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Den lille dæmon havde en vidunderlig tone.
Han sang når der sku’ være fest.
Og når han dansede og spillede klaver
så var han altid den der var bedst.

Han ku’ synge alle toner gul, rød og grøn
og alle hans venner synt’s  
han bare var skøn.
Men det eneste han øvede sig  
og ventede på
var at kunne synge dem, der var blå.
Kamæle - kamæleon.

En dag da han sku’ ud på jagt
var alle sanserne vakt.
Så stod hun der den sødeste pige
og han vidste ikke hvad han sku’ sige.

Og hun skiftede sin farve fra grøn til rød.
Kamæleonhannen synt’s  
hun var smadder sød.
Og han tænkte hvilken farve  
mon jeg selv har på.
Og han blev helt genert 
for han var fuldstændig blå.

Kamæle – kamæleon... 
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Kamæleonens drøm

På Madagaskar langt herfra 
bor det hellige dyr
som man ikke må slå ihjel
og som man ikke engang må forstyr’.

Han ku’ skifte sin farve til gul, rød og grøn
og alle hans venner synt’s  
han bare var skøn.
Men det eneste han øvede sig  
og ventede på
var at kunne blive fuldstændig blå.

Kamæle - kamæleon.
Det bedste er at ku’ undre nogen.
Kamæle - kamæleon.
Det sjoveste er at ku’ overraske nogen.

Den hellige Gud så så underlig ud
en tunge så lang som et sværd.
Med øjne i nakken så vidste han
hvornår en fjende var nær.

Så ku’ han skifte sin farve fra grøn til gul
og alle hans venner synt’s  
han bare var cool.
Men det eneste han øvede sig 
og ventede på
var at kunne blive fuldstændig blå.
Kamæle – kamæleon…



Ude på en slette i Afrika
ligger farlige dyr på lur.
Løven skal dræbe sit bytte.
Det er dens natur.

Kamunjak, Kamunjak.
Ensomme løve på vagt.
Kamunjak, Kamunjak.
Ensomme løve på vagt.

Ude på en slette i Afrika
ser den ensomme løve en kalv.
Nu kan den dræbe sit bytte.
Den ved ikke helt om den skal.

Kamunjak……

Kamunjak

Ude på en slette i Afrika
kigger løven sig omkring
stirrer intenst på sit bytte
og gør klar til spring.

Kamunjak….

Ude på en slette i Afrika
kan du se et antilopekid
der bliver passet af en løve
en løve så kærlig og blid.

Ville så gerne være mor.
Løver er klogere end du tror.

Kamunjak, Kamunjak.
Ensomme løve på vagt...

© Birgitte Alslund  december 2006



Jeg er en dansende stork.
Jeg har lange ben.
Jeg er en dansende stork.
Nu skal I se, hvilken en.
Jag ka’ vrikke med numsen.
Jeg ka’ åbne mit næb.
Jeg ka’ ryste hele kroppen.
Måske lægger jeg et æg.

Jeg er en dansende stork.
Jeg har lange ben.
Jeg er en dansende stork.
Nu skal I se, hvilken en.
Jeg har øjne på stilke.
Og mit hoved på skrå.
Jeg er faktisk ret genert
så jeg vil gerne passes på.

Jeg er en dansende stork.
Jeg har lange ben.
Jeg er en dansende stork.
Nu skal I se, hvilken en.
Jeg har svært ved at flyve.
Jeg har let ved at gå
men hvis jeg nu får lidt hjælp
så går det op ad mod det blå.
Op ad mod det blå.

Det ka’ I nok forstå.
Det ka’ I nok forstå.
Det ka’ I nok forstå.
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Jeg er en dansende stork



Det var vinter. Det var frostvejr.
Der var is på landets søer.
Jeg var ude at stå på skøjter
da jeg så et fremmed dyr.

Det var en løve med en kæmpe manke.
En løve med kæmpe store kløer.
En løve med kæmpe store tænder.
En løve med kæmpe store ører.

Jeg blev bange, helt forfærdet.
En løve på Esrum sø.
Sku’ jeg flygte? Sku’ jeg blive?
Hvordan mon det er at dø?
Det var en løve….

Stod og stirred’ ud i luften.
Men det eneste jeg ku’ se
var at løven sad på isen
og drak en skoldhed kop te.
Det var en løve…..

Jeg gik nærmere, ville vide
hvem han var den fremmede fyr.
Men alle andre skreg og råbte:
”Det er et meget farligt dyr!”
Det var en løve…

Jeg blev modig, jeg blev trodsig.
Ville se om de havde ret.
Men jeg nåede ikke løven
for det hele det stoppede så brat.

Jeg var gået gennem isen.
Og jeg råbte og jeg skreg.
Jeg var lige ved at besvime.
Jeg var iskold, bange og bleg.

Så så jeg
Løven med den kæmpe manke.
Løven med de kæmpe store kløer.
Løven med de kæmpe store tænder.
Løven med de kæmpe store ører.

Og jeg tænkte, skal jeg drukne.
Er det bedre end at blive spist.
Men den fremmede farlige løve
trak mig op på sikker is.
Det var en løve….

Og så skyndte den sig at flygte.
Den var bange for at blive skudt
for den vidste at for en løve
er menneskelighed forbudt!
Det var en løve med en kæmpe manke.
En løve med kæmpe store kløer.
En løve med kæmpe store tænder.
En løve med kæmpe store ører.
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Løven på isen



En lille vandmand 
var skyllet op
og lå der midt i sandet.
Den var lige ved at gå i chok.

Hvor var hans familie.
Hvor var hans mor.
Han havde jo lige leget
i vandet med sin storebror.

Hvad sku’ han gøre.
Han manglede vand.
Det var ikke sjovt at være på det tørre
varme, hvide sand.

Han lå og blev lidt gnaven
for ingen havde set
at han var havnet midt på maven.
Hvordan ku’ det være sket.

En lille vandmand
sprukken og tør
lå og tænkte tanker.
Er det mon nu jeg dør?

Han gav sig til at råbe
af sine lungers fulde kraft.
Han vidste bare ikke
at han manglede stemmens magt.

En lille vandmand

Men helt tilfældigt
kom en dreng forbi.
Han hørte nu alligevel
vandmandens skrig.

En lille vandmand
blev løftet op
og båret helt forsigtigt
ud til bølgens top.

Der lå den og vuggede
til havets symfoni 
og nød at blive dukket 
af bølgerne fordi.

En lille vandmand 
havde fundet hjem.
Tænk en gang at bruge
havet som sin himmelseng.
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Da jeg gik en tur ud over bondemandens mark
den var fyldt med gul moden hvede
så stødte min fod på noget som jeg gav et spark
og så hørte jeg en stemme fyldt med vrede.

Jeg blev helt forvirret.  
Jeg blev bange – hvad var det?
Jeg turde næsten ikke at kigge.
Men så sagde stemmen:
”Kom herned så kan du se -
Det er faktisk et godt sted at ligge.”

“Her er sol og sommer her er fred og ro.
Her er varme og skygge i mit bo.
Men nu var der noget der gik itu.
Jeg ville ellers være blevet lidt endnu.”

Jeg blev nødt til at bøje mig  
og kigge ned på jorden.
Det var stort og gult med en sprække.
Det lå gemt imellem markens mange gule korn.
Det så ud som om det kunne knække.

”Hvis du banker lidt på skallen  
kommer jeg hurtigt frem.
Så kan du lære mig at kende.
Jeg vil jo gerne ud i lyset igen.
Hjælp mig det er så svært at vende.”

“Her er sol og sommer her er fred og ro.
Her er varme og skygge i mit bo.
Men nu var der noget der gik itu.
Jeg ville ellers være blevet lidt endnu.”

Ægget og fuglen

”Er du ikke mere vred.  
Er du glad for det jeg gjorde?
Jeg ville jo ikke gør skade.”
Så bankede han og vendte ægget på den 
varme jord.
Og fuglen kiggede frem fuld af glæde.

“Her er jo sol og sommer her er fred og ro.
Her er varme og lys her vil jeg bo.
Her kan jeg flyve rundt over mark og eng.
Og du kan flyve med mig som min ven.”
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Jeg mødte den i Tivoli.
Den hoppede rundt og gjorde rent
og spiste alle insekterne
så der ku være pænt.

Så blomsterne de knejsede
og alle folk ku tro
at haven var et fornemt sted
hvor der var fred og ro.

Den kunne springe rigtig højt.
Den sang sin græshoppesang.
Men når den så en frø 
så gik dens lille krop i gang.

Og den rystede som et espeløv.
Og den prøvede at komme væk.
Den var bare så forskrækket
så den gemte sig bag en hæk.
Og dens hjerte slog et slag. 
Og dens øjne rullede rundt.  
Og til sidst faldt den om i græsset.
Uh ha nej hvor var det dumt.

Jeg mødte den i Tivoli.
Den hoppede rundt og søgte mad.
Og hvis den så en græshoppe
så blev den rigtig glad.

Den kunne hoppe rigtig højt.
Den kvækkede den lille frø.
Men når den så en stork
så var den lige ved at dø.

Og den rystede……

Græshoppen

Jeg mødte den i Tivoli.
Den sad på toppen af et tag
og passede sine unger
på en dejlig solskinsdag.
 
Den kunne flyve rigtig højt.
Men den var en bange fugl
for når den så et menneske
så fløj den mod sit skjul.

Og den rystede……

Og lige midt i græsset
der lå en græshoppe og en frø.
Og de var alle bange.
De var bange for at dø.
De kiggede på hinanden
et pudsigt sammentræf.
Nu havde de en mulighed
for at blive rigtig mæt’.
(og så kunne man høre en lille   
forsigtig stemme): 

“Oh kære lille rare frø                 
vil du ikke nok lade mig gå fri.
Jeg er altid frygtelig bange
når du kommer her forbi.”

fortsætter 



(og en anden stemme sagde):

“Oh kære store flotte stork          
vil du ikke nok lade mig gå fri.
Jeg er altid frygtelig bange
når du kommer her forbi.”
 
De kunne springe, de ku’ hoppe
de ku’ flyve rigtig højt.
Men når det kom til modet
så var det rigtig sløjt.

Og de rystede som espeløv.
Og de prøvede at komme væk.
De var bare så forskrækked’
så de gemte sig bag en hæk.
Og deres hjerte slog et slag.   
Og deres øjne rullede rundt.   
Og til sidst faldt de om i græsset.
Uh ha nej hvor var det dumt.

Græshoppen 2

Og hvis du nu en dag ta’r
en tur helt ind til byen
så kan du sikkert møde
et ret fantastisk syn.

For lige midt i parken 
der vil du nu ku se
en græshoppe, en frø, en stork
der ved hvad der skal til.

En græshoppe, en frø, en stork.
De griner og holder fred.
De sidder på den samme bænk
for nu’ der rigtig meget de ved  
om hinanden. 
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Det var en sen, sensommerdag i oktober.
Jeg så ikke bare en.
Det var en sen, sensommerdag i oktober.
Jeg så en masse små ben.
For der var 1-2-3-4  
pindsvin i græsset.
De var meget små. 
Men de klarede sig selv.
For der var 1-2-3-4  
pindsvin i græsset.
De kendte hinanden.
Det var vist et held.

Jeg tænkte, hvad er der sket 
for jeg ved jo at pindsvin
sover når det er dag.
Jeg tænkte, hvad er der sket 
hvorfor er de alene.
Hvor er deres mor blevet af?
For der var 1-2-3-4  
pindsvin i græsset...

Jeg blev bekymret for dem  
ku’ de klare en vinter
uden vand og mad.
Jeg blev bekymret for dem  
men så så jeg den ene
gryntede og smilede glad.
For der var 1-2-3-4  
pindsvin i græsset...

Fire små pindsvin

Jeg spurgte:  
“Skal jeg mon hjælpe  
med lidt mad og lidt drikke. 
Jeg tror jeg henter lidt mælk.”
Jeg spurgte:  
“Skal jeg mon hjælpe?” 
De gryntede forskrækkede:  
“Vil du mon slå os ihjel?”
For der var 1-2-3-4  
pindsvin i græsset..

Jeg stod bekymret  
og stirrede på otte små øjne:
“Kan jeg gøre noget for jer?”
Jeg stod bekymret og stirrede  
så gryntede de sammen:
“Du kan jo se hvad der sker.
For vi er 1-2-3-4  
pindsvin i græsset.
Vi er meget små.  
Men vi klarer os selv.
For vi er 1-2-3-4  
pindsvin i græsset.
Vi har jo hinanden – 
og det er et held.
Det er et held.”
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Midt i Paris kommer solen pludselig frem.
Skildpadden vågner. Nu er der liv igen.
Sammen med tusind’ andre må hun demonstrere
for mere frihed – hun ka’ ik’ la’ vær’.
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?

Midt i Paris under nyudsprungne træer
sidder en skildpadde – hun ka’ ik’ la’ vær’.
Hun putter sig ind til en fremmed fattig mand. 
Han sover på gaden – det’ utroligt han kan.
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?

Hun passer på jorden.
Naturligvis.
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Skildpadden i Paris.

Midt i Paris under nyudsprungne træer
sidder en skildpadde – hun har kolde tæer.
Hun har gemt sit hoved langt inde i sit skjold.
Selvom det’ forår er luften så kold. 
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?

Midt i Paris kommer solen pludselig frem.
Skildpadden vågner. Nu er der liv igen.
Løber på skateboard med 4 unge fyre.
Vender i luften – det ret svært at styre.
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?

Midt i Paris kommer solen pludselig frem.
Skildpadden vågner. Nu er der liv igen.
Går på patrulje med det franske politi.
De har rulleskøjter – det ka’ hun godt li’.
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?

Midt i Paris kommer solen pludselig frem.
Skildpadden vågner. Nu er der liv igen.
Spiller musik på en dejlig trækbasun.
I et orkester der gør luften ret lun.
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?
Hvad laver en skildpadde midt i Paris?



Bæveren Banke havde bygget sig et hjem.
En hule på en skråning med døren halvt på klem.
Der ku han se på vandet i Ramløse Å.
//:Og skaffe mad til ungerne der stadig var så små://

Bæveren Banke ku’ hør’ sit vækkeur.
Han skyndte sig - nu ska’ jeg ha en morgensvømmetur.
Men vandet var forsvundet - han ku’ kun se glas.
//: Bæver Banke følte sig med et ret skidt tilpas://

Bæveren Banke løb op på 2. sal
og råbte på sin kone: ”Vågn op den er helt gal.
Vi er lukket inde bag vores egen dør.”
//:Bæver Banke græd. Det havde han aldrig prøvet før://

Bæveren Banke fik snart en fiks idé.
Vi må ku’ grave os ud gennem jord og frost og sne.
De gravede og gravede så de ku komme ud.
//:Og Banke blev helt blodig på sin bæversvømmehud://

De gravede og gravede – det var slet ikke nemt.
Og Banke sov og spiste ikke – det havde han faktisk glemt.
Og pludselig så så de, et lys, et glimt, en sol.
//:Og Banke faldt omkuld og sov i hulens lænestol;//

Bæveren Banke

fortsætter 



Bæveren Banke var klar han lå på lur.
Nu sku’ familien ud på en meget farlig tur.
De sku’ krydse veje og gå på en bro.
//:Hans hjerte banked’ så man skulle tro, at der var to://

Bæveren Banke ku’ ikke finde vand.
Han ku’ ikke finde vejen – Der er så meget jeg ikke kan.
Men han ku’ fælde træer. Han fældede faktisk to
//:Og byggede sig et hus på glasset, hvor de nu sku’ bo://

Bæveren Banke bygged’ stol og bord og seng.
Men da de så var færdig kom vandet pludselig frem.
Tiden den var gået og forår var på vej.
//:Bæver Banke kunne se han havde dummet sig://

Bæveren Banke han satte sig og græd.
Jeg føler mig så dum – der’ så meget jeg ikke ved.
Han havde aldrig hørt om at vand ku’ bli’  til is.
//:Selvom Banke læste alt i ”Bæver-nyt-avis”://

Bæveren Banke fik trøst - ”Du’ ikke dum.”
”Vi bygger bare en dæmning. Et hus på sikker grund.
Hvordan sku du ku vide, at vinter bli’r  til vår.”
//:”Vi har jo været væk fra det her land i flere tusind år”://  
 
“Åh Banke”

Bæveren Banke 2



Jeg er en lille fiffig struds ….

Jeg leder nede i græsset.
Jeg leder bag en busk.
Er jeg nu ikke mere
en lille fiffig struds.

For alle mine tanker
de spiller mig et puds.
Så jeg er pludselig blevet
en helt forvirret struds.

Jeg er en lille fiffig struds ….

Nu ved jeg hvad der skete.
Jeg lagde mit strudseæg
lige her i lommen
så det ikke sku´ blive væk.

For jeg er nemlig fiffig
og klog det kan du se.
At jeg blev lidt forvirret
åh – ja det kan jo ske.
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En forvirret struds

Jeg er en lille fiffig struds
i Afrikas enorme bush.
Jeg er en lille fiffig struds.
Jeg bor herude. 
Jeg har nemlig intet hus.

Nu går jeg rundt og leder
hvor er mit strudseæg.
Jeg lagde det i forgårs. 
Men nu’ det blevet væk.

Og jeg som altid løser
en gåde på en studs
er gået hen og blevet
En helt forvirret struds.

Jeg er en lille fiffig struds …

Nu går jeg rundt og leder
hvor er mit strudseæg.
Jeg lagde det i forgårs 
men nu’ det blevet væk.

Og jeg som altid regner 
med minus og med plus
er gået hen og blevet
en helt forvirret struds.



En høne i bur.
Ikke mærkeligt hun er sur
for hun kan slet ikke leve
uden plads og fri natur.

Ude bag en bakke 
lå en farlig ræv på lur.
Den havde fået øje 
på en høne i et bur.
Sneg sig langsomt ind på byttet 
gravede sig frem.
Pludselig var han inde.
”Uhm,” nu sku’ han æde den.

Hønen lugtede ækelt 
næsten lidt som sure tæer.
Ræven holdt sig stramt for næsen 
da han kom helt nær.
Hønen var ret skaldet 
havde ikke mange fjer.
Ræven tænkte:
”Nu er jeg vist ikke sulten mer’.”

En høne i bur….

Ræven satte dog alligevel 
tænderne i den.
Det sved og rev i munden 
så han slap den igen.
”Hjælp mig,” hviskede hønen. 
”Du kan ikke bare gå.
Jeg dør, hvis jeg skal blive her 
bag lås og slå.”
En høne i bur….. 

Ræven trak af sted med hønen 
helt ud i det fri.
Hønen skreg af glæde: 
”Nu’ mit hundeliv forbi.”
Men da hun fik set sig selv 
- en såret, skaldet krop -
dejsede hun om. 
”Jeg kan vist ligeså godt gi op.”

Burhønens endeligt

fortsætter 



”Du bløder”, sagde ræven 
”Der er hul på højre arm”
”Du har vist også feber, 
du er svedig og varm”
Ræven vidste, han bar skylden, 
satte plaster på
”Nu er du dig selv. 
Du skal vær’ fri til at gå”

En høne i bur….

Hønen takkede ræven 
og så løb hun rask af sted
Ræven fulgte efter 
for han ville også med
Tænk hvis hun ku vise vejen 
til en lækker steg
Som var fri som fuglen 
ikke sur og blev og sej
Tænk hvis hun ku vise vejen 
til en lækker steg
Som var fri som fuglen 
ikke sur og bleg og sej

En høne i bur……

En høne i bur
Ikke mærkeligt hun er sur
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Burhønens endeligt 2



Fuglen på sin gren 
siger ingenting.
Den har gemt sit hoved for den sover.
Sover lige til natten den er ovre.

Et pindsvin i sit hi.
Så er sommeren forbi.
Ligger i sin hule hvor den sover.
Sover lige til vinteren den er ovre.

Solen er gået ned.
Skinner et andet sted.
Det føles bare for os som om den sover.
Sover lige til natten den er ovre.

Månen stor og hvid.
Så er det nattetid.
Lyser ned på os imens vi sover.
Våger – lige til natten den er ovre.

Englen kommer frem.
Aer blidt din kind.
Passer godt på dig imens du sover.
Holder vagt til natten den er ovre.

© Birgitte Alslund   oktober 2003

Fuglen på sin gren
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