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M e fis to . Ja vist! Den særeste af Verdens Tosser.
Han tjener dig-, som det ham selv behager, 
i Drømmerier hilder han sig ind 
og higer aandeløs, begærlig efter Kundskab 
saa at han s e l v  kan blive næsten Gud.
Saa snart jeg listig spænder ud mit Garn.
Skal jeg ham fange?
Sig, tør Du med mig vædde?

K o r . Det ske!

M e fis to . Saa lad det ske! Der har du, høje Fader,
dig vovet med til altfor grov en Spøg.

1 Syndens søde Æble skal han bide, 
og Himlens Herre skal han overvinde.
Min Sejr er sikker!

K o r . Sanctus! Sanctus!

M e fis to . Jeg ser den gamle gerne af og til,

det er dog fordomsfrit af Manden. —
Man sige saa forresten, hvad man vill — 
at tale saa humant med selve Fanden! —

K o r . Vi er de vingede Englebørn,
som danner de levende Glorier
om Helgener og Helgeninder,
der svæver omkring i de saliges Land.

M e fis to . En Bisværm synes mig den Engleflok,

jeg væmmes ved den!

K o r . Brødre, vi tager hinanden i Haanden

og danser og flyver af Sted til den yderste Himmel.
Evigt vi svæver paa dunbløde Vinger 
omkring det hellige Alter.

B ø r n e k o r . 1 Rundkreds vi svæve
i Engledans.

K o r  a f
B o d fæ rd ig e . Hil dig, Dronning!

Et Ekko sig løfter fra jorden den blinde 
til Himlen, Guds straalende Rige.
Med vore Sange, 
med vore Taarer, 
syndige Lysters Ild vi betvinge, 
ydmyge, trofaste er vore Sange.
Hør den fromme, stadige Bøn.

K o r . Paa Stjernerne og
i Vindenes Sus, 
paa Himmelrummets Kloder, 

i Paradis Lys og Solstraalers Spil 
i Rundkreds vi svæve 
i Engledans.
Ave Maria, fuld af Naade.
Vi beder for de døende, 
de sløve, slavebundne Sjæle!

K o r . Hil være Helgeners og Engles Herre,
de gyldne, vingede Kerubers Hersker.
Fra det evig harmoniske Univers,
det uendelige, himmelblaa Rum
lyder en Sang om overjordisk Kærlighed,
og op imod dig af Æterens Luftning
løftes de blide Toner,
Hi) dig!
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