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D e r var en Gang, da Mester Bjørn 

var kæmpestærk og tapper, 

da alle Skovens muntre Børn 

de frygted for hans Labber. 

Han næppe nok sig klare kan 

for Gigt og d å r l i g Helsen, 

han går til Sengs — så sparer man 

da også lidt paa Pelsen. 

Da sprang han rundt i Skov og Eng 

og fulgte Rovdvrslysten, 

men nu er Bams en gammel Dreng, 

han fyldte 80 i Høsten. 

Men gamle Fjender møder op, 

de sladrer og bagvasker: 

»Næ, se til ham, den Dovenkrop, 

dér ligger han og dvasker!« 

I slidte Klude er han svøbt, 

og Kvaler Frosten volder, 

han har ej Råd til at få købt 

sig et Par nye S å l e r . 

De spotter Bamses dybe Fald, 

det gør dem liden Ære, 

thi gamle, svage Folk. dem skal 

i Fred man lade være. 





T å l m o d i g t han sin Skæbne bar 
og lå til Sengs en Uge, 
han ingen Penge mere har 
og må på Labben suge. 

Men da tilsidst der ej var mer, 

som dér han kunde slikke, 

han ingen anden Udvej ser 

end at gå rundt og tigge. 

Saa trak han sine Pjalter på 

og gik paa Betler-Vandring, — 

for den, der før var højt paa Strå 

er det en drøj Forandring. 

Rundt i hver Gaard han stod og frøs 

og kom så Husets Piger, 

han sa'e, at han var arbejdsløs, 

og hvad man s å d a n siger. 

»Om ikke nok lidt Hjælp de har, 

han var en stakkels Bjø-ren . . . ,« 

men overalt han fik det Svar: 

»Vi gi'r ej no'et ved Døren!« 

Kun én — en ganske lille Ven — 

stak ham en Smule Penge, 

det var en Lykkeskilling, men 

den Lykke holdt ej længe. 




