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2019

”JEG HADER JULEN”
(IQ, BB, FUNNY)

Funny:

Navnet er Funny og det´ du ik´
Det´ mig der´ sjov, du´ bar´ en dummernik
Julen er til grin og ik´ spor sjov
Et træ i stu´n..? det ska´ da stå i en skov!

BB:

Navnet er BB og jeg´ bar´ så sur
Det´ altid jul, det´ værre end tortur
Lugten af klejner og flæskesteg
Den gør mig syg, hvor kan jeg gemme mig?

Alle:

Smilet er stivnet og klistret på
Vi´ ik´ tilfredse, vi har lyst til at slå
Julen kan skride og gå sin vej
Nu sir´ vi STOP! Til resten sir´ vi NEJ!

IQ:

Navnet er IQ, jeg´ ik´ så sart
Men den her Jul, den gør mig mega-desperat
Så skal man hygge, jeg magter det brik´
Det stresser mig, min hjerne den slår fuldstændigt klik

Funny:

Det´ mig der er Funny, men det´ ik´ for sjov
Så find grinet frem, for ellers bli´r jeg grov
Hvis jeg ku´ bestemme, så var det slut
Med den her Jul,
Ja, så var den forbudt!

BB:
Alle:

Smilet er stivnet og klistret på
Vi´ ik´ tilfredse, vi har lyst til at slå
Julen kan skride og gå sin vej
Nu sir´ vi STOP! Til resten sir´ vi NEJ!
Alle:

Vi nisser elsker jul
hygger og æder
man spiser kål og sul
åh, bordets glæder
Alle har smilet på
store såvel som små
Vi er tilfredse
Vi er tilfredse

Alle:

Smilet er stivnet og klistret på
Vi´ ik´ tilfredse, vi har lyst til at slå
Julen kan skride og gå sin vej
Nu sir´ vi STOP! Til resten sir´ vi NEJ!
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”JULEMANDEN – DET ER MIG”
(B.S. KRISTTJØRN OG FRK. MORGENSTJERNE)

Frk. Morgenstjerne:

Det´ da virk´lig en skam, Julemand
Du var bar´ ud med kanen
men røg helt af banen
Uha, Julemand
Julen blir´ aflyst I år !
Nu´ det mig, ikke dig, der er boss
Det blir´ helt nye tider
Nu kan jeg omsider
Gi´ slip og gi´ los
Nu er det mig, ja det´ mig, der er boss

B. S. Kristtjørn:
Frk. Morgenstjerne:

Alle nisser skal kravle
Os´ dem der er travle
Skal adlyde mig, hvert et kvaj
De skal vise dig ære
Ja, snart skal de lære
Den ny´ Julemand, det er mig
Det vil nok gøre lidt ondt, Julemand
Du ved ik´ hva´ der rammer
Jeg gir´ dig en lammer
Så hårdt som jeg kan
Nu ska' jeg være den ny´ Julemand

B.S. Kristtjørn:

Frk. Morgenstjerne:
B. S. Kristtjørn:
Frk. Morgenstjerne:
Begge:

Nu ska' jeg vær´ den ny´ Julemand
Han ved ik´ hva´ der rammer
Du gir´ ham en lammer
Så hårdt som du kan
Nu ska´ jeg være den ny´
Ja, det´ dig, der´ den ny´
Åh, det´ mig, der´ den ny´
Julemand
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”NÅR JEG LÆGGER HUEN”
(IQ, BB OG FUNNY)

IQ:

Alle spørg´ hele tiden
Hvad jeg vil, hele tiden
Men jeg vil ha´ fred
Mit helt eget sted
Bare lægge hu´en og vær´ mig selv

BB:

Alle si´r: Du ska´ op nu!
Og de si´r: Gå I seng nu!
Men jeg vil ha´ fred
Mit helt eget sted
Bare lægge huen og bestemme selv

Funny:

Tænk hvis ingen spurgte, hvo´n man har det
Eller sa´ at man sku´ rydde op
Tro mig, jeg ved godt, hvordan jeg har det
Og nej, jeg´ faktisk ik´ en hidsigprop

Alle:

Spise op, mene nået´
Brug nu det, I har fået
For livet er hårdt
Og alt alt for kort
Vi vil bare gerne vær´ os selv

Funny:

Tænk hvis ingen spurgte, hvo´n man har det
Eller sa´ at man sku´ rydde op
Tro mig, jeg ved godt, hvordan jeg har det
Og nej, jeg´ faktisk ik´ en hidsigprop

IQ:
BB:
Alle:

Bare gå, helt alene
Være fri, helt alene
Der´ ingen der spør´
Vi ved, hva´ vi gør
Vi vil lægge hu´en og bestemme selv
Vi vil bare gerne vær´ os selv

4

© Eventyrteatret ”Nissepatruljen” 2019

”BJERGET BESTEMMER”
(MIG-DU-DIG-SOLDATER)

Mig-du-dig’er:

Bjerget ta´r, det du har
Du spørg´og du får svar
Jeg bor ved Bjergets fod
Jeg har betalt med blod
Jeg´ mig og du er dig
Du´ dig og ikke mig
Sandheden bor her
Den er altid nær
Jeg, jeg er mig
Og du, du er dig
Det er mig, du, dig
Der er kun mig, du, dig
Jeg, jeg er mig
Og du, du er dig
Det er mig, du, dig
Der er kun mig, du, dig
Bjerget ta´r dig
Bjerget gi´r dig
Hvem er du?
Bjerget ta´r alt
Bjerget gi´r alt
Hvem er du?
Bjerget ta´r dig
Bjerget gi´r dig
Hvem er du?
Bjerget ta´r alt
Bjerget gi´r alt
Hvem er du?
Bjerget ta´r dig (Jeg, jeg er mig)
Bjerget gi´r dig (Og du, du er dig)
Hvem er du? (Det er mig, du, dig, Der er kun mig, du, dig)
Bjerget ta´r alt (Jeg, jeg er mig)
Bjerget gi´r alt (Og du, du er dig)
Hvem er du? (Det er mig, du, dig, Der er kun mig, du, dig)

5

© Eventyrteatret ”Nissepatruljen” 2019

”GIV SLIP, SKUB VÆK OG GÅ DIN VEJ”
(MOR OG MIG-DU-DIG-BØRN)

Børn:
Mor:
Børn:
Alle:
Børn:
Mor:
Børn:
Alle:
Børn:
Mor:
Børn:
Alle:
Børn:
Mor:
Børn:
Alle:

Når jeg vågner, går jeg ud i verden
Og den jeg møder, vil jeg ha´ som ven
Det må du ikke! Det skal du gi´ slip på
Det må jeg ikke! Det skal jeg gi´ slip på
Slippe, slippe og gå hjem igen
Når jeg vågner, går jeg ud i verden
Alle jeg møder, de vil vær´ min ven
Det må de ikke! Skub dem væk fra vejen
Det må de ikke! Skub dem væk fra vejen
Skubbe, skubbe og gå hjem igen
Når jeg vågner, går jeg ud i verden
Alle vil vide, hvor jeg mon skal hen
Det må de ikke! Gå din vej alene
Det må de ikke! Gå min vej alene
Huske, huske og gå hjem igen
Når man vågner og går ud i verden
Så siger alle, at man er en ven
Gi´ slip og skub væk! Gå din vej alene!
Gi´ slip og skub væk! Gå min vej alene!
Slippe, skubbe og gå hjem igen
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”SLUT MED RØDT”
(Mig-du-dig´er, ar, Mor, IQ, BB og Funny)

Mor:

Din første lyd, dit sidste suk
Fra du bliver født, til det er slut

Far:

Fra første skridt, til sidste buk
Er du alene uafbrudt
Så gør dig stærk og tro dem ej
For livet det er ingen leg
Stå dem imod og gør dig fri
Bryd ud af julens slaveri

Mor:
Far:

Alle:

Der er kun mig og du og dig
Når de si´r VI, så gå din vej
Man er sig selv og hver for sig
Be´r du om hjælp, så er du fej
Nej, du skal ta´ og ikke gi´
Og skubbe væk og lukke i
Der er kun én og det er dig
Du er alene li´som jeg

Alle:

Nu er du dig, ka´ gøre alt
Du ånder frit og vælger selv
Det du ka´ li´, det du har valgt
Er det der gør dig helt speciel
Ræk hånden frem og tag imod
En hue der er sort og god
Der er kun mig og du og dig
Du er alene li´som jeg
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”VÆR DIG SELV”
(SANDHEDEN, IQ, BB, FUNNY)

Sandheden:

Ved du mon, hvad sandheden er?
Det ska´ man altid vide
Sig mig engang, hvad vil du vær´?
Find ud af det i tide
Ellers ka´ det ende med, at du går
Den gale vej i over hundred´ år
Når du ser dig i et spejl og tænker, jeg er grim
For mine ører stritter og næsen den er slem
Hvorfor er det kun mig og ingen andre der har skæl
Så er det spild af tid, du går og lyver for dig selv
Hvorfor dog gå og tænke på
Hvad andre de vil sige
Ingen kan spå, om du vil nå
Til tops på livets stige
Vis dem hvem du er, stå ved det du gør
Så vil du få ros, fordi at du tør
Mange går omkring og si´r, de ikke har talent
Jeg´ ikke go´ til noget, er tem´lig indadvendt
De andre er så dygtige og jeg´ en bagatel
Det er da spild af tid, du går og lyver for dig selv
Hader du jul, det er da cool
Du har jo skiftet huen
Nu er den sort, glem det er jul
Få træet ud af stuen
Nu´ du fri, og livet er ligetil
Så ka´ du gør´ li´ præcis hva´ du vil
Ja, du´ fri, og livet er ligetil
Nu ka´ du gør´ li´ præcis hva´ du vil
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”JEG ER”
(IQ, BB og FUNNY)

BB:

Jeg har en drøm
Om at være normal
En drøm om at skammen forsvinder
Men har man drømt
Må man vågne igen
Det´ aldrig drømmen, der vinder
Men tænk hvis jeg
En dag ku´ glemme skammen
Og no´n sa´ til mig
Hvor er du vidunderlig
Jeg ser en fremtid
Åbner mine hænder
Og finder end´lig venner
Nu´ det slut med at være så ensom
Og hvis no´n siger
At jeg ik´ har nået´ at dele
Har de misforstå´t det hele
Nu´ det slut med at være så ensom

Funny:

IQ:

Alle:

Jeg er så sjov
Alle elsker min stil
Ingen må se, jeg´ en fange
Jeg er så klog
Alle tror, jeg er kæk
Tænk hvis de så, jeg er bange
Men alle ved
At julen bor i hjertet
Ja, vi ved besked
Du ska´ gi´, ikke ta´ fra no´n
Vi har en fremtid
Holder vores hænder
Ind under vores venner
Nu´ det slut med at være så ensom
Ja, vi er stærke
For vi har så meg't at dele
Ved at alting kan vi héle
Nu´ det slut med at være så ensom
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”JULEN ER I ALLE”
(ALLE)

BB:
IQ:
Funny:
Mor:
Far:
Gertrud:

Jeg´ en nisse, min hue er rød
Jeg´ en nisse der elsker sin grød
Hver gang snéen falder, bli´r jeg glad
Ønsker mig nået´ tøj der er smart
Nået´ der´ rent, det vil´ vær´ så rart
Måske sku´ I ta´ et julebad

Alle:

Nu skal vi pynte træet
Og der er gaver til alle
Ja, så er vi klar
Går om træ´et
Mens vi synger højt om den Glade Jul
Gaverne er pakket
Ved du hvad, jeg ønsker mig
Nået´ helt specielt og særligt
Jeg vil være lige her hos dig
At ha´ en ven, lige her
Hva´ kan man ønske mer´
Alle burde ha´
Go´e venner man kan holde af
Gaverne er pakket
Ved du hvad, jeg ønsker mig
Nået´ helt specielt og særligt
Jeg vil være lige her hos dig
At ha´ en ven, lige her
Hva´ kan man ønske mer´
Alle burde ha´
Go´e venner man kan holde af
Julen er i alle lige her
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