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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Tigerjakten - Mega bite mix
Text  Leif Walter

Musik: Leif Walter, Daniel Lindblom, Andreas Ahlénius

      G                 C            etc
Nu ska vi gå på tigerjakt
vi kommer till nå't gräs
vi kan inte gå runt det
vi kan inte gå under det
vi måste gå igenom det
ssch ssch (Slå undan gräset med händerna)

Vi kommer till ett kärr eller är det ett träsk
vi kan inte gå runt det
vi kan inte gå under det
för det finns mycket grodor där
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de (gör Små grodorna-rörelserna)
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Vi kommer till ett träd
vi kan inte gå runt det
det är mycket konstigt
vi måste klättra upp i det
(Klättra med knutna händer som när man tekar)

Vi tittar oss omkring (Speja runt) 
vi kan ju inte se nånting (Ruska på skallen)
Måste klättra ned igen (Klättra ned)

Vi kommer till en bro
vi kan inte gå under den
vi kan inte gå UNDER den
vi måste ju gå över den (Slå med knutna nävar mot bröstet)

Vi kommer till en grotta (Visa en grottöppning)
det är alldeles mörkt (Blunda)
vi känner oss omkring (Känn med händerna i luften)
vi känner något mjukt (Stryk det mjuka med händerna)
vi känner något skönt (Fortsätt stryk)
EN TIGER!!!
(Upprepa alla rörelser snabbt fast omvänd ordning)

Ååååh! Äntligen hemma

Jaktledaren sitter med ansiktet mot de andra tigerjägarna.
Slå takten mot knäna. Sätt tungan framför nedre tandraden.

Jägarna upprepar vad jaktledaren säger och gör.

Sång nr 1 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 1
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Bill Haley lock
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

C               F                  C               G
Kalle han buggar från morgon till kväll
C                 F                C                G
sjunger och rockar och känner sig säll
C                  F        C                     G
Frågar man honom varför han gör det
C                F      C          G
då vet han svaret lita på det

När jag var liten och Elvis var topp
tog mor mig till doktorn som var frälst uppå rock
Han stack mig i armen med en grammofonnål
och sade att: pysen du ska bli idol

        F
Vaccinerad med ett grammofonstift och
C
heltänd på rock
F                              G               C
Brylkräm i håret och Bill Haley-lock

Åren har gått sen han lämnade byn
nu är han en stjärna som blinkar i skyn
Gravlax och tunga står jämt på menyn
visar kalsonger i Vecko-Revyn

Som stjärna i rock har Kalle blitt stor
rik som ett troll med spetsiga skor
Han skänker presenter till syster och bror
skinnpaj åt farsan och hårspray åt mor
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Josefin
Text & Musik: Theodor Larsson

E
Det var en gång en flicka som hette Josefin
                                H
Josefin fin fin, Jose Jose Josefin

Den enda skatt hon ägde det var en symaskin
                                          E
symaskin skin skin, syma ma ma ma maskin

Hon hade och en fästman som hette Jonatan
Jona tan tan tan, Jona Jona Jona tan
och han var inte fager men hon var likadan
likadan dan dan, lika lika likadan

Han ägade en skuta som uppå böljan for
böljan for for for, uppå blåa böljan for
den hade han fått ärva utav sin gamla mor
gamla mor mor mor, gamla mormors mormors mor

Han skrivade ett brev till sin kära Josefin
Josefin fin fin, Jose Jose Josefin
och bjöd ´na upppå skutan med hennes symaskin
symaskin skin skin, syma ma ma ma maskin

Och när de hade seglat uppå den blåa sjö
blåa sjö sjö sjö,  blåa blåa blåa sjö
dom stötte mot en klippa invid den gröna ö
gröna ö ö ö, gröna gröna gröna ö

Och Jonatan han sade: "Jag tror vi sitter fast"
sitter fast fast fast, sitter sitter sitter fast
jag tror vi måste slänga en del av vår ballast,
vår ballast last last, vår ba la la la la last

Så slängde han ballasten och det var symaskin
symaskin skin skin, syma ma ma ma maskin
och efter den så slängde han sin kära Josefin
Josefin fin fin, Jose Jose Josefin

Sång nr 3 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 3
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Prinsessan Luktfot
Text & Musik: Leif Walter

E                                  H
Vad vill du att jag ska sjunga om
                                 E
kungens krona eller hans kalsong
C#m                          A
sessans fotsvett eller hennes prins
              E                       H                   E
eller om Erik Karlssons pappa som är stins?   UH!

H              E
Laaa la-la-laaa
H              E
Laaa la-la-laaa

Pengar kan man kanske sjunga om
ska man slösa eller spara dom
sätta in dom på nån rik mans bank
eller spela flipperspel tills man blir pank

Snälla det ska alla flickor va
stygga  är ju bara häxorna
alla grabbar vill bli hockeyproffs
men jag vill bara ha en yllehatt med tofs

Nånting måste man ju sjunga om
men just nu så är min skalle tom
kanske sjunger jag om Lisas tå
eller om gammalt folk i bussen som får stå

Skolan tycker jag så mycket om
aldrig sitta bara lek och sång
alltid gör vi det som fröken sagt
hon är så snäll och därför står vi i givakt

Ska jag sjunga om familjen Nöjd
Kajsa Bergkvist när hon hoppar höjd
eller om en säck med dynamit
eller om luft från en fabrik som luktar skit
BLÄÄÄH!

Sång nr 4 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 4
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

På gatan där vi bor
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

D                Hm          G               A
Det finns en man som har så brått
        D      Hm         G    A
på gatan där vi bor
            D       Hm              G    A
han springer jämt till jobbet
       D       Hm         G    A
på gatan där vi bor

Det finns en katt som haltar
hon stukade visst tassen sin
(Halta ynkligt)

Tant Ström har vart och handlat 
hon har så tunga kassar
(Låtsas bära kassar)

Det bor en man med plommonstop
han går som Charlie Chaplin
(Gå som Charlie Chaplin)

På vintern spar dom pengar
så dom har slutat ploga
(Pulsa i snö)

När drivorna är borta
då kan vi hoppa hage
(Hoppa hage)
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Fjäril
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

D                            A
Det var en gång en fjäril  händerna mot varandra i tumgreppet, fladdra med fingrarna som 
fjärilsvingar)
                D
som la ett ägg (forma ett ägg med händerna)
                             A
och ägget blev en larv
(håll upp vänster arm och låt  höger hands fingrar gå på armen)
                    D
med många ben
                              G
och larven blev en puppa (håll om kroppen)
                   D
så lång och hård
                                A
och puppan blev en fjäril
                    D
som la´ ett ägg
                             A
och ägget blev en larv
                   D
med många ben ...

Sång nr 6 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 6
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Hänger öronen på dig ned?
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
G
Hänger öronen på dig ned (Vifta till höger och vänster)

kan du ta dem och vifta med (Vifta tid höger och vänster)

kan du knyta en rosett (Knyt en låtsas-rosett i luften framför dig)
               D7
kan du slå en knut så lätt (Knyt en låtsas-knut i luften)
             G
kan du ta dem på axeln så här (Släng upp dem på axlarna)

som en käck soldat med gevär (Marschera på stället och gör honnör)
                          D7        G
hänger öronen på dig ned (Dra nedåt)

...kinderna...

...hakorna...

...tuttarna...

...snoppen...
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Tjo vad det lufsar
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E
När jag va´ ut i skogen
                          H
en härligt solig helg

I dimman ut i mossen
                         E
fick jag se en…
  A
Tjo, vad det lufsar
    E
i buskar och snår
  H
Tjo, vad det lufsar
 E
vinter och vår
  A
Tjo, vad det lufsar
 E
sommar och höst
 H                   E
Jag såg älgen först

När jag va´ ut i skogen
bland knott och spindelväv
I grytet under stenen
fick jag se en ...

När jag va´ ut i skogen
och plocka´ bär i hink
I bäckens vilda vatten
fick jag se en ...

När jag va´ ut i skogen
med grannens pojke Björn
I tallen bredvid granen
fick jag se en ...

När jag va´ ut i skogen
i sällskap med min tant
I hagen vid en bondgård
stod en ...
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Alla hugger i
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

C            G
Jag har jobbat i alla världens länder

          C
släpat stenar vid Nilens heta stränder

                          C7 F
det var mycket, mycket hårda tider
             G          C
för jag byggde jättepyramider

G                 C

G                      C
Alla hugger i och säger  ett ”huh”  -”huh”

Jag har jobbat på många stora skutor
ätit skorpor i många små kajutor
jag har revat segel i orkaner
jag har lastat och lossat små bananer

Alla hugger i och säger ett ”huh”  -”huh”
Alla hugger i och säger två ”huh”  -”huh, huh” etc

Jag har jobbat i Falu koppargruva
jag har frusit så  jag har fått snuva
det var inte en sekund att missa
så jag hacka även när jag kissa

Men det värsta jobbet i min visa
var i Stockholm när jag jobba som Lapp-Lisa
när jag delat ut små böteslappar
kom dom fram och ville ge mig klappar

Sång nr 9 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 9
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..



T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

In kommer far
Text  Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
G
In kommer far

ilsk som han var
D                       G
näven han slog i bordet

Efter kom mor

gorma och svor
D                          G
undra vad gubben gjorde
                             C
Ska du slå sönder bordet for mig?
D                     G
Då vill jag inte pussas med dig!
       Em
Och ungarna skrek
     Am
så hunden vart  blek
       D                     G
och katta hon sket i vasken
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Mera Mora
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

C
Du vill inte ha en glass och ingen leksaksbil

Ingen liten Barbie och ingen nagelfil
F                            C                      Am
inte ens ett päron doppat i chokla´
     G                                                        C
så säg mig lilla vännen vad är det du vill ha?

             F                  C                   G

Mera Mora, Mera Mora, Mera Mora, Mera Mora
            F                                       C         G
Mera Mora, Mera Mora, Mera Mora

Din bäste kompis Tage
som bor här mitt emot
han tröttnar på sitt lego
tycker smurfarna är skrot
hans far är så bekymrad
hans mor är inte gla´
då frågar dom i korus:
– Vad är det du vill ha?

Och Nisse, Klas och Doris
och Britt, Gun och Bo
dom väsnas hela natten
så ingen får nå´n ro
och ungarna på gatan
dom gör en banderoll
där står det Mera Mora
och Mera rock n´roll

Dom går till riksdagshuset
och knackar på en dörr
då öppnar statsministern
han är på bra humör
– Kors vad mycket ungar
säg, är det Barnens Dag?
Berätta vad ni vill, gott folk
och resten ordnar jag!
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Äppelmos
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

D
Jag hänger i trädet
                       A
och gungar en visa

om äpplen som mognar
                     D
och faller till marken

och plockas i korgar
                     A
och bärs in i köket

och skalas och kokas
                         D
och mosas och sockras

och sen äts med plättar
                         G
och grädde och mjölk
              D
Sen när alla har gått
            A
är man där som ett skott

för att slicka karott
          D
det är gott

Slurp!

Sång nr 12 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 12
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Do-da-dej
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

F
Maja är ett gulligt glin
C                   F
Do-da-do-da-dej

skön och mjuk och gla’ och fin
                       F
Do-da-do-da-dej
B
Hon har redan fått en tand
                      F
Do-da-do-da-dej

Och har du tid ska jag
    C                   F
berätta vad hon kan:

Först ligger hon (ligg)
       C
Sen kryper hon (kryp)
       F
Sen står hon (stå upp)
       B
Sen går hon (gå)
       F
Sen springer hon (spring)
       C                     F      B/F/C
och sen försvinner hon
(alla springer och gömmer sig)

Martin heter hennes bror
ska bli stins när han blir stor
Han kan redan säga "hej!"
och har du tid ska jag
berätta mer for dig:

Båda busar dagen lång
Båda gillar hålligång
Grannen säger att dom stör
och har du tid ska jag
berätta vad dom gör:

Sång nr 13 från skivan Tigerjakten & Co.  Sidan 13
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Kaviar
Text  Leif Walter

Musik: Brown, Gibson, Mallet, Jonson - Sweden Music/Belinda
G
Min baby drog upp en helt ny kaviar
         C                                           G
min baby drog upp en Kalles kaviar
      D
det har hon haft på mackan
    C         G
alla sina dar

D           G
Ooooo - kaviar   jeeee - kaviar
              C                     G
ooooo - kaviar   jeeee - kaviar
             D    C   G
ooooo- kaviar  kaviar

Kalles, Kalles, Kalles kaviar
smaken har hon ärvt utav sin far
om ni vill ´na nåt
så skriker hon till svar:

Tusen tuber härlig kaviar
fanns i skafferiet hos min far
dom tog slut
på bara några dar
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Per Sjuspring
Text  Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom

E                                 H           E
Har du aldrig sett Per 7-spring dansa
E                                 H            E
Har du aldrig sett Per 7-spring dansa
                          H
Du tror han inte dansa kan (gå in mot ringens mitt)
                                       E
men han dansar som en verklig man (gå tillbaka igen och stanna) 

och det var ett... (höger hand mot höger kind)

Har du aldrig sett... (Fatta varandra händer och gå runt i ring igen. Vid varje ny siffra lägger man till
en rörelse.)

2 - vänster hand mot vänster kind
3 - höger knä i golvet
4 - vänster knä i golvet
5 - höger armbåge i golvet
6 - vänster armbåge i golvet
7 - alla kastar sig raklånga framåt

I version två håller man kvar rörelserna även när man går runt i ringen. Vid varje stopp gör man alla
rörelserna från början. Från “höger knä” kryper man alltså runt i ringen. Hejdlöst!

Fatta varandras händer och gå runt i ring.
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Skälla till två
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

D                                          A
En hund som kan skälla till två
VOFF VOFF
                                            D
En hund som kan skälla till två
VOFF VOFF
                                            G
En hund som kan skälla till två
VOFF VOFF
     D                     A             D
En hund som kan skälla till två
VOFF VOFF

En katt som kan jama till tre

En pojk som kan hosta till ett

En ko som kan prutta till fem
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Karlssons bil
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. L.eif Walter, Daniel Lindblom
A
Karlsson har punkterat ringen på sin bil
D              A
Karlsson har punkterat ringen på sin bil

                       Fissm
Karlsson har punkterat ringen på sin bil
               Hm            E             A
och med tuggummi lagar han den

Byt ut
“punkerat” mot -handklapp
“ringen” mot -vissling och cirkel i luften
“bil” mot -hålla i ratten och motorbrumma
“tuggummi” mot -dra ut det från munnen så det fastnar i håret på den som sitter framför
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Bofinkens visa
Text  Leif Walter

Musik: L. Walter, I. Sundström, T. Eriksson, G.O. Smedlund C- O Söderlund
D
Liten fink på en gren
                         A         D
satt och sjöng i solens sken

var så glad han fanns till
                            A      D
därför sjöng han denna drill:

D                             G         D
La la la la la la la la la la la la
                                A         D
La la la la la la la la la la la la

Så en dag i april
hör en hona finkens drill
tycker den är så fin
så hon tar och flyttar in

Höga pip hörs det nu
ifrån boet hos de tu
ingen får vara lat
fyra ungar vill ha mat

Men ibland vilar han
tycker frugan är så grann
stämmer upp en liten sång
detta här är livets gång
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Ensam i min sadel
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
A
Jag är så ensam i min sadel
              D            A
Jag är så ensam i min sadel
              E
Jag är så ensam i min sadel
               A
Jag är så ensam i min sadel
              D            A
Jag är så ensam i min sadel
              E
Jag är så ensam i min sadel

Jag är så ensam
                               A
– för jag har ingen häst
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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
1

Alfabetsvisan
Text  Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
C             F    C
A B C D E F G
 G      C    G       C
börjar alfabetet med
             F     C
H I J K L M N
G        C          G           C
är de sju som kommer sen
       F
O P Q R
C           G
R som i ratten
C    F
S T U V
C             G
V som i vatten
C         F     C
X Y Z Å Ä Ö
F              C
nu har vi gått
       G       C
från A till Ö

Bonusvers:

Ö Ä Å Z Y X V
slutar alfabetet med
U T S R Q P O
kommer före
ska du tro
N M L K
K som i kvida
J I H G
G som i gnida
F E D C B och A
Nu har vi gått från
Ö till A
Det tycker jag
ni gjorde bra!
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