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Där kommer starke Elmer, med långa benet först
han rör sig lätt som älgen, så lång och alltid störst
Maria tyst därefter, så klok med kolsvart hår
hon flyger högt som korpen, hon ser och hon förstår
Den lille runde Håkan, med sina smala ben
han tar sig fram som grodan, som hoppar sten till sten
När Anki går mot strömmen, hon envist håller ut
likt bäckens nejonöga, hon tar sig fram till slut
Dom hade läst om andar, om ursprungsfolk och tro
om djuren som slår följe, som skyddar och ger ro
I skogar, berg och sjöar, på åker, fält och äng
dom sökte för att finna, professorns forskargäng
Först när dom släppte taget, och lät allt bara ske
i tystnaden dom hörde, i mörkret fick dom se
Dom reste i sitt inre, dom hade lärt sig hur
hur det gick till att möta, sitt eget totemdjur
Snabbt Lillen slingrar undan, när nåt har gått på tok
han klättrar upp i träden, hans djur är hasselsnok
Hornsimpan ner i djupen, med Robban strax bredvid
den fisk som är en spegling, som från en annan tid
En del har mött sin ängel, och nån på annat sätt
fått hjälp i svåra stunder, här saknas fel och rätt
Det du en gång kan möta, om du vill ta dig dit
en liten orm i mörker, som magisk lyser vit
Dom hade läst om andar, om ursprungsfolk och tro
om djuren som slår följe, som skyddar och ger ro
I skogar, berg och sjöar, på åker, fält och äng
dom sökte för att finna, professorns forskargäng
Först när dom släppte taget, och lät allt bara ske
i tystnaden dom hörde, i mörkret fick dom se
Dom reste i sitt inre, dom hade lärt sig hur
hur det gick till att möta, sitt eget totemdjur

