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tä ter och sill, det är just vad små katt ung ar ä ter.

åt ba ra sill och po tä ter. Du får tro’t om du vill, men po

Text: Astrid Lindgren

Tänk jag dröm de i natt att jag ha de

Musik: Lille Bror Söderlundh

en katt, och han
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Tänk jag drömde i natt
att jag hade en katt,
och han svängde på rumpan i dansen.
Du får tro’t om du vill,
men det hör liksom till
att små kattungar svänger på svansen.

Tänk jag drömde i natt
att jag hade en katt.
Oj vad den kunde bitas och fräsa.
Du får tro’t om du vill,
men just så gick det till
när den rackarn bet av mig min näsa.

Kattvisan

Tänk jag drömde i natt
att jag hade en katt,
och han svängde på rumpan i dansen.
Du får tro’t om du vill,
men det hör liksom till
att små kattungar svänger svansen.

Tänk jag drömde i natt
att jag hade en katt.
Oj vad den kunde bitas och fräsa.
Du får tro’t om du vill, 
men just så gick det till
när den rackarn bet av mig min näsa.

Text: Astrid Lindgren

LILLE KATT

Musik: Georg Riedel

Lil le katt, lil le katt, lil le sö te kat ta,

vet du att, vet du att det blir mörkt om nat ta?
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Lille gris, lille gris,
lille söte grisen,
om du frys, om du frys,
så gör eld i spisen.

Lille ko, lille ko,
lille söte koa,
det var ho, det var ho,
ho som sket på broa.

Lille mor, lille mor,
lille söte mora,
ho fick skor, ho fick skor,
men de var för stora.

Lille far, lille far,
lille söte faren,
en sån karl, en sån karl,
det är tur vi har’en.

Lille jag, lille jag,
lille söte Ida,
jag vill ha, jag vill ha
rotemos till midda’.
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det var ho, det var ho,
ho som sket på broa.
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lille söte mora,
ho fick skor, ho fick skor,
men de var för stora.

Lille far, lille far,
lille söte faren,
en sån karl, en sån karl,
det är tur vi har’en.

Lille jag, lille jag,
lille söte Ida,
jag vill ha, jag vill ha
rotemos till midda’.
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