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Em D/e

Vågn op, vågn op, mænd fra Østerland.
Em D/e

Vågn op, vågn op, vågn nu alle mand.
Em D/e Em H7+

Vågn op, vågn op, og hør mine ord.

Em D/e

Vågn op, vågn op, mænd fra Østerland
Em D/e

Vågn op, vågn op, vågn nu alle mand.
Em D/e Em

Vågn op, vågn op, for faren er stor.

Cmaj G/h

Herodes har snydt jer, for hvis I gi'r besked
Am H7+

besøger han byen, slår barnekongen ned.

G A

Hvorfor skulle han dog være så slem?
Hm C

Rejs nu men tag andre veje hjem.
G A Hm A

Hvorfor skulle kongen være så ond?

G A

Hvorfor, han var sød og god mod os!
Hm C

Rejs nu, og byd kong Herodes trods!
G A Hm

Hvorfor skulle vi dog holde vor mund?

Stå op, stå op, mand fra Østerland.
Stå op, stå op, rejs jer alle mand.
Stå op, stå op, det er liv eller død.

Stå op, stå op, mænd fra Østerland.
Stå op, stå op, rejs jer alle mand.
Stå op, stå op, red barnet i nød.

Barnet vil lide, hvis Herodes får besked.
Siger I, hvor han fødtes, vil Herodes slå ham ned.

Mon Herodes virk'lig er så slem?
Rejs nu, men tag andre veje hjem!
Mon Herodes virkelig er så ond?
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Hvorfor var han sød og god mod os?
Rejs nu, og byd kong Herodes trods!
Er det bedre, at vi holder vor mund?

Af sted, af sted, mænd fra Østerland.
Af sted, af sted, rejs nu alle mand.
Af sted, af sted, vi må væk i en fart.

Af sted, af sted, mænd fra Østerland.
Af sted, af sted, rejs nu alle mand.
Af sted, af sted, ellers får han ham snart.

Barnet vil lide, hvis vi ikke tager af sted.
Si'r vi, hvor han fødtes, vil Herodes slå ham ned.

Tænk, Herodes virk'lig er så slem.
Rejs nu, men tag andre veje hjem.
Tænk, Herodes virkelig er så ond.

Derfor var han sød og god mod os.
Rejs nu, og byd kong Herodes trods.
Det er bedst vi rejser og holder mund.


