
Barnlåtar jag gillar … 
 

 

Den dan då skogen brann 

För det var Olle och Ulla, Nippe och Agneta, Kalle och Marianne 

Dom stämde träff klockan nio en söndag morgon framför grinden hos Marianne 

Dom hade en flaska saft och en flaska vatten och mat för hela dan 

Och i fickan hade kalle en ask tändstickor 

  

Dom gav sig av klockan tio när alla var där, och solen sken så klart 

Dom var på väg till sitt hemliga ställe i skogen och var framme ganska snart 

Dom packa' upp sina grejor och blandade saften  

Och Kalle tände en eld för dom skulle grilla korv och göra popcorn 

  

Olle och Ulla, Nippe och Agneta, Kalle och Marianne 

Dom hade bara varit borta i tio minuter när dom såg att skogen brann 

Och där fanns inte något vatten 

Och där fanns ingen telefon 

Och någon börja' skrika högt 

Och Nippe som var minst sprang därifrån 

  

Jag hämtar hjälp, ropar Olle, försök att släcka om det går! 

Jag hämtar hjälp, ropar Olle, jag letar på en telefon! 

  

Ulla och Nippe, Kalle och Agneta och Lilla Marianne 

Försökte släcka med mossa och småsten och grenar men elden bara brann 

Och Ulla skrek på Olle 

Och Olle sprang och sprang 

Och Kalle tänkte bara på sin pappa 

  

Olle och Ulla, Nippe och Agneta, Kalle Och Marianne 

Dom kommer hem klockan kvart över elva på kvällen den dan då skogen brann 

Och Olle hade ont i foten, och Kalles pappa var arg 

 

Men ändå var dom glada att dom var hemma 
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Barnlåtar jag gillar … 
 

Lilla björn och lilla tiger 
Nu ska vi ge oss av, sa lilla björnen till sin vän 

Nu ska vi ut i världen för att söka sanningen 

Vi ger oss av imorgon dag och söker Panama 

För det är våra drömmars mål och där luktar banan 

Så de packade lite saker och de låste till och gick 

De knallade över bron och lämnade huset sitt 

Den dagen så sken solen, den dagen när de drog 

Den dagen så sken solen och de trallade och log 

En björn och en tiger mot drömmarnas land 

Där solen som stiger alltid är varm 

Tillsammans på stigen som leder dem fram 

Vet du vad sa, lilla tiger, när jag har dig som en vän 

Så är jag inte rädd och jag kan knalla länge än 

När de gått i flera dagar mötte de andra på sin färd 

En hare och en igelkott på väg över sin sjö 

De bjöd dem över natten att stanna i sitt hus 

Och värma sig vid elden i en soffa utav plysch 

Den natten drömde alla om landet Panama 

Den natten drömde alla om lukten av banan 

En björn och en tiger mot drömmarnas land 

Där solen som stiger alltid är varm 

Tillsammans på stigen som leder dem fram 

Nånstans måste de ta'tt fel i valet utav stig 

För cirkeln som de gick, ja den blev både stor och vid 

Och om man går i cirklar så hamnar man just där 

Där man en gång startade, där man påbörjat sin färd 

De hittade sitt hus, de hittade sin å 

De hittade sin bro där de en gång börjat gå 

Det har är Panama, det här är våra drömmars land 

Vi har gått rätt länge men nu har vi kommit fram 

Och du kanske tycker att de borde stannat kvar 

Och brukat det de haft och att världen, den var vis? 

Men tank på vad de missat och de platser som de sett 

Och inte fattat att de ville ha en soffa utav plysch 

En björn och en tiger i drömmarnas land 

Där solen som stiger alltid är varm 

De hade gått rätt länge men nu så har de kommit fram 
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