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Upprymd

Tjena! Holger och Fixx anropar jorden. Vi sitter här på månen och blickar ut över vår 
galax. Det tar en månad för månen att röra sig ett varv runt jorden. Det tar ett dygn 
för jorden att röra sig ett varv runt sin egen axel och det tar 356 dygn för jorden 
att röra sig ett varv runt solen. 365, 25 dygn om man ska vara ännu noggrannare.

Holger och Fixx, ja, vi sitter här en kväll.
Det är många som tror att allting började med en smäll.
Big Bang den kallas och ja, nu är det dags.
Här i vintergatan, ja, i vår galax.

Merkurius är närmast vår sol, så het.
Venus, morgon- eller aftonstjärnan, du vet.
Tellus och Jorden – samma planet.
Mars är röd som tomten med sina paket.

Dessa kallas stenplaneter. Minns du vad de heter?
Sjung med, min vän! Jag sa stenplaneter.
Merkurius, Venus, Jorden och Mars.
Jag sa Merkurius, Venus, Jorden och Mars, min vän.

Jupiter – störst och med flest månar.
Saturnus och dess ringar förvånar.
Uranus har ringar och så
Neptunus – havens gud så blå.

Dessa kallas gasplaneter. Minns du vad de heter?
Sjung med, min vän! Jag sa gasplaneter.
Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.
Jag sa Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Vi kör från början, ja, vi börjar om igen!
Merkurius, Venus, Jorden och Mars, min vän.
Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.
Sedan finns Pluto, den minsta av de nio.

Pluto, som förr också var planet, kallas nu dvärg av de som vet.
Jag är upprymd!
Jag är upprymd!



Pluto är en dvärgplanet. Av sådana finns det fler
i vårt solsystem som kretsar runt vår sol. Ja, är ni med?
Vårt solsystem är i galaxen Vintergatan, ja!
Galaxer finns det fler av i universum, värsta bra! 
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