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Sill tycker om att stimma,
sill tycker om att ha kul,
sillen är livad om sommarn,
men fryser när det blir jul.
Sill tycker om att vandra,
sill tycker om att dra bort,
sillen har svårt att va stilla,
sillivet är så kort.

Sillen vill inte bli inlagd,
sillen vill ej va i glas,
sillen vill inte bli gravad
och bjuden på mänskors kalas.

Brännmaneten är ett klet,
svävar runt som en planet.
Kan den tänka, kan den känna,
vet den om att den kan bränna?
Kan maneten vara glad
i sitt stora salta bad?

I mörkret bland tång och musselskal
ligger gammelflundran och glor.
Hon har levat längre än någon vet
och är skrovlig och ful och stor.
Hon glömmer det mesta som hänt häromdan,
om hon ätit och sett nån bekant,
men hon minns så väl sina unga dar,
denna platta och stillsamma tant.
Det var sandiga, ljusa bottnar
där hon susade fram som ett spjut,
bland stora människofötter
som såg så konstiga ut.
Vilka härliga dagar hon hade
när hon for och lekte tafatt,
och hon mötte stiliga platta män,
och de grävde ner sig nån natt.
Men nu är det mörkt och stilla,
det är slut på lekarnas vimmel,
och innan sommarn är över
är tanten i flundrornas himmel.

Gäddan står i vassen, gäddan står och glor,
gäddan ser så elak ut, liknar mest sin mor.
Gäddor orkar vänta, gäddor har ej brått,
gäddors högsta önskan är att sluka smått.
Lilla abborn simmar, livet är på topp!
Gäddan står och väntar, abborn dyker opp.
Abborn börjar undra, var är nu min flock?
Gäddan står och stirrar, stilla som en stock.
Plötsligt virvlar vattnet, gäddans vassa tänder
hugger efter abborn, undrar vad som händer?
Gäddans käftar smäller, allt blir mörkt och grumligt,
gäddan jagar våldsamt, men den jagar fumligt.

Abborn simmar undan, blixtrar som en pil.
Gäddan börjar svära, gäddor saknar stil.
Gäddan vänder hemåt, muttrande och sur,
glider in i vassen, ställer sig på lur.
Abborn hittar stimmet, abborn har så roligt,
leker över stenar, vattnet är så soligt.
Gäddan har det tråkigt, tiden går så sakta,
det är trist att vänta, det är trist att vakta.
Gäddlivet är långsamt, gäddlivet är hårt.
Abborns liv är hastigt, underbart och kort.

