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Piraten ________ 

 

Jeg kender en pirat -  

Han er så fuld af fart. 

____________ er hans navn  

og han bor i Køge havn. 

På sit flotte sørøverskib,  

som har sejlet mange tusind mil. 

Når han spotter i sin kikkert,  

så er det ganske sikkert, 

At han på ALT holder øje,  

fra sin hængekøje. 
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Han har også et sværd,  

som er temmelig meget værd. 

Det er smedet i platin,  

det er smukt og vældigt fint. 

Med den skarpe klinge,  

han vil det sikkert svinge 

og når der opstår farer,  

han i en ruf det klarer. 
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Hans aller første fjender,  

er nu hans bedste venner. 

Måger der sked på skibets dæk  

og straks derefter hurtigt fløj væk. 

En dag fik han en lort i sit øje,  

da grined hans papegøje. 

Den lo og holdt sig på maven,  

så ____________ blev lidt gnaven. 

Hans øje fik en klap,  

han blev sej med handikap. 
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Han lavede en fælde af net  

og fangede dem ganske let. 

Han sendte dem på planken ud  

og viftede sørgmodigt med sin klud. 

De lettede dog fra planken  

og han kløede sig forundret i manken. 

Nu følger mågerne ham på vej,  

uden dem ville han kede sig. 
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____________ har mange sørøverkort  

og når han rejser længere bort 

på alle verden have,  

ved han præcis hvad han skal lave. 

Han sejler mod Syd Nord og Øst og Vest ,  

i alle lande der er han gæst. 

Han leder efter skatte med guld  

og graaaaver løs i alverdens muld. 

Lige hvor krydset på kortet er,  

mens han til sørøverguden bér. 
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Og alle mågerne holder nu vagt  

når han er på skattejagt. 

Hvis han angribes at farlige fjender,  

får han hjælp af sine venner. 

De skider, basker og skrapper,  

fælden den hurtigt klapper. 

Der bliver et værre ståhej  

og fjenderne flygter deres vej. 
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Engang en skattekiste han fandt  

og den var fyldt med proviant. 

Han blev meget forbavset,  

men han var sulten og også lidt snavset. 

Mens han nev sig i armen , 

kom der rumlende lyde fra tarmen. 

Han blev også fyldt med glæde,  

for nu kunne de alle æde 

og efter et sørøver bad,   

fløjtede papegøje til mad. 

I kabyssen de slog sig alle ned   

og tro mig de ku blive ved, 

de spiste i flere dage ,  

til der ikke var mere tilbage. 
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Guld skatte gemmes bag skibets lem,  

så sætter han sejl og vender snuden hjem. 

Mågerne sidder i masten  

og hjælper med at passe på lasten. 

Han  står i stævnen og spejder,  

mens han tænker på gamle fejder. 

Og han kigger altid agter ud  

og affyrer med kanonen et KÆMPE skud 

Så hejser han sit sørøver flag,   

mens han kigger op på himlens tag. 

Når han har mere end nok,  

kommer hans skude hjem i dok. 
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