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FARLIG BARNMUSIK 
 
Barnmusik som handlar om djur 
Den går nästan alltid i dur 
Enkel text, enkel melodi 
Gullig musik för en gullig publik 
 
Ja, till och med sånger om farliga djur 
Låter så här… 
Haj-aj-aj, piraj-aj-aj 
Krokodil i en bil 
Björnen sover i sitt bo 
Jättesnäll och go’ 
Öööh!  
 
Gulliga låtar, söta och käcka 
Men nu är det slut 
Nu får det räcka! 
 
Nu blir det farlig barnmusik 
Farlig barnmusik 
Ge mig farlig barnmusik 
Farlig barnmusik 
 
Vill ni höra bä, bä vita lamm? - Nej! 
Vill ni höra ekorrn satt i granen? - Nej! 
Vill ni höra lilla snigel? - Nej! 
Vill ni höra var är tummen? - Nej! 
Vill ni höra hajarna? - Nej! 
Vill ni höra daddlarna? - Näää! 
Är inte ni för små? - Neeej! 
Jamen då ska ni få… 
 
Farlig barnmusik 
Farlig barnmusik 
Kom och ge mig farlig barnmusik 
Farlig barnmusik 
Yeeeah! Hey!  
(Farllig barnmusik)  



 
RAPTOR PÅ JAKT 
 
Raptor på jakt 
Ingen går säker 
När det blir natt 
Kommer dom fram 
Jagar i pack 
Jagar tillsammans 
Nu är det natt 
Raptor på jakt 
 
Raptor på jakt 
Ingen går säker 
Redo för attack 
Smyger dom fram 
Håll dig nära 
Nån som kan beskydda dig 
Nu är det natt 
Raptor på jakt 
 
Håll dig nära mig 
Håll dig nära mig 
  



 
VULKANUTBROTT 
 
Vi står vid den stora vulkanen 
som sträcker sig upp emot skyn 
marken börjar att skaka 
röken gör mig yr 
 
vi måste härifrån 
måste härifrån 
 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
Spring! Spring! 
 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
Spring! Spring! 
 
Röken förmörkade solen 
och dagen förvandlas till natt 
vi är inte stora på jorden 
inför naturens makt 
 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
Spring! Spring! 
 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
vulkanutbrott, vulkanutbrott 
Spring! Spring! 
 
Spring! Spring! 
  



 
KOMETEN KOMMER 
 
En sten i rymden som är på glid 
Kallas för en asteroid 
Om den trillar ner, om den kommer hit 
Då säger man plötsligt ”meteorit” 
 
Man kan också säga ”komet” 
Vad som är skillnaden är få som vet 
Nån säger killing och nån säger get 
Det är ju samma sak 
Jag säger komet – jag säger komet, jag säger komet 
 
En komet är alltså nästan samma sak 
En jättestor sten med svans där bak 
Som passerar jorden lite då och då 
Men man vill ju inte att den kommer hit och hälsar på 
 
Men det var det som hände alla dinosaurier 
Plesiosaurier och pterosaurier 
Kometen slog ner, så fanns dom inte mer 
Kometen slog ner, så fanns dom inte mer 
Komet! 
 
Det var en jättestor komet 
Den var jättetjock och fet 
Och den kom igenom rymden 
Trilla’ ner med värsta tyngden 
Det blev en jättestor smäll 
Flera hundra decibel 
Och dinosaurierna sa – aj, aj! 
Det här var inte bra – oj, oj! 
Vilken jättedålig dag 
Vilken jättedålig dag 
Huh! Ööööh… 
 
Kometen kommer, kometen kommer! 
Akta dig! Kometen kommer! 
Kometen kommer, kometen kommer! 
Akta dig! Kometen kommer! 
 
Ja, ja, ja… 
Jag menar… nej, nej, nej 
 
Det var en vanlig dag på jorden för sextiosex 
miljoner år sen när en T-rex 
såg ett flammade klot på himmelen 
Sen sa det ”pang!” 
Men vad hände sen? 



 
 
Jo, det blev jättemycket rök och död och eld och damm 
Det skulle inte passa i ett barnprogram 
Man vill ju inte se hur hemskt det var 
När dinosaurierna dog denna sorgliga dag 
Denna sorgliga dag 
Tssk – åh!… 
 
Det var en jättestor komet 
Den var jättetjock och fet 
Och den kom igenom rymden 
Trilla’ ner med värsta tyngden 
Så det sa pang – pang! 
Eller kanske bang? – va!? 
Det är ju ingen som vet 
Riktigt hur det lät – varför då? 
För det är ingen som minns – varför? 
Det är ju ingen som finns – vadå? 
Av alla dom som fanns – nähä… 
Men alla hade svans – Yo svans! 
 
Kometen kommer, kometen kommer! 
Akta dig! Kometen kommer! 
Kometen kommer, kometen kommer! 
Akta dig! Kometen kommer! 
 
Kometen kommer, kometen kommer! 
Akta dig! Kometen kommer! 
Kometen kommer, kometen kommer! 
Akta dig! Kometen kommer! 
 
Rätt ner i betongen 
Beto-beto-betongen 
 

  



 
MOSASAURUS - HAVETS SKRÄCK 
 
Mosasaurus havets skräck 
Den driver omkring som en jättesäck 
Och bara fyller på 
Med stora fiskar och med små 
 
Mosasaurus havets skräck 
Den dyker upp och är sen puts väck 
Ett monster i det blå 
Från oceanens mörka vrå 
 
Simma inte ut för långt 
Det kan bli den sista gång 
Du tager dig ett bad 
Gå hellre på promenad 
 
Mosasaurus havets skräck 
Simmar hem så trött och mätt 
Till botten nu den går 
Och slumrar i miljoner år 
 
Simma inte ut för långt 
Kanske, kanske än en gång 
Öppnar den sitt gap 
Och släpper ut en rap 
  



 
TANDBORSTNING MED DINOSAURIER 
 
Jag fick ett jobb på dinosauriezoo 
De sa ’stå inte bara där och glo 
Vi har en uppgift som passar dig 
Tandborstning det får bli din grej’ 
 
När jag borsta’ min första tand 
blev jag biten i min hand 
 
Tandborstning med dinosaurier 
ta det varligt, varligt 
Tandborstning med dinosaurier 
kan vara farligt, farligt 
 
Man måste borsta varje da’ 
Morgon och kväll ska det ju va’ 
På alla sidor, från alla håll 
Då har man tandtrollen under kontroll 
 
Två minuter ska det va’ 
(Ja-ja…) 
Så borsta och var gla´ 
 
Tandborstning med dinosaurier 
Ta det varligt, varligt 
Tandborstning med dinosaurier 
Kan vara farligt, farligt 
 
Tandborstning med dinosaurier 
Ta det varligt, varligt 
Tandborstning med dinosaurier 
Kan vara farligt, farligt 



 
STEGOSAURUS 
 
Stegosaurus, dinosauriernas buss 
Stegosaurus, när man behöver skjuts 
Och det kostar inget om du ger stegosaurusen en puss 
Nej, det kostar inget om du ger stegosaurusen en puss 
 
Är alla ombord? 
Nää! 
Är alla ombord? 
Nej! Vänta på mig! 
Är alla ombord? 
Nej, vänta! 
Är alla ombord? 
Japp! 
Då kan vi dra! 
Ja! Hurra! 
 
Stegosaurus, den har plåtar på sin rygg 
Stegosaurus, där kan du känna dig trygg 
När det skumpar och det kränger funkar plåtarna som skydd 
När det skumpar och det kränger funkar plåtarna som skydd 
 
Är alla ombord? 
Nää! 
Är alla ombord? 
Nej! Vänta på mig! 
Jag sa, är alla ombord? 
Nämen, vänta lite! 
Är alla ombord? 
Japp! 
Då kan vi dra! 
Ja! Hurra! 
 
”Men var är bussen?” 
”Den är försenad” 
”Va?! Förstenad?” 
”Nä, försenad. Den är lite sen” 
”Jaha! Ja, ja.” 
 
När kommer bussen? 
När kommer bussen? 
När kommer bussen? 
När kommer bussen? 
(Jag vill hem nu) 
 
När kommer bussen? 
(Var är bussen?) 
När kommer bussen? 



 
(Jag vill hem nu) 
När kommer bussen? 
(Var är bussen?) 
När kommer bussen? 
 
”Oooh – här kommer den äntligen” 
”Öööh, suck! Kollektivtrafik…” 
  



 
DINODANZ 
 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
Vi gör en dino-dino-dinodanz 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
Vi gör en dino-dino-dinodanz 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Försök att klappa händer 
Visa vassa tänder 
Stampa som en T-rex 
Riv som en raptor 
 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
Vi gör en dino-dino-dinodanz 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Försök att klappa händer 
Visa vassa tänder 
Sväng på din svans 
Det blir en dinodanz 
Ja! 
 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
Vi gör en dino-dino-dinodanz 
Vi gör en dinodanz, vi gör en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Försök att klappa händer 
Visa vassa tänder 
Dansa som du vill 
Men nu ska du stå still! 
 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En långsam, långsam dinodanz 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
En liten dinodanz 
Huh? En dinodanz? 
Ja, en dino-dino-dinodanz 
 



 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
Vi äter wienerkrans 
Vi gör en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
Vi gör en dino-dino-dinodanz 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En dino-dino-dinodanz 
 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
Här var det dino-dino-dino-dino-dinodanz 
Vi gör en dinodanz, en dinodanz 
En dino-dino-dinodaaaanz!! 
  



 
RÄDDA OSS 
 
Vi dinosaurier fanns här för längesen 
Och de säger att vi aldrig kommer igen 
 
Det här var vårat hem 
Ja, vi levde här på jorden 
Men vad hände sen? 
 
Världen börja’ skaka 
och skogarna brann ner 
Vårt kära Dinosaurieland fanns inte mer 
 
Rädda oss! Hejda kometen 
Stoppa alla dumma vulkanutbrott 
Rädda oss! Res tillbaks i tiden 
Kom hit och rädda oss 
Snälla… 
 
Dinosaurieland var en gång ett paradis 
Ja, vi levde här i fred och fröjd och harmoni 
Ingen såg det komma förrän det var för sent 
Men riktigt vad som hände är nog ingen som vet 
 
Haven börja’ koka 
himlen stod i brand 
Till slut fanns inget kvar av Dinosaurieland… åh… 
 
Rädda oss! Hejda kometen 
Stoppa alla dumma vulkanutbrott 
Rädda oss! Res tillbaks i tiden 
Ja, kom hit och rädda oss 
Kan ni komma hit och rädda oss? 
 
Var är hjältarna som kan rädda våra liv? 
Är det kanske ni? 
Bygg en tidsmaskin… ja! 
Och kom hit med ambulans och jättebrandbil 
(Ja! Bra idé!) 
 
Kom och rädda oss från meteoriten 
Hela världen brinner som ett tomtebloss 
Rädda oss! Fastän du är liten 
Kom hit och rädda oss! 
Rädda oss! Hejda kometen 
Stoppa alla dumma vulkanutbrott 
 
Rädda oss! Res tillbaks i tiden 
Kom hit och rädda oss 



 
Kan ni komma hit och rädda oss? 
Kan ni komma hit och rädda oss? 
 
”Åh! Komet!” 
”Nej! Titta!” 
”Vad är det?” 
”En tidsmaskin…” 
”Ja, en tidsmaskin!” 
”Hurra!” 
”De kommer…” 
 
 
  



 
DINOSAURIER 
 
Tycker du om djur? 
Kanske tycker du om hundar 
Katt, kanin och lemur 
Jag bara undrar 
 
För om du frågar mig 
Var djuren bättre förr 
Dagens djur är för små 
alldagliga och grå 
Nej, låt mig återfå… 
 
Dinosaurier, dinosaurier 
Mycket bättre än moderna djur 
Dinosaurier, dinosaurier 
Varför var ni tvungna att dö ut? 
 
Tänk en elefant 
ett av världens största djur 
Vilken liten fjant 
jämfört med en långhals 
 
Och hur kan björnar va 
världens största rovdjur 
Dom är för gulliga 
dom är för lurviga 
Nej, tacka vet jag… 
 
Dinosaurier, dinosaurier 
Mycket bättre än moderna djur 
Dinosaurier, dinosaurier 
Synd att ni skulle ha sån otur 
 
Åh, dinosaurier 
Varför var ni tvungna att dö ut? 
Åh, dinosaurier 
Synd att ni skulle ha sån otur 
 
 
  



 
LAURA, MIN DINOSAURA 
 
Var är min Laura 
Min dinosaura 
Var kan hon vaura 
Jag fattar ej 
Du kan väl svaura 
Mig lilla Laura 
Min dinosaurietjej 
 
Var är min Laura 
Den underbaura 
Kan nån förklaura 
Det för mig 
Är hon i faura 
Fångad i en snaura 
Jag hoppas att Laura är okej 
 
Jag skulle ju baura 
Prauta med Klaura 
Hon som doftar timotej 
Då plötsligt skedde 
Det ofattbaura 
Min Laura sprang bort ifrån mig 
 
Laura, var är du? Jag ångrar mig. Förlåt! 
Jag bryr mig inte om Klaura. Hallå! 
Lauraaaaaa! 
 
Var är min Laura 
Min dinosaura 
Jag vill ju baura vaura med dig 
Vill inte ha den där gamla Klaura 
Jag ska spaura min kärlek till dig 
Åh, Laura kom tillbauka till mig 
Åh Laura kom tillbauka till mig 
 
 
 
  



 
CORONATOR 
 
”Rex-Olof?” 
”Ja, pappa” 
”Lyssna här. Detta är viktigt. Det är nåt farligt på gång” 
”Men vi är ju T-Rexar. Vi behöver inte vara rädda för nånting” 
”Nja… denna gången är det annorlunda” 
”Jaså?” 
”Jag ska förklara…” 
 
En ny dinosaurie har siktats 
I öst på väg mot väst 
Den heter Coronator 
Och den gillar allra mest 
Smutsiga händer… 
”Händer – vad är det?” 
Kladdiga händer… 
”Va?” 
 
Så tvätta dina händer 
Annars kommer Coronator 
”Men vi har ju inga händer…” 
Tvätta med tvål 
Annars kommer Coronator 
”Men det finns ingen tvål…” 
Tvätta ändå vid ett vattenhål 
Tvätta, tvätta, tvätta så gott det går 
 
”Jajaja… vad kan vi mer göra för att skydda oss?” 
Hosta i ditt armveck 
Annars kommer Coronator 
”Nää… vi har för korta armar” 
Nys i ditt knäveck 
Annars kommer Coronator 
”Nää… det går inte” 
Hitta inte på bus 
Håll dig inomhus 
 
”Men vi bor ju alla utomhus…” 
”Ja, det har du rätt i – vilka konstiga regler” 
”Men jag har hört andra saker man ska göra för att skydda sig…” 
”Jaså, vadå?” 
”Eh, såhär:” 
 
Ät glass varje dag 
Annars kommer Coronator 
Godis är bra 
Som skydd mot Coronator 
”Godis?” 



 
Ät massa choklad 
Då blir allting bra 
För det tycker Coronator är blaha… 
”Är det här sant?” 
Mm-mm 
 
För bullar och saft 
Det skrämmer Coronator 
Kakor ger dig kraft 
Att jaga bort Coronator 
 
Att skratta och va gla’ 
Det är jättebra 
För då säger Coronator 
’Hjälp, jag drar’ 
 
”Ja, då är det väl bäst att vi skyddar oss med glass och tårta och kakor och allt vad det var”. 
”Hurra!” 
”Men först tvättar vi händerna” 
”Okej… men vi har inga händer…” 
  



 
GAMMELFARFAR TYRANN 
 
Gammelfarfar Tyrann 
Äldst i dinosaurieland 
Han har tappat sin sista tand 
Han kan inte bitas 
Han har blivit from som ett lamm 
 
Gammelfarfar Tyrann 
Äldst i dinosaurieland 
Han har tappat sin sista tand 
Han kan inte bitas 
han har blivit from som ett lamm 
 
Men när han var ung 
Spred han skräck på slätten 
En gång var han kung 
Störst i hela släkten 
 
Gammelfarfar Tyrann 
Äldst i dinosaurieland 
Han har tappat sin sista tand 
Han kan inte bitas 
Han har blivit from som ett lamm 
(bääähh) 
Ett lamm! 
Ett lamm! 
  



 
SOV, MIN LILLA TYRANN 
 
Sov min lilla tyrann 
Dagen är slut 
Dags för alla djur att krypa ner och vila ut 
 
Sov min lilla tyrann 
Natten är här 
Du får slumra in och fly till drömmens värld 
 
I morgon får du rivas, bitas, kivas 
Skratta tills du kiknar, pigg på nytt igen 
 
Men sov nu lilla tyrann 
Slut ögonen 
Allt finns kvar här när du vaknar upp igen 
 
Här är skönt att vara 
Ingen fara 
Stjärnorna de klara 
Vakar över dig 
 
Sov min lilla tyrann 
Slumra nu 
Jag finns här, och den jag älskar mest är du 
 
 
 
  



 
GE MIG EN DINOSAURIEJUL 
 
Julen smyger sig på 
Alla människor är glada då 
Alla utom jag 
Ingen vet vad jag vill ha 
 
Ge mig en dinosauriejul 
med gnistrande tänder och läskiga ljud 
Åh, ge mig en dinosauriejul 
Det blir både mysigt och rysligt och kul 
 
Vulkan istället för gran 
Klappar som kläcks på dopparedan 
T-Rexar små, trippar på tå 
Livrädda tomtar i varje vrå 
 
Ge mig en dinosauriejul 
med gnistrande tänder och läskiga ljud 
Åh, ge mig en dinosauriejul 
Det blir både mysigt och rysligt och kul 
 
Känn doften av julens mat 
Kadavergröt på varje fat 
Långhalsägg, diplodocuspaj 
Triceratopsskinka och inlagd haj 
 
Ge mig en dinosauriejul 
med gnistrande tänder och läskiga ljud 
Åh, ge mig en dinosauriejul 
Det blir både mysigt och rysligt och kul 
Det blir både mysigt och rysligt och kul 
 
 


