
Majas Alfabetssånger
Sjung med i Majas härliga sånger tillsammans med en 

brass-sextett ur Norrlandsoperans Symfoniorkester.

SÅNGHÄFTE

norrlandsoperan.se

Huvudsponsorer

© Illustration, Lena Anderson



A
ASK
Vi har en ask, den är minst hundra 
år, 
den blir bara högre ju mer tiden 
går.
Och jag har en gunga på lägsta 
grenen.
Där sitter jag ofta och dinglar med 
benen.

XYZ 
XYZ
En blomma X har jag inte hittat
och ingen Y fast jag tittat och 
tittat.
Men jag tänker inte sluta att leta.
Kan hända jag hittar någon på 
zäta?

Ä
ÄPPLE
Ett äpple hänger i trädets 
grönska.
Vad kan man mera önska?
Jo kanske att det till marken vill 
falla,
då skulle jag göra en paj 
falleralla.

J
JORDGUBBE
Jag ska baka en tårta med 
jordgubbar på
och mitt i tårtan ska namnskylten 
stå.
Sen ska jag duka fint bort i hagen
och fira Pelle på födelsedagen.
Tänk vilken tur att jordgubbar 
finns,
det tycker jag och min Pelle Prins.

M
MIDSOMMARBLOMSTER
Midsommarblomster från 
solskenssnår
jag plockar och sätter i nytvättat 
hår.
En stor bukett ska jag sätta i vas.
För idag är det sommarkalas.

F
FÖRGÄTMIGEJ
Nu känner jag mig rysligt fin.
Jag tror jag frågar herr Kanin
om han vill dansa vals med mej
på ängen med förgätmigej.

C
CHAMPINJON
Här har jag letat i flera timmar.
Nu är jag så trött så jag tror att 
jag svimmar.
Och massor av barr har jag fått i 
skon,
men i korgen finns bara en 
champinjon.

K
KAPRIFOL
När dagen tagit slut
och när aftonen är blå.
När jag har borstat tänderna 
och nattskjortan är på.
Då går jag till mitt gröna hörn
där har jag ställt en stol,
och sitter där en stund och snusar
doft av kaprifol.

O
ORMBUNKE
Under ormbunken satt en 
näbbmus så tyst.
Han ville nog inte av regnet bli 
kysst.
Du har det bra du som bor i en 
skog 
sa jag och jag tyckte precis att 
han log.

I
IRIS
Här sitter jag och tänker, det kan 
ni väl förstå?
För någonting på I är inte lätt att 
hitta på.
Men om ni skulle fråga mig så kan 
jag faktiskt två:
Iris som är gula och iris som är blå.

B
BLÅKLINT
Blått är mitt hårband, blå är min 
kjol,
blåa är blåbär, blå är viol.
Havet är blått och himlen är blå
men blåast av allt är nog blåklint 
ändå.

E
EK
Högt upp i eken må du tro
har jag ett eget sommarbo.
Där har jag också några vänner.
Dom är det bara jag som känner.

H
HUMLE
Humlen klättrar så vild och tokig,
slår knut på sig själv och blir 
alldeles krokig.
Den håller sig fast i minsta grej.
Och om jag satt still tog den nog 
tag i mej.
Den slingrar och växer sommaren 
lång
och vårt parasoll blev en hel 
humlestång.
Sen får den kottar, ljusgröna, fina.
Dom brukar jag hänga i öronen 
mina.


