
En lille jule- og helligtrekongersvise 
 

1. Vi er de hellig konger tre,                            5. Nu har vi nået Betlehem, 
vi rejser ud i verden,                                                men dørene er lukket 
en sensation der bli'r at se,                                      på kroer og på vandrehjem - 
deraf har vi få't færten:                                       Vi sku' ha' forhånds-booket. 
vi så et mystisk stjernetegn,                               Vi må til camping-pladsen ta' 
og derfor ta'r vi hovedvej'n,                                og vente der til næste dag, 
for stjernen sa' til os:                                           og hvis superstaren   
"You wise men, go west!                                     han er kommet ud, 
for det kimer derovre til julefest!                      får vi nyheden bragt pr. velsignet bud 
 
 
2. Kamelerne er sadlet op                                                    6. Nej, tænk, den stjerne, som vi så, 
med julepynt og gaver.                                                                står lige over hytten, 
De pukler løs i strakt galop                                 vi lister os derind på tå, 
tæt fulgt af vore slaver.                                      vi tre og så de sytten 
Vor horoskop-profet har spå'd:                         af slaverne, som slæber på 
den 24. sker der nå'd,                                         de gavesække, han skal få 
så vi holder lukket i julen i år;                            med røgelse, guld og med myrrha så skær, 
til den nyfødte superstar turen går!                 som der ikke er nogen, der ved, hvad er. 
 
 
3. Hos Kong Herodes ta'r vi ind,                          7. Godt nok er hytten lav og trang, 
han gi'r nok lidt at spise,                                   kun armod er herinde, 
endskønt han savner nissesind                        men okser, får og englesang 
og ej er blandt de vise.                                      og hyrder dog vi finde; 
I nytårstalen har han sagt,                                mens oksen kyssed barnets fod, 
at folk skal ta' sig vel i agt                                 og stjernen over huset stod 
og ikke forstyrre den romerske fred               de helligtrekonger så hjertens glad 
eller Rom-Unionens lyksalighed.                      fejred Helligtrekonger i Davids Stad 
 
 
4. Og mindre løn og mer' i skat                           8. Nu kan vi så ta' hjem igen, 
det lovede han osse.                                           for julen den er omme, 
Man må nok konkludere, at                              til Østerland vi fare hen 
Herodes er en tosse.                                           og ej til Kardemomme - 
Rapporten fra de vise mænd                            nej, Kasper, Jesper, Jonatan 
ta'r vi med os herfra igen,                                 ej visum får til Østerland; 
og så kan han ærgre sig lilla og gul,                 men hvis du vil huske de navne, vi har, 
mens vi ser englene dale ned i skjul.               er det Melchior, Kaspar og Baltasar! 
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Mel.:  Vi lister os afsted på tå..     ..  


