
Når vækkeuret ringer højt
i huset, hvor du bor,
så starter der endnu en dag.
Nu vågner far og mor.

Alle voksne tumler ud
og farer rundtomkring.
De skvulper rundt med kaffen,
mens de ordner tusind’ ting:

Smøre maden, pakke tasken!
Børste tænder, fodre katten!
Lufte hunden, ordne håret!
Rede sengen efter natten!

Morgenmaden må på bordet,
hurtigt skal det gå,
hvis SFO og børnehave
ungerne skal nå.

Så skynder de sig hver til sit.
De fleste skal afsted.
For jobbet det er vigtigt,
men hvad går så dagen med?
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Bagermester Anne Gluten
har sin egen bolle
med ekstra smør og sukker på, 
så man får lyst at solde.

Annes boller er berømte
for den gode duft.
Den stiger lige op i næsen,
fjerner al fornuft.

Hun er mor til trillinger,
som jokker rundt i sølet.
Og som må komme med på job,
når de bli’r forkølet.

Ungerne, de hjælper mor
med at trille boller.
De drysser små rosiner på
og nyser, mens de fjoller.

Nej, hvor ser det lækkert ud,
og hvor det dufter godt.
Men de fine grønne prikker
… det er nybagt snot.
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Cykelsmeden Sivert Lakken
har et værksted ned’n for bakken,
han er blevet millionær
på at ha’ sit værksted her.

Vejen ned er stejl og knoldet.
– At tage den er egentlig fjollet.
Man bremser op og bliver ved,
så dæk og bremser slides ned.

Bremseklodser bliver skiftet,
slanger med, hvis de er piftet.
Knækkede eger bør man fjerne,
Sivert gør det meget gerne.

Stien, den er glat og smattet.
Folk, de kører ud i krattet.
Mens de slikker deres sår,
ser de skiltet, hvor der står:
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