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Eventyrteatret 

 NILENS STJERNE    
Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. 

 
Sang nr. 1.  HUND OG KAT 
Anubis:      Hunde har pæne poter - katte har ingen sjæl 
Bastet:          Hunde er idioter og der's stank er fæl 
Anubis:      Katten tror den er stjerne bare den spinder lidt 
Bastet:          Hunde har ingen hjerne bare en masse fedt 
 
Anubis:      Na na na na na - smut før jeg gi'r dig klø  
Bastet:          Na na na na na - hør' jeg en loppe gø? 
 
Begge:          Så bye bye 
           Din dør er den vej 
           Ja, pak dit grej, kvaj 
           og pas på du ik’ bli’r bidt  
           Så smut nu 
           for det er slut du 
           La’ vær’ og tro dit niveau er som mit! 
     
Anubis:      Hunden er go' og kærlig - katten er arrogant 
Bastet:          Hunden er møgbesværlig - katten er elegant 
Anubis:      Hunden er bare nuser - katten er lav't af sten 
Bastet:          Hunde går rundt og snuser mellem hinandens ben 
 
Bastet:          Na na na na na - du blir' mit kradsebræt  
Anubis:      Na na na na na - misser, du gør mig træt 
 
Begge:          Så bye bye 
           Din dør er den vej 
           Ja, pak dit grej, kvaj 
           og pas på du ik’ bli’r bidt  
           Så smut nu 
           for det er slut du 
           La’ vær’ og tro dit niveau er som mit! 
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Sang nr. 2.  BALANCE 
Isis:   Modergudinden Isis 
   trofast hustru til Osiris 
   vækker alle Guder til dåd 
Horus:   Falkeguden Horus 
   søn af Isis og Osiris 
   kalder alle Guder til råd 
Begge:   Guder, lyt til mor og søn 
   og hør på vores bøn 
    
+ Maat og Thot: Ingen dag uden nat 
   Intet godt uden ondt 
   Intet liv uden solens glød 
   Intet lys uden mørke 
   Ingen glæde uden sorg 
   Ingen fødsel uden død 
   Så hvis verden skal ha' en chance 
   må der vær' balance 
 
Thot:   Kaosguden Seth 
   bror til selveste Osiris 
   kender vi som ondskaben sel' 
Khepri:  Hele verden elsked' 
   den retfærdige Osiris 
   som den onde bror slog ihjel 
+Isis, Horus, Maat: Guder, gi' ham ikke magt 
Alle  guder:  men vis ham vor foragt 
 
   Ingen dag uden nat 
   Intet godt uden ondt 
   Intet liv uden solens glød 
   Intet lys uden mørke 
   Ingen glæde uden sorg 
   Ingen fødsel uden død 
   Så hvis verden skal ha' en chance 
   må der vær' balance 
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Sang nr 3.   BØN TIL AMON-RA 
Alle i sangen:  Heden - solen - varmen - lyset - sulten - sandet - tørken - ørken 
   Solen - heden - lyset - varmen - sandet - sulten - ørken - tørken  
   Store Solgud - hjælp os - gi' os vand - hvis du kan 
 
   Vores skæbne er i dine hænder 
   Uden vand er der intet der gror 
   Amon-Ra du er stor 
   Har du dødsdømt vores jord? 
   Skaf os vand 
   hvis du kan 
 
   Store Gud 
   Amon-Ra 
   Solens Gud 
   Amon-Ra 
   Vi tror på dig, men er du virk'lig størst? 
   Så kom, gi' os et svar 
   Ser du til oppefra 
   du store Gud  
   mens vi dør af tørst? 
 
Madu:   Så sig, hvad er det du vil? 
   Hvem ska' vi vende os til? 
   Vi ved at du er stor og vi er små 
Kiki:   Du brænder varm og hed 
   men du må godt gå ned 
De 4 søskende: Hvilken vej skal vi nu gå? 
 
Alle i  sangen: Store Gud.... 
   
   Du er alt - du er solen der brænder 
   Se herned - lyt til menneskets ord 
   Amon-Ra du er stor 
   Har du dødsdømt vores jord? 
   Gi' os fred 
   og gå ned 
 
   Store Gud 
   Amon-Ra 
   Solens Gud 
   Amon-Ra 
   Vi tror på dig, men er du virk'lig størst? 
   Så kom, gi' os et svar 
   Ser du til oppefra 
   du store Gud  
   mens vi dør af tørst? 
 
    

Heden - solen - varmen - lyset - sulten - sandet - tørken - ørken 
   Solen - heden - lyset - varmen - sandet - sulten - ørken - tørken  
   Store Solgud - hjælp os - gi' os vand - hvis du kan 
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Sang nr. 4.  UNDERKASTELSE 
Husani:  Bare lyt, vi forlanger I tier 
   I skal dyrke én eneste Gud 
   Så pas på hvad I tænker og siger 
   for det sker vi flår tungerne ud 
 
Bennu:   Det' kun vores reg'ler der gælder 
   og der fin's intet middel vi skyr 
Fenuku:  I må tro os når nu vi fortæller 
   at vi dræber de vantro som dyr 
 
Alle  præster: Så hvis I har familien kær 
   og alle dem der står jer nær 
   ka' et fejltrin bli' fatalt 
   og hvis ik' det skal gå galt 
   så må I underkaste jer! 
  
Husani:  Kaosguden har sat os på toppen 
Hamadi:  Vi betaler ham gerne med blod 
Bennu:   Ska' jer's ho'der bli' sid'ne på kroppen 
Fenuku:  bør I kaste jer for vores fod 
Hamadi:  Hvis I tegner ham bli'r I forbandet 
Bennu:   Ingen stregtegning - nul maleri  
Husani:  Ik' på vægge og ikke i sandet 
Hamadi:  Hieroglyffer er os' blasfemi 
 
Alle  præster: Så hvis I har familien kær 
   og alle dem der står jer nær 
   ka' et fejltrin bli' fatalt 
   og hvis ik' det skal gå galt 
Hamadi:  så må I underkaste jer 
Fenuku + Bennu: så må I underkaste jer 
Husani:  så må I underkaste jer! 
 
Bennu:   Ingen kvinder må færdes alene 
   Ikke friste - slå blikkene ned! 
Fenuku:  Bare adlyd - la' vær' med at mene 
   no't som helst - så la'r vi jer i fred 
 
Alle  præster: Så hvis I har familien kær 
   mmm... 
   ka' et fejltrin bli' fatalt 
   mmm... 
   så må I underkaste jer! 
    
   Ja, hvis I har familien kær 
   og alle dem der står jer nær 
   ka' et fejltrin bli' fatalt 
   og hvis ik' det skal gå galt 
   så må I underkaste jer 
   TOTALT 
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Sang nr. 5.   KROKODILLETÅRER 
Sobek med kor: Den vilde krokodille 

kan skam også være blød 
og holder sjældent gilde 
hvor menu'n er men'skekød 
Den vilde krokodille  
den har nemlig stil og smag 
og flyder li'så stille 
rundt og hygger sig hver dag 
 
Men skvatter en turist i vandet går det lidt i koks  
så slu'r den ham med med hud og hår, La Coste-tøj og Crocks 
 
Den vilde krokodille 
kan skam også føle angst 
for men'skets modedille 
gør den til en kostbar fangst 
Når krokodillen gnasker 
på et men'ske er det mad 
mens krokodilletasker 
eller -sko gør men'sket glad 
 
Vi græder krokodilletårer med sørgmodigt sind 
når men'sker laver dyre ting af krokodilleskind 
 
Den vilde krokodille 
ryster i sit skind af skræk 
For solen den ka' grille 
flodens mange liter væk 
Nu brænder hele kloden 
hvert et græstrå, hvert et siv 
Og men'sker glemmer moden 
når det gælder deres liv 
 
//:Nu tørrer Nilens vande ud og jorden bli'r som ild 
og men'ske- eller krokodilletårer er kun spild:// 
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Sang nr. 6.   KAOS   
     Andre Slangeguinder:  

Nubia:   Befri dit indre dyr fra sin fold   
Kom med os og slip kontrol    ...kontrol etc. 
Sagira:  
Er du klog så følg vores boss 
Bar' gi' slip og sig med   osss: ...k-kaosss etc. 
 
Nubia:   Sagira:  Andre Slangegudinder: 
Kast dig ud,   kast dig ud,   det er - KAOS 
En'ste  bud,  en'ste  bud,  det er  - KAOS 
Kaosgud,   Kaosgud   ka' li'  - KAOS 
 
   Alle: 

 Ka- ka- ka -li': 
 KAOS! Rrra! etc. 
  

Monifa:     Andre Slangegudinder: 
Her lever vi i sansernes vold    
Kom med os og slip kontrol   ...kontrol etc. 
Nubia  + Sagira:  
Du er fri, når bar' du gi'r  los 
Så gi' slip og sig med   osss:  ...k-kaosss etc. 

 
Nubia:   Sagira:  Andre Slangegudinder: 
Kast dig ud,   kast dig ud,   det er - KAOS 
En'ste  bud,  en'ste  bud,  det er  - KAOS 
Kaosgud,   Kaosgud   ka' li'  - KAOS 
 
   Alle: 

 Ka- ka- ka -li': 
 KAOS! Rrra! etc. 
 

 
Alting er et syndigt rod          

 Du' hverken ond eller god   
ska' ikke stå imod 
Du kan være helt spontan  

 Her' ingen lov, ingen plan    
 Alt er det skønneste rod   
  DANS 

Nubia:   Monifa:  Andre Slangegudinder: 
Kast dig ud,   kast dig ud,   det er - KAOS 
En'ste  bud,  en'ste  bud,  det er  - KAOS 
Kaosgud,   Kaosgud   ka' li'  - KAOS 
 
   Alle: 

 Ka- ka- ka -li': 
 KAOS! Rrra! etc. 

 



7 
Eventyrteatret 

Sang nr. 7.  NILENS STJERNE 
Kiki:   Dengang jeg var en lille pige 
   sa' jeg: Mor, jeg vil være rig! 
   Jeg vil ud og lede efter skatte 
   der har stor værdi! 
   Med et smil peged' mor mod himlen 
   Du er rig - mer' end du forstår 
   Skatten gror i Nilens jord 
   Det er hvad stjernen spår 
 
 
   For når stjernen viser sig 
   som et varsel fra det fjerne 
   er den nye tid på vej 
   Der bli'r liv til hver en egn 
   Og det håb for dig og mig 
   vil vi få fra Nilens Stjerne 
   Vi får tro på et liv på jorden 
   fra et himmeltegn 
 
Nefret:   Mor hun sa' livet kom fra Nilen 
   Vores skat det er flodens vand 
   når den går over sine bredder 
   får vi frugtbart land 
Madu:   Mor er væk - alting er forandret 
   Ingen ved hvad vi får at se 
   Men vi tror på hendes ord: 
Alle tre:  miraklet det vil ske 
 
   For når stjernen viser sig 
   som et varsel fra det fjerne 
   er den nye tid på vej 
   Der bli'r liv til hver en egn 
   Og det håb for dig og mig 
   vil vi få fra Nilens Stjerne 
   Vi får tro på et liv på jorden 
   fra et himmeltegn 
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Sang nr. 8.  UDØDELIG 
Anubis:  Hvad har jeres balsameringsgud? 
   Charme, stil og overskud 
   Jeg leverer gerne sarkofag'n 
   medbring bare jeres eget lag'n 
   Du bli'r snart Anubis-fan 
 
   Jeg er udødelig, udødelig 
   kære venner - kom til mig 
   Jeg er udødelig, udødelig 
   ingen kunder brokker sig 
   Si'r go'dag når det' farvel 
   for jeg' dødprofessionel 
   og jeg' udødelig, udødelig 
 
   Når dit liv på jorden det er slut 
   ser jeg alt du har fortrudt 
   Men er hjertet let ved tæppefald 
   går det hele bare som det skal 
   Mød mig trygt i Dommens Hal 
 
Med mumier:   Jeg/han er udødelig, og alle søde lig 
   bli'r kisteglade her hos mig/dig 
   Vi får en fin kemi 
   så smut forbi 
   Der' ingen nedtur her hos mig/dig 
   Og du betaler al din gæld 
   for jeg' dødprofessionel 
   Jeg er udødelig, udødelig 
   Han/jeg er udødelig ...etc. 
 
Anubis:  Jeg er udødelig, og alle søde lig 
   kom trygt til mig 
 
   Jeg er udødelig udødelig 
   Og ingen kunder brokker sig 
Nekhbet:  Her er en Gud der ka' sit kram 
   Syn's ik' en mumie den er klam 
Alle:   Jeg/han er udødelig 
   Udødelig 
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Sang nr. 9.    KAOSGUDENS BRUD 
Alle:   Oh, oh, oh, oh... 
 
   Se Prinsesse, folket hylder Dem 
   og glædes over at De er vendt hjem 
   Vi ved De viser Dem værdig - oh, oh, oh, oh 
 
   De vil vise nåde og vi tror 
   De ikke handler li'som Deres mor 
   Vi tror på De er retfærdig - oh, oh, oh, oh 
 
   Prinsesse, lad os sove trygt 
   La' os glemme vores sorg og frygt 
   Vi be'r til De er barmhjertig - oh, oh, oh, oh 
 
Børnekor:    Indbyggere, Vagter, Soldater: 
De får rigdom, De får magt   Gi' os håb 
men folket lider nød    Hør de svage, hør vort råb 
De skal leve et liv i pragt  kom nu og... 
   Sammen: 
  ...red os fra tørst og død 
    
Præster:      Børnekor: 
Kom, bøj jer for den smukke brud   Kom, Prinsesse, gi' os håb 
valgt af vores    Kaosgud Hør de svage, hør vort råb 
Alliancen er perfekt 
I skal vise dem respekt 
Nu må I underkaste jer! 
 
Alle: 
Se Prinsesse, folket hylder Dem 
og glædes over at De er vendt hjem 
Vi ved De viser Dem værdig - oh, oh, oh, oh 
 
De vil vise nåde og vi tror 
De ikke handler li'som Deres mor Præster: 
Vi tror på De er retfærdig - oh, oh, oh, oh Kom, bøj jer for den smukke brud 
 
Prinsesse, lad os sove   trygt valgt af vores Kaosgud 
La' os glemme vores sorg og frygt 
Vi be'r til De er barmhjertig  Alliancen er perfekt 
oh, oh, oh,    oh I skal vise dem respekt! 
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Sang nr. 10.  SKARABÆERNES SANG  
Khepri og Skarabæer: En skarabæ er en festlig lille fyr 
   der skubber glad rundt med gødning fra dyr 
   En kugle gødning d'er blevet symbol 
   for vores store og strålende sol 
 
   Og de kære - skarabæer 
   skal man ære - hvert sekund 
   For folk er vilde - med en bille 
   der kan trille - kuglen rundt 
 
   //: Trille-rille-rille rulle rul 
   Solen skinner li'som guld 
   Trille-rille-rille - favnen fuld 
   Ild og luft og vand og muld :// 
 
   Det er en gave at man i ny og næ 
   ka' trille kugler af nylavet bæ 
   Vi' allerhelligst af hellige dyr 
   og et symbol for en ny dag der gry'r 
 
   Og de kære - skarabæer 
   skal man ære - hvert sekund 
   For folk er vilde - med en bille 
   der kan trille - kuglen rundt 
 
   //: Trille-rille-rille rulle rul 
   Solen skinner li'som guld 
   Trille-rille-rille - favnen fuld 
   Ild og luft og vand og muld :// 
 
   Der' visse regler I er underlagt 
   så hvis I tror på opstandelsens magt  
   Så sku' I anskaffe jer et trofæ: 
   en amulet med en sød skarabæ 
 
   //: Trille-rille-rille rulle rul 
   Solen skinner li'som guld 
   Trille-rille-rille - favnen fuld 
   Ild og luft og vand og muld :// 
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Sang nr. 11.  DEN TAGER VI EN ANDEN DAG 
Horus:   Du får ørken med sand, 
   dromedarer, skorpioner 
Seth:   Du får byer og land 
   og af men'sker: millioner 
Horus:   Du får sfinxer og pyramider 
Seth:   Du får præsterne - hvis du gider 
 
Horus:   Verdens guldskatte tilhør' mig 
Seth:   Li' til det ønske si'r jeg nej 
   For dem nupper jeg! 
Horus:   Vel gør du ej! 
Seth:   De tilhør' mig! 
Horus:   Du ka' tro nej! 
Begge:   Du ka' ikke bare ta' hva' du vil ha'!! 
Seth (siges:) Ve' du hvad .. 
Begge:   Den ta'r vi en anden dag 
 
Seth:     Horus :  
Du får men'skenes kunst   Du får dyrenes gunst 
med musikken og med sangen  krokodillen, løven, slangen 
Seth:   Du får Nilen - jo, bare ta' den 
Horus:   Du får stjernernes lys om natten 
   Men jeg får solen når det er dag 
Seth:   Nej, den tror jeg da, jeg vil ha' 
Horus:   Den nupper jeg! 
Seth.   Vel gør du ej! 
Horus:   Den tilhør' mig! 
Seth:   Du ka' tro nej! 
Begge:   Du ka' ikke bare ta' hva' du vil ha'!! 
Horus(siges:) Ve' du hvad .. 
   Den ta'r vi en anden dag 
 
Seth:   Du får templer i by'n 
Horus:   Du får kaktusser og palme 
Seth:   Du får torden og lyn 
Horus:   Du får sygdomme og kvalme 
Seth (venligt):  Lige dér tror jeg vi skal dele 
Horus:   Nej, jeg syn's da du får det hele (peger på Nubia) 
   men den slange er kun til dig 
Seth:   Li' til hende dér si'r jeg nej 
Horus:   Hun tilhør' dig!! 
Seth:   Vel gør hun ej 
Horus:   Jeg takker nej! 
Seth:   Vel gør du ej! 
Begge:   Du bestemmer ikke alt hva' du vil ha'!!! 
Nubia (vredt): Sig mig, hvad snakker I to om? 
Seth (dæmpet:)Ve' du hvad .. 
Begge:   Den ta'r vi en anden dag ... 
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Sang nr. 12.  HJERTELØS 
Tahira:  Jeg hører hvordan I hvisker 
   hvisker og tisker 
   men det sker bag ryggen på mig 
   Jeg ve' godt I ik' tør si' mig 
   I ikke ka' li' mig 
   og jeg be'r jer ik' forstå mig 
 
   Jeg hører sladder og rygter 
   Jeg' den I frygter 
   Hende der fik alt foræret 
   I ka' men' hvad I vil mene 
   La' mig vær' alene 
   Det har jeg jo altid været 
 
   I har jo svaret klar 
   Så kald mig ond og ambitiøs 
   Jeg' et sørg'ligt eksemplar 
   en magtbegærlig lille tøs 
   Kald mig bare kold og hård 
   men der no't I ik' forstår 
   Jeg ved ikke hvem jeg er 
   Så kald mig bare hjerteløs 
 
   Jeg kender ik' til fromhed 
   føler kun tomhed 
   Jeg la'r mine tanker drive 
   Ingen sorger eller vrede 
   glæde eller lede 
   føler ik' jeg' i live 
 
   I føler hjertet der banker 
   I gør jer tanker 
   Har en daglig kamp for føden 
   I kan ruske eller slå mig 
   men ka' I forstå mig 
   når jeg længes efter døden? 
 
   I har jo svaret klar 
   Så kald mig ond og ambitiøs 
   Jeg' et sørg'ligt eksemplar 
   en magtbegærlig lille tøs 
   Kald mig bare kold og hård 
   men der no't I ik' forstår 
   Jeg ved ikke hvem jeg er 
   Så kald mig bare hjerteløs 
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Sang   13 - ET LANGT FARVEL 
Sille:   For mig er du helt speciel 

men jeg ved med mig sel' 
en drøm der er ideel må slås ihjel 

   Et liv er et langt farvel 
Du er her lige nu 
men du bli’r ikke hos mig, vel? 

 
Sille/Ravic:  Ved ikke helt hvad der sker med mig 

Var det et tilfælde eller ej 
   at netop du sku’ krydse min vej?  
   Mon jeg kan klar' mig uden dig? 

 
Nehkbet:  Der' mange former for kærlighed: 
   Den skrøb'lige unge - den modne, den der' mer' erfar'n 
+Tahira:  Én brænder i al evighed 
   det' den imellem mor og barn 

 
Thot:   For mig er du helt speciel 

men jeg ved med mig sel' 
en drøm der er ideel må slås ihjel  

+Maat:  Et liv er et langt farvel    
Du er her lige nu    

   men du bli’r ikke hos mig, vel?  
 
Sille/Maat:  Ved ikke helt hvad der sker med mig 

Var det et tilfælde eller ej 
+Thot/Ravic:  At netop du sku’ krydse min vej?  
Alle:   Mon jeg kan klar' mig uden dig? 
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Sang nr.14.  SANDHEDENS FJER    
Maat:              I et liv med ligevægt 
               er der glæde, håb og smerte 
               Når balancen er perfekt 
               li'som vægten viser her 
               vil du mødes med respekt 
               Du tog mod hvad livet lærte 
               For jeg ser vægten af dit hjerte 
               svarer til min fjer 
 
    Thot:                       Maat: 
Hvis man tror                      En dag går altid på hæld  
på naturens love                  men vær tro mod dig sel’ 
ved man hvad man er underlagt du' ikke en bagatel men helt speciel 
Der bli'r lys                      Et liv er et langt farvel 
selv i dunkle kroge                   Vi er her lige nu 
mørket mister magt                    men vi bli'r ik' for evigt, vel?     
 
Nyd dit liv                        Ved du om modstanden på din vej 
mens du er på jorden                 er tilfælde eller ej? 
og giv slip - når det er forbi              Men stå imod så ændrer den sig 
Når din krop den må gi' op              Så kan du sagtens klare dig 
                   Alle: 
               vil sjælen slippe fri 
 
Horus,Thot:              Hathor, Isis:              Maat, Bastet:         
Ingen dag uden nat,           Hvis man tror              En dag går altid på hæld  
intet godt uden ondt          på naturens love              men vær tro mod dig sel’ 
Intet liv uden solens glød          ved man hvad man er underlagt      du' ikke en bagatel men helt speciel 
+Anubis, Sobek, Khepri:             +Krokodilleryttere:             +Skarabæer:         
Intet lys uden mørke,           Der bli'r lys   Et liv er et langt farvel 
ingen glæde uden sorg          selv i dunkle kroge           Vi er her lige nu 
Ingen fødsel uden død          mørket mister magt             men vi bli'r ik' for evigt, vel     
Så hvis verden skal ha' en chance     Hvis man tror...              En dag går altid på hæld     
         
                   Alle: 
               Må der vær' balance! 
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Sang nr.15.  EN HJERTESAG 
Anubis:  Livet er en lang balancegang, 
   Har du en romance-trang? 
Horus:   Er du negativ som udgangspunkt? 
   Føles hjertet af og til for tungt? 
Horus, Anubis: Eller er det vildt og ungt? 
 
Alle:   At føl' sit hjerteslag er en hjertesag,  
   ikke bare tidsfordriv 
   Vel har vi livet kært 
   men det er svært 
   og være glad og positiv 
   Vi bestemmer ikke sel' 
   hvornår vi må si' farvel 
   Så hold dit hjerte rent og nyd dit liv 
   
Sille:   Følg dit hjerte og luk andre ind 
   Hils dem med et åbent sind 
Tahira:  og en skønne dag vil du forstå 
   at det hele sikkert nok ska' gå 
Tahira, Sille:  Hjerter de vil altid slå 
   
Alle:   At føl' sit hjerteslag er en hjertesag,  
   Ikke bare tidsfordriv 
   Vel har vi livet kært 
   men det er svært 
   og være glad og positiv 
   Vi bestemmer ikke sel' 
   hvornår vi må si' farvel 
   Så hold dit hjerte rent og nyd dit liv 


