
1.

PRÆST.

Så får man Sommer, før ret man det ved.

Glæden den kommer dumpende ned.

Lad os nu kuns få noget Puns

og så et Fad Mad! Lidt må man ha', når

Hjertet er glad.

(Alle synger)

Lad os nu kuns få noget Puns

og så et Fad Mad!

Lidt må man ha', når Hjertet er glad.

2.

SØRENSEN.

Skæbnen mig driller, det blev nu min Del,

hver Gang jeg spiller, får jeg Kanel.

Et Spil jeg før tabte i Klør,

men jeg vandt et nyt - Pyt! 

For mit Kulørspil blev jeg sgu snydt.

(Alle synger)

Et Spil jeg før tabte i Klør,

men jeg vandt et nyt -Pyt! 

For mit Kulørspil blev jeg sgu snydt.

3.

HELLEBÆK.

Ængstelse Rod i mit Sind havde slået.

nær var mit Mod i Angsten forgået.

AUGUSTA.

Sig mig min Ven! hvad var da den

Frygt i dit Sind? HELLEBÆK. Vind!

Men den gik bort, og Glæden kom ind.

(Alle synger)

Sig mig min Ven! hvad var da den

Frygt i dit Sind? Vind! 

Men den gik bort, og Glæden kom ind.

4.

KRIGSRåD.

Frøknen Intriger ved Hoffet har lært;

der, som man siger, drives de svært.

Til Frøken. Drejer de sig der

ligesom her  om Syltetøj? FRØKEN.Føj!

KRIGSRåD.

Frøknens Finesser gik op i Røg.

(Alle synger)

Drejer de sig der ligesom her

om Syltetøj? Føj!

Frøknens Finesser gik op i Røg.

5.

FRØKEN.

Drives ved Hoffet Intriger især,

ej dog om Stoffet spørger man der.

Nej, af ingen Ting gjøre tusind Sving

det vi forstå. KRIGSRåD. Så?

FRØKEN.

Jeg har jo vist Dem Prøver derpå.

(Alle synger)

Nej, af ingen Ting gjøre tusind Sving

det vi forstå.Så? 

Jeg har jo vist Dem Prøver derpå.

6.

PRÆST.

Slår end for Resten Intrigerne til,

ej dog hos Præsten lykkes de vil.

Til Publikum. Ja Skjæmtens Ord

kunstløse gror her i mit Hjem frem;

må de da Skånsel møde hos Dem!

(Alle synger)

Ja Skjæmtens Ord kunstløse gror

her i mit Hjem frem;

må de da Skånsel møde hos Dem!



Tekst: C. Hostrup 1818-1892

Musik: C. M. Bellman. Fredmans sånger 46

af Vaudevillen "Intrigerne" 

J.C. Hostrup (1818-1892)

PERSONER.

PRÆSTEN.

AUGUSTA, hans Datter.

Frøken LUNDBERG, hans Svigerinde.

Krigsråd RICHTER.

Skolelærer SØRENSEN.

HELLEBÆK, theologisk Kandidat.

Handlingen foregår 

på en Præstegård i Sjælland.


