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Barn Ã¤r ett folk och dom bor i ett frÃ¤mmande land
detta land Ã¤r ett regn och en pÃ¶l
Ã–ver den pÃ¶len gÃ¥r pojkarnas bÃ¥tar ibland
och dom glider sÃ¥ fint utan kÃ¶l
DÃ¤r gÃ¥r en flicka, som samlar pÃ¥ stenar
hon har en miljon
Kungen av trÃ¤d sitter stilla bland grenar
i trÃ¤dkungens tron

DÃ¤r gÃ¥r en pojke som skrattar Ã¥t snÃ¶
DÃ¤r gÃ¥r en flicka som gjorde en Ã¶
av femton kuddar
DÃ¤r gÃ¥r en pojke och allting blir glass
som han snuddar
Alla Ã¤r barn och dom tillhÃ¶r det gÃ¥tfulla folket 

Barn Ã¤r ett folk och dom bor i ett frÃ¤mmande land
detta land Ã¤r en Ã¤ng och en vind
DÃ¤r finner kanske en pojke ett nytt Samarkand
och far bort pÃ¥ en svÃ¤ngande grind
DÃ¤r gÃ¥r en flicka, som sjunger om kottar
SjÃ¤lv Ã¤ger hon tvÃ¥
DÃ¤r vid ett plank stÃ¥r en pojke och klottrar att
jorden Ã¤r blÃ¥ 

DÃ¤r gÃ¥r en pojke som blev indian
DÃ¤r, dÃ¤r gÃ¥r kungen av skugga runt stan
och skuggar bovar
DÃ¤r fann en flicka en festlig grimas
som hon provar
Alla Ã¤r barn och dom tillhÃ¶r det gÃ¥tfulla folket 

Barn Ã¤r ett folk och dom bor i ett frÃ¤mmande land
detta land Ã¤r en gÃ¥rd och ett skjul
DÃ¤r sker det farliga tÃ¥gÃ¶verfallet ibland
vackra kvÃ¤llar nÃ¤r mÃ¥nen Ã¤r gul
DÃ¤r gÃ¥r en pojke och gissar pÃ¥ bilar
sjÃ¤lv vinner han jÃ¤mt
FÃ¥glarnas sÃ¥nger i olika stilar
Ã¤r magiska skÃ¤mt 
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DÃ¤r blir en vÃ¤rdelÃ¶s sak till en skatt
DÃ¤r, dÃ¤r blir sÃ¤ngar till fartyg en natt
och gÃ¥r till mÃ¥nen
DÃ¤r finns det riken som ingen av oss
tar ifrÃ¥n dem
Alla Ã¤r barn, och dom tillhÃ¶r det gÃ¥tfulla folket
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