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Kusin Vaken 

Barnlåtar: De djur jag tycker bäst om 

Text och musik: Per Hägglund  

 

 

intro:   D – Em – A – G - A   

 

vers 

  D          Em  A 

Vi ska skaffa ett husdjur, jag tror det blir en gris 

           G             A 

Se’n ska vi ha en älg som äter fiskpinnar med ris 

      D    Em  G 

Se’n får grodorna ta plats på ett eget skuttigt vis 

          A            D 

Och ormarna med kallt blod, får bo bredvid vår spis 

 

 

refr. 

       G            Bm 

De djur jag tycker bäst om är vilda och tama 

      A     E 

En del är ruskigt farliga, andra vill jag bara krama 

       G         Bm 

De djur jag tycker bäst om finns i havet och på land 
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                   A          E 

En del är stora som hus, andra kan sitta i min hand 

 

 

mellanspel:   D – Em – A – G - A   

 

 

vers 

   D         Em      A 

Vi ska skaffa en hund, hoppas han trivs och är glad 

        G          A 

Se’n ska vi ha kaniner som skaffar ungar på rad 

D          Em       G 

Zebra, varg giraff och lo får inte hos oss bo 

 A           D 

Säger pappa, istället gå vi på zoo 

 

 

 

refr. 

       G            Bm 

De djur jag tycker bäst om är vilda och tama 

      A     E 

En del är ruskigt farliga, andra vill jag bara krama 

       G         Bm 

De djur jag tycker bäst om finns i havet och på land 
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                   A          E 

En del är stora som hus, andra kan sitta i min hand 

 

 

refr. 

       G#            Cm 

De djur jag tycker bäst om är vilda och tama 

      Bb     F 

En del är ruskigt farliga, andra vill jag bara krama 

       G#         Cm 

De djur jag tycker bäst om finns i havet och på land 

                   Bb          F 

En del är stora som hus, andra kan sitta i min hand 

       G#            Cm 

De djur jag tycker bäst om är vilda och tama 

      Bb     F 

En del är ruskigt farliga, andra vill jag bara krama 

       G#         Cm 

De djur jag tycker bäst om finns i havet och på land 

                   Bb          F 

En del är stora som hus, andra kan sitta i min hand 

 

 


