
Gaderummets slager 
 

Mel: ”Lille sommerfugl, lille sommerfugl...” 
 

OMKVÆD:  
Lille Gaderum, lille Gaderum 

Flyv fra smerte til hjerte 
Fra stridens stund 
Du os meget gi’r 
vi vil ha’ du bli´r 

Altid det samme Gaderum. 
 
 

På et dejligt fristed, 
Fyldt med ungdomsmod 
Møder vi hver andre 
Helt på lige fod 
Døren den er åben 
Både dag og nat 
Der kan høres råben 
Kom og få dig sat. 
 
OMKVÆD: 
Lille Gaderum, lille Gaderum 
Flyv fra smerte til hjerte 
Fra Stridens stund 
Du os meget gi’r 
Vi vil ha´du bli’r 
Altid det samme Gaderum. 
 
 
Her kan alle være 
Nogle ryger fed 
Der er nogen der tænker 
Må vi være med 
Tjald det er jo sagen 
Skæve, folk de blí´r 
Ja selv hele dagen 
Thor G. Med afsky si´r. 
 
OMKVÆD: Lille Gaderum, lille Gaderum... 

http://gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/Kopi%20af%20lille%20gaderum--07.mp3


 
Gaderummet råder 
Folk om lidt af hve’r 
Terapi og penge 
Alle vil ha’ mer´ 
Hjælpen ofte kommer 
Når du kan og vil 
Svært med tommer lommer 
du siger bare til. 
 
OMKVÆD. Lille Gaderum, lille Gaderum.... 
 
Personalet møder 
Folk med åbent sind 
Ingen skal her dømmes 
udfra tab og vind 
Hvis du bar’ er ærlig 
Og møder boere her 
Behandler de dig kærlig 
Du får så meget mer’. 
 
Afslut med OMKVÆD. 
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