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Jag uppstÃ¤mma vill min lyra
Fast det blott Ã¤r en gitarr
Och berÃ¤tta om en myra
som gick ut att leta barr
Han gick ut i morgondiset
sen han druckit sin choklad
och fÃ¶rsvann i lingonriset
bÃ¥de mÃ¤tt och nÃ¶jd och glad
BÃ¥de mÃ¤tt och nÃ¶jd och glad

Det var lÃ¥ngan vÃ¤g att vandra
Det var lÃ¥ngt till nÃ¤rmsta tall
Han kom bort ifrÃ¥n dom andra
men var glad i alla fall
Femtio meter ifrÃ¥n stacken
just nÃ¤r solnedgÃ¥ngen kom
hitta han ett barr pÃ¥ backen
som han tyckte mycket om
som han tyckte mycket om

Han fick streta han fick stÃ¥nka
han fick spÃ¤nna varje lÃ¤m
och sÃ¥ bÃ¶rjade han kÃ¥nka
pÃ¥ det fina barret hem
NÃ¤r han gÃ¥tt i fyra timmar
kom han till en Ã¶lbutelj
Han sÃ¥g allting som i dimma
brÃ¶stet hÃ¤vde som en bÃ¤lj
brÃ¶stet hÃ¤vde som en bÃ¤lj

Den lÃ¥g kvar sen fÃ¶rra lÃ¶rdan
jag ska slÃ¤cka tÃ¶rsten min
tÃ¤nkte han och lade bÃ¶rdan
utanfÃ¶r och klÃ¤ttra in
Han drack opp den sista doppen
som fanns kvar i den butelj
Och sÃ¥ slog han sig fÃ¶r brÃ¶stet
och skrek ut jag Ã¤r en Ã¤lg
och skrek ut jag Ã¤r en Ã¤lg

Ej ett barr jag drar till tjÃ¤llet
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Nu sÃ¥ ska jag ta mig fan
lÃ¤mna skogen Ã¥ istÃ¤llet
vÃ¤nda opp och ner pÃ¥ stan
Men han kom aldrig till staden
NÃ¥got spÃ¤rrade hans stig
En koloss dÃ¤r lÃ¥g bland bladen
och vÃ¥r myra hejdar sig
Och vÃ¥r myra hejdar sig

Den var hiskelig att skÃ¥da
den var stor och den var grÃ¥
och vÃ¥r myra skrek AnÃ¥da!
om du hindrar mig att gÃ¥
Han for ilsket pÃ¥ kolossen
som lÃ¥g utstrÃ¤ckt i hans vÃ¤g
Men vÃ¥r myra kom ej loss sen
Han satt fast som i en deg
Han satt fast som i en deg

Sorgligt slutar denna sÃ¥ngen
Myran stretade och drog
Men kolossen hÃ¶ll en fÃ¥ngen
Till han svalt ihjÃ¤l och dog
Undvik alkoholens yra
du blir stursk men kroppen loj
Och om du Ã¤r fÃ¶dd till myra
brottas aldrig med ett Toy
Brottas aldrig med ett Toy
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