
ESCARABAJOS Tekst & musik Dorte Abrahamsen

RIF
|:Bille, Bille, Bille, Bille billeven
Løber og løber
Hvor skal du hen?:|
Over stok og sten
Har du styr på dine ben?

VERS 1
Billie hun er sulten
Finder sig en lækker orm
Uhm, uhm en lille lækker om
En rigtig lækker orm
Finder sig en lækker orm
Gør et hop!
Kaster op!
Orm bliver suppe,
Nu er billen mæt og glad

VERS 2
Billie løber videre 
I voldsom fart
Finder sig en kæreste
Det er rigtig rart
Det er rigtig rart 
Med en kær’ste i en fart! 

De hygger...ah, ahhh
Og de kysser ... uh, uhhh
Nu skal billemor
Til at lægge sine æg...

RIF
Bille, Bille, Bille....

VERS 3
Billie lægger æg i den sorte jord
Ægget venter, venter
Ikke på sin mor!
venter ikke på sin mor
I den sorte jord
Æg blir’ til larve( uden break)
Lille og sej (uden break)
Æder og æder 
alt på sin vej! 

C-STYKKE
Æg blir til larve
Puppe - puppe, puppe - puppe
Larve blir’ til puppe
Puppe - puppe, puppe, puppe
Puppeknas (uden break)

Billie-BilleBoogie

Bille kom ud! 
Nu begynder alting forfra igen!

RIF
Bille, Bille Bille....

IMPRO
Bille, bille, bille
Hvad bilder du dig ind?
Bille, Bille, Bille
Hvad bilder du dig ind?
Over stok og sten
Har du syr på dine ben?

IMPRO
Kazoo over A-stykke

Bille, bille bille
Hvad bilder du dig ind?
Bille, bille, bille
Hvad bilder du dig ind?
Over stok of sten - (uden break)
Har du styr på dine ben?
Over stok og sten (med break)
Har du styr på dine ben? 

Myremambo

Her i myretuen,
har vi myrefruen

RYTME/RAP
Hun lægger æg - og dem må vi passe
Der bliver´ til larver der æder en masse
Vi finder mad til dem ude i skoven
Her i tuen bliver man ikke doven
De bliver´ til pubber, der revner og sprækker
Der bliver til myrer i lange rækker
BREAK
Så det op på benene og så af sted! (råber)

For her i vores tue
Har vi jo en frue…..

KOR
Hun bestemmer alt
Hvem passer æg?
Det bestemmer hun
Hvem finder larvemad
Bestemmer hun
Hvem forvarer tuen
Bestemmer hun 
Hvem er i ægne?
Bestemmer hun 
Hvem skal leve og dø
Bestemmer hun!

/:Og hvis hun dør,

Her i myretuen,
har vi myrefruen

RYTME/RAP
Hun lægger æg - og dem må vi passe
Der bliver´ til larver der æder en masse
Vi finder mad til dem ude i skoven
Her i tuen bliver man ikke doven
De bliver´ til pubber, der revner og sprækker
Der bliver til myrer i lange rækker……. 
Så det op på benene og så af sted! (råber)

For her i vores tue
Har vi jo en frue…..

KOR
Hun bestemmer alt
Hvad mener du?
Det bestemmer hun
Bestemmer hun det hele?
Det bestemmer hun
Altså simpelthen alt?
Det bestemmer hun
Hvad så med myrene, hvad bestemmer de?
Det bestemmer hun….

Får vi ny direktør:/



ESCARABAJOS Tekst & musik Dorte Abrahamsen

VERS 1
Fra et pubbeskjul,
kommer en sommerfugl
Farver i solen, 
vipper med kjolen
Finder en vind,
kurs imod nord
Flyv, flyv sommerfuglekor!

RIF
Sommerfuglevinger, 
venter på vind
Sommerfuglevinger 
Flyv, flyv - og find

VERS 2
Højt over denne jord
Rejsende uden ord
Uger og dage, 
over huse og tage

VERS 3
Sommerfugletræk,
søger mod syd
Uger og dage, 
skynd dig tilbage!
Læg dine æg, 
så kan du dø!
Næste sommer ligger trygt i æggekø!

RIF
Sommerfuglevinger
Vandrer på vind
Sommerfuglevinger
Flyv, flyv og find

Lander i blomster,
og grønne haver
Sug, sug sommerfuglemaver!
 
KOR
Ssss - sukkersøger 
Hhhh - honning henter 
/:ss-sukker:/ (ekko)
/:hh- honning:/ (ekko)
/:søger :/(ekko)
/:sukker :/(ekko)

Sommerfugle-Soul

VERS 1
Mellem siv og tuer zummer myg
lægger æg i mosekonebryg
Æggene i tusmørkeland,
Blir´ larver med hoveder under vand
Pas på lille myg -
selvom du er styg - 
Pas på! Du blir til mad på andres fad!

RIF
Haps, haps, haps haps haps 
og smæk! 
Så er myggen væk!
Sådan ender myggedage
Der er et øjeblik tilbage

VERS 2
Larve bliver til puppe i en fart
myggen er nu klar parat til start
flyver op i kølig forårsluft
den finder sig snart en herlig duft:
Det kræver lidt mod,
At elske andres blod
Og med et hurtig smæk, så er man væk!

RIF
Haps, haps, haps haps haps 
og smæk! 
Så er myggen væk!
Sådan ender myggedage
Der er kun et øjeblik tilbage

VERS 3
Myggene har meget de skal nå:
myggemage skal de nå at få
og når de har parret sig i en hæk
skal mygne ud og lægge æg!
I mosekonebryg
Hundredvis af myg!
Åh nej, nu venter nye myggestik 

RIF
Haps, haps, haps haps haps 
og smæk! 
Så er myggen væk!
Sådan ender myggedage
Og med et så er det slut!

Mygge-Milonga
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VERS 1
”Op og hen og tilbage igen
det er slet ikke svært min ven
Til højre og venstre og lidt på skrå
Frem og tilbage så let på tå
Smøre med lidt klister og spinde en tråd
gemme sig og vente til der kommer noget....
 
OMKVÆD 1
Spinde spinde spinde spinde spind – 
du skal spinde, spinde spinde spinde spind
spinde, spinde , spinde spind 
Spinde spinde spinde spinde spind – 
Spinde, spinde, spinde spinde spinde spinde spinde 
spinde spind

VERS 2 
- HOS JAGT- EDDERKOPPEN
Jeg er en jagtedderkop så sej!
på de lange ben, du kender mig                                                                 
Jeg finder et godt lille gemmested
og venter på min mad i ro og fred 
Der kommer en bille, så løber jeg frem
og tar den hvad enten den er pæn eller grim!

Jagt- edderkoppen har brug for hjælp til at bygge sig en 
ny hule:

OMKVÆD 1
Du skal spinde spinde spinde spinde spind….

Peter vil ikke spinde spind:

OMKVÆD 2
Jeg vil ikke spinde, spinde,spind 
jeg vil ud og flyve på en vind!
Ikke spinde spinde spind 
jeg vil ud og flyve med en vind!
Ikke spinde, spinde, spinde, ikke spinde spinde spinde 
spind

VERS 3
- HOS SPRING-EDDER- KOPPEN
Jeg er den springende edderkop
tykke ben og en lille krop
først så kravler jeg højt, højt op
og gør mig klar til et farligt hop
Men først skal jeg spinde en sikker tråd
Så jeg kan fange min mad, uden der sker mig noget

Edderkoppe–Blues
– En historie & en sang om edderkoppen, der drømte om at flyve....

Det vil Peter gerne lære - og springedderkoppen vil ger-
ne lære ham det:

OMKVÆD 1
Du skal spinde spinde spinde spinde spind…

Det vil Peter ikke:

OMKVÆD 2
Jeg vil ikke spinde, spinde spind 
jeg vil ud og flyve på en vind!...

Han går videre og møder den store korsedderkop, som 
synger:

VERS 
Kom du bare her min skat
vil du lege med mig i nat                                                                          
kravl nu ind i mit  smukke spind
og rør min lille bløde kind
hvis du kommer med en gave 
så får jeg ro i min rumlende mave...

Peter møder de små sorte flyve edderkopper - de for-
tæller Peter at han skal spinde sig en flyvetråd - og nu 
synger Peter:

OMKVÆD 1
”Jeg vil spinde spinde spinde spinde spind ”

Peter kommer ud og flyve, og kommer hjem igen til sin 
egen have, og her begynder han selv at spinde et fint 
edderkoppe spind, mens han synger:

VERS 1
Op og hen og tilbage igen
det er slet ikke svært min ven
Til højre og venstre og lidt på skrå
Frem og tilbage så let på tå
Smøre med lidt klister og spinde en tråd
gemme sig og vente til der kommer noget....

OMKVÆD 3
Jeg kan spinde spinde spinde spinde spind 
jeg kan flyve, flyve, flyve med en vind 
Jeg kan spinde, spinde , spinde spinde spind
 jeg kan flyve, flyve, flyve med en vind 
Jeg kan spinde, spinde, spinde spinde, flyve, flyve, flyve, 
flyve, 
spinde, spinde spinde,spinde,  flyve, flyve, flyve, flyve, 
Spinde spinde spinde spinde, flyve, flyve flyve med en 
vind!
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VERS 1 
Velkommen til den vilde verden
Nede under dine sko:
Grønne græsstrå, vilde væsner
Her er ingen fred og ro…..

RIF
For her er biller
Og her er myrer,
En sommerfugl, 
og så er der også en bi
En fedtet bladlus, en bænkebidder, 
et tusindben og en myg, der fløj forbi
Og de kan gemme sig,
Og nogen skræmmer, 
nogen har snabel og lange følehorn,
røde prikker, vinger og hår -
Eller ører på deres lår?

/:Krible krable, krible krable, 
Krible krable, krible krable
Krible krable, krible krable krib
Krible krable
Krible krable
Krible krable, krible krable kriiiib:/

VERS 2
Se et lille æg der ruller
Mellem græs og ned i huller
Knas sagde ægget, gjorde et hop
Fra skallen kom en larve op….

RIF
Bliver´ du en bille?
Eller en myre?
En sommerfugl eller er du mon en bi?
En fedtet bladlus, en bænkebidder?
Et tusindben eller en myg der fløj forbi?
Kan du gemmes? 
Eller mon du skræmmer?
Har du snabel og lange følehorn?
Røde prikker, vinger og hår
Eller ører på dine lår?

/:Trille, trylle, trille, trylle, 
trille trylle trille trylle 
trille trylle, trille trylle æg 
Trille, trylle,
Trille trylle
Trille, trylle trille, trylle  ææææg :/

VERS 3 
Larven åd sig tyk og fed,
gumlede i ro og fred
Kål,  salat og plantesuppe
Men så blev den til en pubbe… 

RIF
Bliver du en bille?
Eller en myre?
En sommerfugl eller er du mon en bi?
En fedtet bladlus, en bænkebidder?
Et tusindben eller en myg der fløj forbi?
Kan du gemmes? 

Eller mon du skræmmer?
Har du snabel og lange følehorn?
Røde prikker, vinger og hår
Eller ører på dine lår?

/:Gumle gumle gumle, gumle 
Gumle gumle gumle, gumle 
Gumle grumle - larven bliver stor!
Gumle gumle
Gumle gumle
Gumle gumle larven bliver stoooor:/ 

VERS 4 
I de lune sommervinde
Nogen voksede derinde
Pubben sprak - hvad mon der sker?
En grønblå flue sidder her!

RIF
Det blev en flue!
Flyver fantastisk!
Ikke en sommerfugl og heller ikke en bi!
Ingen fedtet bladlus, ikke  bænkebidder?
ikke tusindben, eller myg der fløj forbi?

Og den kan flyve ,
Og lave tricks og,
den har snabel og korte følehorn
Kan bestøve blomster, har store øjne 
og elsker lort!

/:Flyve flyve flyve, 
flyve flyve flyve
flyve, flyve flue - akrobat!
Flyve flyve 
Flyve, flyve 
flyve flyve flue - akrobat!:/

VERS 5
Små små æg,
en hemmelighed
Hvem mon det er, vi ikke ved..
Larve - pubber revner snart.
Og et nyt dyr står parat!!!

RIF
Bliver det en bille?
Eller en myre?
En sommerfugl eller er det mon en bi?
En fedtet bladlus, en bænkebidder?
Et tusindben eller en myg der fløj forbi?

Kan den mon gemme sig? 
Eller mon den skræmmer?
Har den snabel og lange følehorn?
Røde prikker, vinger og hår
Eller ører på sine lår?

/:Krible krable, krible krable, 
Krible krable, krible krable
Krible krable, krible krable krib
Krible krable
Krible krable
Krible krable, krible krable kriiiib:/

Ægamok
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VERS 1
Jeg er Grethe græshoppe, 
grå og grøn og fuld af spring
Salto med dobbelt skrue,
Jeg er hurtigere end en flue!
/:Jeg springer højt, jeg springer højt:/
/: Jeg springer højt, jeg springer højt:/

OMKVÆD
/:Hop lille græshoppe, hop, hop, hop!:/
/: Hop lille græshoppe, hop, hop, hop:/
/:Mon dine ben kan sende
dig ud til verdens ende:/

VERS 2
 - Svalen
Dovne myg og fede fluer 
- Haps dem snupper jeg!
Luften er mit spisekammer
 -svalen det er mig!
/:25 myg og 15 fluer, 
en bille og en sommerfugl jeg sluger
13 dansemyg og nogen hvepse fanger jeg!:/

OMKVÆD
/:Hop lille græshoppe, , hop hop hop…..:/
/:Hop lille græshoppe, hop, hop, hop:/

Græshoppen Grethe lander i redens loft – og må sidde 
helt stille, for ikke at blive ædt:

/:Sssh lille græshoppe, ssh, ssh ssshh :/

VERS 3
-  HOS MYREDRONNINGEN
Jeg er myretuefrue – jeg bestemmer alt!
Larver, pubber og æg kalder mig deres majestæt
/:Jeg lægger æg, jeg lægger æg, jeg lægger æg, jeg 
lægger æg….:/

VERS 4 
- DET STORE GRÆSHOPPE-ORKESTER
” Jeg er Grethe græshoppe grøn og grå og fuld af spring
 Salto med dobbelt skrue,
 Jeg er hurtigere  end en flue!
/: Jeg springer højt, jeg springer højt:/
/: Jeg springer højt, jeg springer højt:/

OMKVÆD
/: Hop lille græshoppe, hop hop hop,:/
/:  Hop lille græshoppe, hop hop hop ……. 
/:Shh lille græshoppe – shh, shh shh, …..:/
 /: Spil lille græshoppe, spil, spil spil! :/, spille….”Spiller 
på ”hænder” m.m.
/: Hop lille græshoppe, hop, hop hop:/
/:Mon dine ben kan sende
dig ud til verdens ende:/

Græshoppesalsa


