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/:	  Nu	  skal	  vi	  finde	  åen,	  na	  na	  na	  na	  na	  :/	  
1.	  
Vi	  går	  hen	  af	  vejen,	  
går	  hen	  over	  græsset.	  
Prøv	  og	  lyt:	  
Der'	  et	  rør,	  der	  kan	  ringe.	  
Vi	  går	  hen	  af	  stien,	  
hov,	  nu	  drejer	  stien,	  
er	  vi	  der?	  
Nej,	  vi	  skal	  ind	  i	  skoven.	  
Se	  der	  står	  det	  træ	  med	  hul	  forneden!	  
(talekor:)	  	  
Måske	  er	  det	  en	  fuglespiser,	  
en	  fuglespiser,	  der	  har	  gravet	  et	  hul,	  
og	  det	  er	  et	  fangehul.	  
	  

2.	  
Ind	  til	  egetræet,	  
vi	  må	  kravle	  under.	  
Prøv	  og	  lyt:	  
Jeg	  kan	  høre	  alt.	  
Kom,	  så	  skal	  vi	  vid're,	  
vi	  skal	  over	  stien,	  
er	  vi	  der?	  
Nej,	  vi	  skal	  gennem	  den	  anden	  skov.	  
Vi	  går	  ud'n	  at	  sige	  no'et	  herinde!	  
Sko	  si'r	  forskellige	  lyde.	  

	  

3.	  	  
SE	  DER!	  	  
/:	  Nu	  har	  vi	  fundet	  vand.	  :/	  	  
Er	  det	  her	  en	  flod?	  NA	  NA	  NA	  NEJ.	  
Er	  det	  her	  en	  sø?	  NA	  NA	  NA	  NEJ.	  
Det	  er	  MAGLEMOSE	  Å!	  
Og	  hvor	  løber	  den	  hen?	  
Ud	  i	  havets	  dyb	  hvor	  der	  er	  hajer,	  NEJ!	  
Nå	  nej,	  men	  hvor	  løber	  den	  hen?	  
Det	  er,	  som	  om	  den	  fører	  os	  et	  sted	  hen.	  
	  

4.	  
SE	  DER!	  
/:	  Nu	  har	  vi	  fundet	  siv.	  :/	  	  
Det	  er	  lig'som	  pels.	  NA	  NA	  NA	  NA.	  
De	  ligner	  et	  spyd.	  
NA	  NA	  NA	  NEJ.	  
Det	  er	  DUNHAMMERE!	  
Og	  hvor	  går	  vi	  nu	  hen?	  
Man	  kan	  fare	  vild	  her	  i	  græsset,	  NEJ!	  
Men	  hvor	  går	  vi	  nu	  hen?	  
Det	  er,	  som	  om	  vi	  står	  i	  en	  sø	  nu.	  
	  

CODA	  
Der	  er	  vejen.	  Der	  er	  katten.	  
/:	  Stakkels	  lille	  mus.	  :/	  
Der	  er	  vejen.	  Der	  lå	  frøen.	  
/:	  Stakkels	  lille	  frø.	  :/	  
Den	  sku'	  bar'	  ha'	  fundet	  åen.	  


