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ÆGAMOK 
 

Tekst & musik: Dorte 
Abrahamsen 
 

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:  
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 4 
Små små æg, 
en hemmelighed 
Hvem mon det er, vi ikke ved.. 
Larve - pubber revner snart. 
Og et nyt dyr står parat!!! 
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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:/ 
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