig 
Her er dit hjem 
 
Oh oh oh Gør hva' du vil 
Oh oh oh Hvor hør' du til? 
Det' godt at rejse, båd' i øst og vest 
Der' fedt derude, men hjemme er bedst 
 
Der er så meget du skal nå 
så følg din indre stemme 
Vi håber bare du vil forstå 
din base er derhjemme 
 
Oh oh oh Gør hva' du vil 
Oh oh oh Hvor hør' du til? 
Det' godt at rejse, båd' i øst og vest 
Der' fedt derude, men hjemme er bedst 
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TAG OG SLAP AF 
 
Nox og Team TT (Tusmørketroldene) 
 
Hvem ve’, måske ka’ du møde en trold (bøh!) 
i en mørk mørk skov når vinter’n er kold 
Der’ to -nej, fler’ du er bange 
De ta’r dig sikkert til fange 
Der' nok en grund til at trold det rimer på vold 
 
Tak ska’ I ha'! 
Ta' og slap a' 
Vi’ flinke nok 
Gi’r vi dig slag? 
Nej, vi har smag 
i vores flok 
Du kravler i skjul 
Jam’ det er da cool 
så bli’ der lig' til jul 
selvom vi syn’s det' en skam 
Vi er blide som lam 
Vi vil gi’ dig et kæmpe kram! 
 
Hey, hey, hey! 
 
Sel’ en trold er spændt på gaven han får 
Jeg fik en kløpind forrige år 
Vi gør da rent op til julen 
og fejer gulvet i hulen 
renser julemad’n for mider og hår 
 
Tak ska’ I ha'! 
Ta' og slap a' 
Vi’ flinke nok 
Gi’r vi dig slag? 
Nej, vi har smag i vores flok 
Du kravler i skjul’ 
Jam’ det er da cool 
så bli’ der lig' til jul 
selvom vi syn’s det' en skam 
Vi er blide som lam 
Vi vil gi’ dig et kæmpe kram! 
Hey, hey, hey 
Ta' og slap a'! 
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HJERTERNES FEST 
 
Alle 
 
Gloomy:               Polyfylla: 
Nu har jeg fattet hvem der vinder                   En vinder, det er mig 
nu ved jeg end'lig hva' det er                            jeg syn's du er så kær 
og jeg ka' nå de høje tinder lige her                            og jeg vil gi' dig alt og så lidt mer' 
 

 
Hvis du havner i finalen 
Og går efter guldpokalen 
Ta’ og overvej hvor lykken gemmer sig 

 
Oh oh oh oh -det varmer kun lidt 
Oh oh oh oh at bli’ nummer ét, 

 
Når du ser hvad andre kan,  
hvad de er værd 
Når du løfter, når du 
hjælper -når du bær' 
Når du ikke bar' forsvinder 
men er fair og regulær 
Er du en vinder! 

 
Oh oh oh oh -glæder du dig? 
Oh oh oh oh -den er på vej, 
den dag på året hvor vi har det bedst 
Vi ved at julen er hjerternes fest  

Oh oh oh oh -glæder du dig? 
Oh oh oh oh -den er på vej, 
den dag på året hvor vi har det bedst 
Vi ved at julen er hjerternes fest  
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