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När lillan kom till jorden,
det var i maj, när göken gol,
sa mamma att det lyste
av vårgrönt och av sol.

Sjön glittrade som silver,
och körsbärsträdet stod i blom,
och svalan, kvick och munter,
just hit med våren kom.

Gullvivans plym sågs vaja,
bofinken slog så glada slag,
då blev jag döpt till Maja,
ty lillan, det var jag.

Och därför, säger mamma,
så är jag nästan alltid glad,
jag tycker hela livet
är som en solskensdag.

  
När

   
G7

lil lan kom till
  C

jor den, det

   G7

var i maj, när

   
C

gö ken gol, sa’- - -

    F

mam ma att det

  C

lys te av

   G7

vår grönt och av

 C

sol.- - -

Majas visa
Majas visa
Text och musik: Alice Tegnér
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Världen är så stor så stor,
Lasse, Lasse liten,
större än du nånsin tror,
Lasse, Lasse liten.

Där är varmt och där är kallt,
Lasse, Lasse liten,
men Gud råder över allt,
Lasse, Lasse liten.

Långt det är från öst till väst,
Lasse, Lasse liten,
borta bra, men hemma bäst,
Lasse, Lasse liten.

Text: Zacharias Topelius Musik: Alice Tegnér

Lasse liten
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     A

Värl- den är så

Lugnt

  
E7

stor, så stor,
   D

Las - se, Las-se

  A

li - ten,

    C7
stör - re än du

  Fm D
nån-sin tror,

   A E7

Las - se, Las- se

  A

li - ten.

Lasse liten
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solägget

– Ack, kära ni, inte är det ett solägg, sa han. 
Det är en slags solfrukt, som kallas apelsin. Jag 
har sett många hundra såna där hänga på trä-
den där nere i sollandet, där jag bor om vin-
tern. Di hänger tätt som kottar på träna, och 
di har en mycket god saft ini sig.

– Har di saft ini sig, ropade Kotte. Och vips 
smög han sig bakom det gula klotet och gjorde 
hål med sin träpigg och stack in sitt gräsrör 
och sög. 

– Oj så gott! sa han och smackade, aldrig 
förr har jag känt så gott!

– Vad tar du dig till? röt Krokrot.
Men Kotte skyndade sig bjuda Krokrot 

smaka. Och så skaffade han gräsrör åt alla de 
andra. Och rätt som det var stod de där alle-
sammans och sög och sa:

– Oj så gott! Den som fick minst var glada 
grodan, för Kotte kittlade henne i sidan, så 
hon fick saften i vrångstrupen. Men när hon 
hostat ut sa hon: 

– Hör du lilla älva, du ska få gratis bespis-
ning hos mig hela året, om jag får överta den 
här safttunnan till min servering!



solägget



82

pelles nya kläder

Och så bar han in all veden. Och skräddaren fick Pelles kläder färdiga på själva lördagskvällen.
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pelles nya kläder

Och på söndagsmorgonen tog Pelle på sig sina nya kläder och gick till lammet och sa: 
”Tack ska du ha för mina nya kläder!” ”Bä-ä-äh”, sa lammet, och det lät nästan som om lammet skrattade!
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Blåklockorna
Bing bång – bing bång!
Det ringer så vackert till ottesång.
Vaken upp, små töser och piltar,
krypen strax ur täcken och filtar!
Ty alla små fåglar sjunga,
och alla små böljor gunga,
och solen skiner så fager,
för nu är det ljusan dager.

Bing bång – bing bång!
Det ringer så stilla till aftonsång.
Nu vänta små bäddade sängar
på alla små jäntor och drängar.
Nu tiga båd’ gök och siska,
och böljorna vaggsång viska,
och solen går ner bortom hagen,
för nu är det slut för dagen.
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puttes äventyr i blåbärsskogen

Och nu ska ni tro att det gick med fart.
De klättrade, skakade, rev, och snart
stod korgen till randen rågad.
”Kom nu och följ med oss”, ropade de,
”så ska du så mycket livat få se!”
Och Putte var genast hågad.
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puttes äventyr i blåbärsskogen

Och Putte fick segla på stora sjön.
Av bark var båten och seglet av lönn.
Ack, aldrig han förr haft så roligt!
Då kommer han plötsligt ihåg sina bär:
”Men var ska jag väl hitta lingon här,
här är väl inte nog soligt?”

”Jo vänta, Putte, ska du få se,
till lingonmor vi nu oss beger,
hon säkert lingon dig skänker.
Du måste blott vänta en liten stund,
tills vi fått oss tvätta om hand och mun
och laga att tänderna blänker.”





Vart ska du gå?
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Text: Zacharias Topelius Musik: Alice Tegnér


