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Du kender Ham let
Han går rundt på sit slot.
Grubler og tænker
Mere end godt?
Tung om hjertet, med hjernen i brand.
Et sted på vejen mellem dreng og mand.

Mellem himmel og jord er der mer´ end vi tror.
Så Hamlet: Hvad er det med dig og alle de ord…?

Han savner sin far, som alle ku ´li.
En kongelig morfar, og pludselig LIG.
Hans mor er gift - igen med hans onkel.
Fremtiden tegner sig, mere end dunkel.

Nej, - livet for Ham er slet ikke let.
Han savner sin skole, men bli ŕ på sin plet.
Han lover et genfærd at hævne sin far.
At fi nde hans morder, det mangled´ da bar̀ .

Men, hvordan være hævner med kåre og dolk?
når man dybest set gerne vil stole på folk.
Og selv er et meneske, som lever af sol,
der næres af viden, som vokser i tiden.

Shit Hamlet - nu ser jeg det komme:
Du har lænket din skæbne i slægtens lomme.

Som hævner er Hamlet helt uden nåde,
men han gør det suverænt, på sin egen måde:
Med omtanke, versefødder og scenekunst,
ryster og spidder han kongens brunst.

Hans onkel, - kongen - Den nedrige nar.
Som hel ŕe end gerne vil være hans far,
Regere på Kronborg, og fremstå som rar.
Ja! Kongen, - den kryster, skipper Hamlet af sted, 
I lasten er hans venner købt til at lystre.

Nær Englands kyst får de dog knoppen sat af.
Deres svig kan Hamlet nemlig slet ikke ta .́
At se gennem plottet, falder Ham let.
Hvad bli ŕ mon det næste?
Kom med et gæt!

Han spiller sin rolle som sindssyg normal,
Traurig og fjollet, hektisk og gal.
Noget er råddent. Nyt står på spring.
Og sådan går verden i evig ring.

Da Hamlet må sande, han selv står for skud,
si ŕ han roligt og fattet lige ud:
Horatio – min ven, i tykt og i tyndt
Det hele er faktisk lige begyndt!
Jeg gjorde mit bedste, men festen er slut.
Puds ikke min glorie – men gør som jeg sir :́
Rejs ud og fortæl  - få det ned på papir.

Og Hamlets fortælling går verden rundt.
Om livet og døden på godt og ondt.
Var det viden og lærdom fra Wittenberg
Som gjorde ham Hamlet  - så underlig sær?

To be – or not to be.
Hvad er det mon lige, - ham Shakespeare vil si é?
”Find modet, stå fast og træf dine valg!”
Sku’ DET være livet i en nøddeskal?
Og stilhed taler for resten ...
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