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zang en muziek

Koning : De dag komt aan,
De zon is opgestaan.

Koningin : Een mooie dag is weer begonnen,
Daarboven zie ik de lichte zonne.

Raadsheer : De zon in ‘t zwerk, 
Aan ‘t werk,
Aan ‘t werk. 

Raadsheer : De boeren moeten ploegen, 
De ossen moeten zwoegen.

Raadsheer : De vissers moeten roeien
Tot aan de verste boeien. 

Raadsheer : De herders drijven de schaapjes mee, 
Ze grazen ginder heel tevree. 

Raadsheer : En ieder hier in deze stad
Is ijverig nu en werkt ook wat. 

Koningin : Het leven is zo wondermooi.

Dienares : Wil jij dat ik wat bloemen strooi ?

Terwijl de dienaressen bloemen strooien, wordt er gezongen en gemusiceerd. 
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Herder : O koning, ik ben tot u gekomen,
Ik smeek u : Help me in mijn nood.
Een draak van lijf en leden groot
Heeft al mijn schaapjes meegenomen.

Koning : Een draak ?

Raadsheer : Van lijf en leden groot ?

Raadsheer : Laat ons eens rustig overleggen,
En jij moet ons naar waarheid zeggen :
.......
Is deze draak misschien zo groot ?
.......
Of is hij groter dan een mens ?
.......
En met een hele dikke pens ?
.......
Nog groter dan een huis ?
.......
Met vlerken als een vleermuis ?
.......
Met schubben op zijn rug ?
.......
En vliegt hij heen en ook weer terug ?
.......
En komt er vuur uit zijn mond ?
.......
Dat lijkt me toch niet zo gezond.
.......
Misschien heeft hij ook wel een staart 
.......
‘t Is dat wat ons zo’n zorgen baart. 
.......
Heer koning, ‘t is warempel waar :
Die draak die is een groot gevaar !

Koning : Ik wil wachten tot de noen, 
En zien wat ik kan doen. 

...........

Boer : O Koning, ik heb u eindelijk gevonden,
Al mijn koeien zijn verslonden.
Al mijn velden zwart gebrand,
Een vreselijke draak kwam over het land !

Koning : Een draak ?
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Raadsheer : Van lijf en leden groot ?

Raadsheer : Laat ons eens rustig overleggen,
En jij moet ons naar waarheid zeggen :
.......
Is deze draak misschien zo groot ?
.......
Of is hij groter dan een mens ?
.......
En met een hele dikke pens ?
.......
Nog groter dan een huis ?
.......
Met vlerken als een vleermuis ?
.......
Met schubben op zijn rug ?
.......
En vliegt hij heen en ook weer terug ?
.......
En komt er vuur uit zijn mond ?
.......
Dat lijkt me toch niet zo gezond.
.......
Misschien heeft hij ook wel een staart 
.......
‘t Is dat wat ons zo’n zorgen baart. 
.......
Heer koning, ‘t is warempel waar :
Die draak die is een groot gevaar !

Koning : Ik wil wachten tot de noen, 
En zien wat ik kan doen. 

.......

Burger : Mijn huisje ging in vlammen op
Door ‘t vuur uit dikke drakenkop.
O koning, hoor jij niet ‘t gekraak ?
Daar komt hij aan, de boze draak !

Koning : Een draak ?

Raadsheer : Van lijf en leden groot ?

Raadsheer : Laat ons eens rustig overleggen,
En jij moet ons naar waarheid zeggen :
.......
Is deze draak misschien zo groot ?
.......
Of is hij groter dan een mens ?
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.......
En met een hele dikke pens ?
.......
Nog groter dan een huis ?
.......
Met vlerken als een vleermuis ?
.......
Met schubben op zijn rug ?
.......
En vliegt hij heen en ook weer terug ?
.......
En komt er vuur uit zijn mond ?
.......
Dat lijkt me toch niet zo gezond.
.......
Misschien heeft hij ook wel een staart 
.......
‘t Is dat wat ons zo’n zorgen baart. 
.......
Heer koning, ‘t is warempel waar :
Die draak die is een groot gevaar !

Koning : Ik wil wachten tot de noen, 
En zien wat ik kan doen. 
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Draak : Graauw !!!!

Koning : O draak, zit nu eens even stil, 
En hoor wat ik je zeggen wil. 
Jij bracht mijn land in groot gevaar, 
Het is verwoest van hier tot daar. 

Raadsheer : We moeten daar toch iets op vinden,
Laat nu en dan eens iets verslinden.
De draak mag komen elk jaar, 
en iets verslinden met huid en haar. 

Koning : Zeg ons wat wij moeten geven, 
Om ons in vree te laten leven.

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Herder, laat hem een lammetje halen, 
De koning zal het wel betalen.

Herder : Ik zal een lam zijn poten binden, 
Dat lam mag jij dan wel verslinden. 

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Boertje, laat hem een kalfje halen, 
De koning zal het wel betalen.

Boer : Ik snijd een kalf in grote brokken,
Die mag jij dan wel op gaan slokken.

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Burgers, helpt ons uit de nood, 
Die draak zijn honger is zo groot !

Burger : Je krijgt wat kippen en konijnen, 
Als je dan maar wil verdwijnen. 

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Met niets is deze draak tevree, 
Het is al kommer, kwel en wee. 

Wie weet, wat wil die draak toch eten ?
Wie zal het zeggen, wie zal het weten ?

Raadsheer : Ik zal je zeggen wat ik zo vrees : 
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Die draak is uit op mensenvlees !

Draak : Graauw, graauw, graauw !!!

Raadsheren : Dan trekken wij het lot, nietwaar, 
En offeren toch ieder jaar
Een odue man van tachtig jaar.

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Een jonge man van achttien jaar.

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Of zal het dan een meisje zijn, 
Heel jong en mooi, van leden fijn ?

Draak : Graauw !!!

Raadsheren : Het lot zal beslissen, 
Wie dra zijn dochtertje moet missen. 
......
Het lot viel op het koningskind, 
O koning, wees niet droef gezind. 
Elysia, uw dochter klein, 
Zal weldra in de hemel zijn. 

Koning : O draak, ik voel me zo verward, 
Ik ben overmand van grote smart. 
Maar ik zal je geven ons liefste kind,
Als jij dan maar verdwijnt, gezwind. 

Draak : Graauw, graauw, graauw !!!
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Koningin : Hoor ‘t gieren van de stormwind, 
Mijn hart is bang en droef gezind. 
Elysia, mijn dochter klein, 
Wil altijd blijven, bij mij zijn.

Elysia : Ach moeder lief, dat kan niet meer, 
Al vroeg je ‘t mij ook keer op keer. 

Koningin : Voor altijd zal de zon verdwijnen, 
En nooit meer vrolijk voor me schijnen. 
Slechts duisternis is in mijn hart, 
Slechts droefheid ook en grote smart. 

Elysia : Mijn hart is licht, vol zonneschijn,
Het deert me niet te moeten sterven
Nu ik weet dat ik voor God verschijn, 
Dat ik zijn hemel mag beërven. 

Koning : Elysia, mijn lieve kind, 
Ik heb je steeds zo zeer bemind.
Je was zo lief, je was zo trouw,
Nu breekt mijn hart van diepe rouw.

Elysia : Dat God de Heer u steeds bewaak’
Op mij wacht nu de boze draak. 
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Michael : Joris, sta op en maak je klaar, 
Het land verkeert in groot gevaar. 
Een draak vol vuur en wreed venijn
Verduistert reeds de zonneschijn. 
Jij moet nu gaan en hem bestrijden, 
Verlos de mensen uit hun lijden. 

Joris : Strijden wil ik in Godes naam. 
Strijden wil ik  met u te saam. 
Moed en kracht wil ik u vragen
Om mijn leven nu te wagen.
....
Ik trek door de wereld
Met moed en met kracht. 
Ik voel in mijn armen 
Een goddelijke macht. 
Ik kreeg ook een paard
Zo snel als de wind.
Ik draag nu een zwaard
Als men mooier niet vindt. 

Elysia : Een vreemde ridder nadert daar, 
Niets weet hij over ‘t groot gevaar
Dat mij en hem beloert. 
Wat is het dat hem tot mij voert ?

Joris : Een prinses staat daarginds, 
Zo droevig van wezen.
Ik zal haar gaan helpen, 
Haar angsten genezen.

Elysia : Heer ridder, blijf toch staan, 
En hoor mijn roepen aan :
Een draak vol vuur en wreed venijn
Moet ik tot offer zijn. 
Wil jij niet met mij sterven, 
vlucht weg dan in de bergen !

Joris : Ik ben gekomen om te strijden, 
Om je te verlossen uit je lijden 
Ik zal voor deze goede zaak
Vechten tegen die boze draak.
.....
Getemd is nu zijn vurige bek, 
Bind hem je gordel om zijn nek.
Die draak is nu zo mak en tam,
Hij is zo braaf als een klein lam. 

Allen : De draak is verslagen, daar ligt hij nu neer,
O ridder Joris, wij danken u zeer. 


