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Du ska inte tro det blir sommar 
Ifall inte nå´n sätter fart 
på sommar´n och gör lite somrigt, 
för då kommer blommorna snart. 
Jag gör så att blommorna blommar, 
jag gör hela kohagen grön, 
och nu så har sommaren kommit 
för jag har just tagit bort snön. 
 

Jag gör mycket vatten i bäcken, 
så där så det hoppar och far. 
Jag gör fullt med svalor som flyger, 
och myggor som svalorna tar. 
Jag gör löven nya på träden 
och små fågelbon här och där. 
Jag gör himlen vacker om kvällen 
för jag gör den alldeles skär. 
 

Och smultron det gör jag åt barna 
för det tycker jag dom kan få, 
och andra små roliga saker 
som passar när barna är små. 
Och jag gör så roliga ställen 
där barna kan springa omkring. 
Då blir barna fulla av sommar, 
och bena blir fulla med spring. 

 
Då blir barna fulla av sommar, 
Och bena blir fulla med spring. 
Och bena blir fulla med spring. 
Och bena blir fulla med spring. 

 

Idas Sommervise 
Tekst: Astrid Lindgren 
Musik: Georg Riedel  
 

 
Du skal ikke tro det bli'r sommertid, 
hvis ikke jeg selv gi'r et skub 
til som´ren og gør den lidt sommerlig, 
så alting kan komme i knop. 
Først puster jeg liv i en vintergæk, 
nu står den og lyser så kønt, 
men allerførst smelter jeg sneen væk, 
så jorden kan klæde sig i grønt. 
 
 
Jeg hvisker til bækken og kilderne, 
at nu kommer sommeren snart. 
Så fylder jeg luften med svalepar 
og myg som bli'r slugt i en fart. 
Jeg gi'r alle træer deres grønne løv, 
hvor fugle kan bygge og bo. 
Jeg maler i skumringen himlen rød, 
hvor solen i vest går til ro. 
  
Jeg gi'r jer et blomstrende æbletræ 
og tror I vil syn's det er smukt, 
og skovjordbær gi'r jeg til børnene 
og alt hvad der findes af frugt. 
Jeg finder de spændende steder frem 
til børn, der vil tumle omkring. 
Når foråret nærmer sig næste gang, 
så ved i jeg sidder på spring… 
   
 


