
Ingen vilde dyr med lidt selvrespekt vil nogensinde komme 
nærheden af sådan en bangebuks/kujon som mig.

  Sag    -    de          Lø -ven,          den    ner  - vø -  se       lø  -  ve,                          til      en

     pig´      så           yn  -    de - fuld     og     god, ____                Her - ren   skab   -   te      mig     som

       lø      -    ve,                men               han       glem   -     te     bar’        at      gi´               mig



    mod!_____     Jeg’r   på  græn -  sen  til      et    sam   -   men      -   brud.                     Jeg  er

    bar’        en     stak  -   kels   lø  -    ve,____               der        tit     bli’r  sat       på  prø - ve            det

   er   nog´t væ - re     rod.___________                        Jeg   ku’ æn - dre mi -    ne    va  - ner    la  -    ve

   sto  -   re   vil -   de  pla -  ner,  hvis  jeg  ba - re  hav-de   mod.                                                     Det  er



     trist        at      le    -   ve    liv -    et            når       man      kun  ka’       vær’   pi  -   vet,              og

  slet  ikk’ stå    i   -  mod,__________                          når   de  små  ka - ni   -   ner dril -   ler    li  -   ge

      ind  -  til   tår´  - ne   tril  -    ler! Hvis  jeg   ba -  re  hav -de mod.___________                            Åh,

      du______________    ku’ væ  -  re     stolt                                      som    kon  -    ge         for         dit



     o   -   ver  al  -    le  dyr,___       en     fyr   med  hel-  te - mod.__________                                Jeg   sku’

   ‘wrooooar’             For -di     jeg     tør!                           Jeg sku’       vi  - se hvem der sty-rer, kon-gen

      ik   -   ke   me  -   re    drøm - me om     mit     sto    -    re    kon    -     ge- døm   -   me      hvis      jeg

   folk!                        Du   ku'     brø -  le    som    du   al  -  drig har    brølt    før                      og    si - ge



        ba -  re  hav -  de  mod.                                                 Jeg  ku’    bli’ en  mo-dig   lø   -    ve   Få    et

           hjer  -    te  der        ku’  fø   -      le.  Sæt   -  te        hjer   -  nen  på         en  prø   -    ve.  Hos       en

         trold  - mand som    er       kløg -   tig,      rar        og          god.

   Så   ka’    jeg   end’-lig    få  for   -   stand!        En   sjæl!           Et         hjem!       Lidt  mod!



      Nu                             skal   vi   ud    og       fin - de____      den     mæg -ti - ge  Trold-mand fra

   Han     er      den stør - ste    trold-mand på jord,     den     stør   -     ste    af         sin

     slags.________        Og   hvis vi har  brug for lidt    stor      ma  -  gi        så      skal   vi  blot fin   -   de



           ham   for  - di,    for -    di,     for  - di,   for -     di,    for  - di,    for -   di,____________________      for -

      - di    han   er    mes-tren   i            tryl  -  le  -  ri!                  Nu

      skal   vi   ud    og      fin - de_____    den     mæg -ti -ge  Trold-mand fra 


