Her vil vi bygge (Babelstårnet)
Fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier”
Her vil vi bygge et tårn op mod himlen,
kom nu med, vi bygger i flok.
Du starter dér, imens jeg starter her,
og bli’r vi ved, så når vi det nok.
Vi skal bygge, bygge, bygge,
der er ingen tid til hygge,
kom nu Kaj og Børge, Karla og Knud.
Vi skal bygge rigtig højt,
og det ser brandgodt ud,
til sidst så når vi op til Gud.
Gud kigged ned, og han så, at de bygged,
sikke dog en masse ståhej.
Men’skene tror, de kan komme herop
og blive lisså store som mig.
Jeg må stoppe dem i tide,
for der’ én ting, de skal vide:
De skal blive på den dejlige jord.
Hvis jeg gi’r dem hver sit sprog
med nye, sjove ord,
forstår de sikkert ikke spor.
”Byg”, sa’ den ene, ”Viel Glück”, sa’ den anden,
og den tredje: ”How do you do”.
Én sa’ ”Spasiba”, en anden ”Arriba”,
ja og én: ”Bonjour, voulez-vous?”
Én sa’ ”Yksi kaksi kolme”,
én sa’ ”Avedøre Holme”,
én sa’ ”Goodness, what a wonderful show!”
Når de talte, lød det mest som en forvirret bog,
for ingen ku’ hinandens sprog.
Hula Bandula og Tulla Fanhula,
æksi hyf, fon skula badu.
Hylli Fantylli og Kylli Bandylli,
mingo bing, badulla kazoo.
Ongo bongo kaksi maksi,
dongo longo yksi taxi,
motski potskis alla abdul badum.
Hulgi bulgi salla mondo,
kalla fikkum bum,
kla hyvæ mundo dyt i trom.

Gud sad deroppe og grined i skægget:
”Se nu dér, nu har de da lært,
at de skal blive dernede på jorden,
ellers så kan livet bli’ svært!”
Byggeriet det blev stoppet,
alle planerne blev droppet,
de gik hjem, og de tog værktøjet med.
At der nu er mange sprog,
det kan vi leve med,
for Jorden er et dejligt sted.
Ja, at der nu er mange sprog,
det kan vi leve med,
for Jorden er et dejligt sted.
Tekst og musik: Sigurd Barrett, 2010

