
Himmelhunden original 
 
På en markedsplads, 
hvor jeg var færdig med at spille. 
Stod jeg træt og kold bag scenen og slapped’ af. 
Da jeg hørte nogen mumle ganske stille. 
Og en mand med en lille hund, 
så på mig og sa’e: 
 
Hej du spillemand, 
vil du sig’ mig med det samme. 
Og vær’ ærlig, for jeg mener hvert et ord. 
Når Vorherre slukker livets flamme, 
og man skal forlade denne jord. 
Må man ta’ hunden med sig ind i himlen? 
Den er sød og den har vær’t min bedste ven. 
Den er klog og fin, 
og har lige vær’t i bad. 
Hvis man må du Spillemand, 
så bli’r jeg glad. 
 
Jeg svared’ ham lidt kort da jeg sagde hør’: 
En hund kommer nok i himlen når den dør. 
Det var sent, og jeg sku’ køre hjem. 
Og da jeg satte i bilen, 
tænkte jeg på manden igen. 
 
Hej du spillemand… 
 
For ham, var sagen jo så vigtig. 
Han fortjente, at få et ærligt svar. 
Men hvem, kan mon svare helt oprigtigt. 
På om hunde der dør, 
får plads hos himmelens far. 
 
Hej du spillemand, 
vil du sig’ mig med det samme. 
Og vær’ ærlig, for jeg mener hvert et ord. 
Når Vorherre, slukker livets flamme, 
og man skal forlade denne jord. 
Må man ta’ hunden med sig ind i himlen? 
Den er sød og den har vær’t min bedste ven. 
Den er klog og fin, 
og har lige vær’t i bad. 
Hvis man må du Spillemand, 
så bli’r jeg glad. 

Himmelhunden revised 
 
På en Fastaval 
hvor jeg var færdig med at spille. 
Stod jeg træt og tvær i baren og bælled’ øl. 
Da jeg hørte nogen mumle ganske stille. 
Og en grådkvalt Lars Andresen  
så på mig og sa’e: 
 
Hej du spillemand, 
vil du sig’ mig med det samme. 
Og vær’ ærlig, for jeg mener hvert et ord. 
Når Vorherre slukker livets flamme, 
og man skal forlade denne jord. 
Må man ta’ Otto med sig ind i himlen? 
Han er sød og han har vær’t min bedste ven. 
Han er klog og fin, 
og har lige vær’t i bad. 
Hvis man må du Spillemand, 
så bli’r jeg glad. 
 
Jeg svared’ ham lidt kort da jeg sagde hør’: 
En pingvin kommer sgu da ik’ i himlen når den dør 
Det var sent, og og jeg var pissefuld. 
Og jeg grinte hånligt af Lars  
indtil jeg gik omkuld 
 
Hej du spillemand… 
 
For Lars var sagen jo så vigtig. 
Han fortjente vel at få et ærligt svar. 
Men hvem tør svare ham oprigtigt. 
At Otto kun lever  
for den der intet liv har. 
 
Hej du spillemand, 
vil du sig’ mig med det samme. 
Og vær’ ærlig, for jeg mener hvert et ord. 
Når Vorherre, slukker livets flamme, 
og man skal forlade denne jord. 
Må man ta’ Otto med sig ind i himlen? 
Han er sød og han har vær’t min bedste ven. 
Han er klog og fin, 
og har lige vær’t i bad. 
Hvis man må du Spillemand, 
så bli’r jeg glad. 



Bedste, Bedste original 
 
Bedste, Bedste det' bare mig 
jeg vil fortælle jeg elsker dig 
Bedste hør på mig så' du rar 
du er det bedste jeg har  
 
Stod ved dør'n satte nøglen i 
tog et skridt ind i stuen 
hørte pludslig min yngste pi' 
tale i telefon 
Mens hun knuged' den mod sin kind 
lo hun højt nu og da 
ænsed' slet ikke jeg kom ind og her er hvad hun sa':  
 
Bedste, Bedste det' bare mig 
jeg vil fortælle jeg elsker dig 
Bedste hør på mig så' du rar 
du er det bedste jeg har  
 
Da hun så mig gik alt i stå 
hun blev flov og forleg'n 
ud'n et ord la hun røret på 
jeg var li'som i vej'n 
så jeg tog hendes hånd og sa':  
det var sødt sagt min pi' 
syn's du ikke vi to sku' ta' telefonen og si':  
 
(Sig det så, skat) 
 
Bedste, Bedste det' bare mig 
jeg vil fortælle jeg elsker dig 
Bedste hør på mig så' du rar 
du er det bedste jeg har  

Bedste, Bedste revised 
 
Otto, Otto det' bare mig 
jeg vil fortælle jeg elsker dig 
Otto hør på mig så' du rar 
du er det bedste jeg har  
 
Kom til sovesalen klokken et 
havde fået et par glas 
så pludselig Palle Schmidt 
sidde på sin madras 
Mens han knuged' nog’t mod sin kind 
lo han højt nu og da 
ænsed' slet ikke jeg kom ind og her er hvad han sa':  
 
Otto, Otto det' bare mig 
jeg vil fortælle jeg elsker dig 
Otto hør på mig så' du rar 
du er det bedste jeg har  
 
Da Palle så mig gik alt i stå 
han blev flov og forleg'n 
ud'n et ord lod han pingvinen stå 
jeg var li'som i vej'n 
så jeg tog hans hånd og sa':  
det var sødt sagt, lille De 
syn's du ikke vi to sku' ta' Otto op igen og si’: 
 
(Sig det så, skat)  
 
Otto, Otto det' bare mig 
jeg vil fortælle jeg elsker dig 
Otto hør på mig så' du rar 
du er det bedste jeg har  
 


