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T E X T H Ä F T E

Honky Tonk
Trad arr Walter - Smedlund

G
Höger ben fram, höger ben bak,
                                  D7
höger ben fram och skaka lite grann
Hoppa runt i ring, dansa honky tonk
G
det var allt för denna gången

Vänster ben...
Höger arm...
Vänster arm...
Näsan...
Magen...

Stjärten...
Håret...
Tungan...
Bröstet...
Ögat...
Munnen...

Gör det du sjunger, hoppa på stället hela tiden.
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T E X T H Ä F T E

Fader Abraham
Trad arr Walter - Smedlund. Text: Walter - Smedlund

E
Fader Abraham, fader Abraham
                          H7
fyra söner hade Abraham
och dom åt och drack
och dom drack och åt
                                      E
och sen gjorde dom så här:

Höger hand! (Håll upp höger hand och börja sen slå takten med den mot höger knä)
Vänster hand! (Gör likadant med den också)
Höger fot! (Stampa takten med foten - också!)
Vänster fot! (Och så med vänster)
Huvudet! (Skaka på huvudet samtidigt som allt annat)
Kroppen med! (Hoppa med hela kroppen)

Alla sitter på stolar, men låten kan också göras stående
- då blir det mer fart.
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T E X T H Ä F T E

Faster Ingeborg
Trad arr Walter - Smedlund

D
Jag har en gammal faster
                    A7
som heter Ingeborg
jag härmar hennes gester
                                  D
när hon går på stadens torg

Och så vajar fjädern
                         A7
och fjädern vajar så
och så vajar fjädern
                          D
och fjädern vajar så

Hatten, schalen, muffen, kjolen, faster, torget
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T E X T H Ä F T E

Lilla Olle
Trad arr Walter - Smedlund

F                 C7
Lilla Olle i skogen
                             F
mellan träden han vandrar (speja!)
                      C7
då plötsligt så ser han (peka!)
                   F
en  jättestor  björn  (häll  ut  armarna STOOORT)
C7
Ååååååååå (Händerna uppåt)
F      C7
Hålla-la-tji-hi   Å-hålla-la-tji-ho   (Knäklapp, handklapp tummarna över axlarna)
Sssch ssch ssch (vifta hotfullt med ramarna)

C7                        F
Hålla-la-tji-hi Å-hålla-la-tji-ho
Sssch ssch ssch
F                        C7
Hålla-la-tji-hi Å-hålla-la-tji-ho
                                    F C7
Hålla-la-tji-hi-å-ho

Sen träffar Olle på:
...en padda så stor (kväk kväk kväk)
...en jättelik hund (voff voff voff)
...en jättesnygg tjej (vissla 3 gånger)
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T E X T H Ä F T E

Fem fina fåglar
Vardagsgruppen

D                      G             A
Fem fina fåglar satt på en gren
G           A           G
en flög iväg, sen var det bara
                  A         D
1 - 2 - 3 - 4 fåglar kvar

Fyra fina fåglar satt på en gren
en flög iväg, sen var det bara
1 - 2 - 3 - 4 fåglar kvar OSV.

Fingerlek. Håll upp ena handen framför dig med handflatan mot kroppen.
 För varje fågel som flyger iväg viker man ned ett finger.

Börja med lilifingret. När man kommer till
”grenen kvar” håller man pekfingret vågrätt.
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T E X T H Ä F T E

Tigerjakten
Walter

Nu ska vi ut 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
vi måste gå igenom det
slurp slurp (Klafsa i leran med händerna)

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)
Vi 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
det är alldeles mörkt
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 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 sä ger och gör.
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T E X T H Ä F T E

Jag vill ha mat
Trad

Jag vill ha mat, sa turnmetott
var ska vi ta’t, sa slickepott
skafferiet sa långeman
vi törs inte, sa gullebrand
(Alla) För då går bara lilla vicke vire och skvallrar

Fingerlek. Sätt upp fingrarna i den ordning de nämns.
På ”vicke vire” vickar man lillfingret fram och tillbaka.
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T E X T H Ä F T E

Hänger öronen på dig ned
Trad arr Walter - Smedlund

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 runt halsen)
               D7
kan du slå en knut så att (Knyt en knut luften)
             G
kan du ta dem på axeln så har (Släng upp dem på axeln)
som en käck soldat med gevär (Marschera)
                          D7        G
hänger öronen på dig ned (Dra nedåt)

Näsan, kinderna, brösten, snoppen
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T E X T H Ä F T E

Mina fötter
Smedlund - Walter - Söderlund - Eriksson - Sundström

F                                                                Dm
Mina fötter - så bra att jag kan gå på mina fötter
                                               Bb
sen sätter jag mig ner när jag blir trötter
                                       C  C7
och vilar och masserar mina fötter

Mina fötter  - dom står på marken men dom saknar rötter
med tårna kan jag plocka upp små nötter
och därför är jag glad åt mina fötter

F                                               Dm
Fötter, fötter, händer, händer, öron, öron, ögon, ögon
F                                               Dm
fötter, fötter, händer, händer, öron, öron, ögon, ögon
Bb                                           C
fötter, fötter, händer, händer, öron, öron, ögon, ögon
Bb                                           C
fötter, fötter, händer, händer, öron, öron, ögon, ögon

Mina händer - så bra att jag kan ta med mina händer
dom kastar brödet när jag matar änder
sen vinkar jag till dig med mina händer

Mina händer - dom håller borsten när jag borstar tänder
och känner när jag går i mörka gränder
jag klappar dig på kind med mina händer

Mina öron - så bra jag hör med mina båda öron
jag hör att någon står och käkar päron
det smaskar och det hörs i mina öron

Mina ögon - så bra att jag kan se med mina ögon
för blundar jag så kan jag inte se nå'n
därför är jag glad åt mina ögon

Vidrör kroppsdelarna som nämns i refrängen med båda händerna,
en gång för varje gång de nämns. Händerna klappas.

Hela låten går utmärkt att dramatisera.
Börja med att traska på stället, sedan ger allt sig självt.
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T E X T H Ä F T E

På Zoo
Walter

C            F    C                      F
Kom allihopa vi ska gå på zoo
C        F      C                 F
zoo, zoo, vi ska gå på zoo
C                   F           C                   F
pappa följer med oss också ska ni tro
C        F      C                 F
zoo, zoo, vi ska gå på zoo

       G
På zoo
kan man göra vad man vill och lite till
       C
På zoo
kan man titta på en jättekrokodil
       G
På zoo
kan man mata alla salarna med sill
       C
På zoo

Kom allihopa apan äter gröt
spiller på vakten så att han blir blöt

Kom allihopa se en antilop
den står och kissar i en liten grop

Kom allihopa titta på en struts
skallen i marken, står och käkar Smuts

Kom allihopa lejonet har rymt
hem till Afrika, zoo det var för grymt

Nu är vi trötta nu vill vi gå hem
Men nästa vecka kommer vi igen

Djuren ni ska härma mellan verserna är finsk tupp,
afrikanskt lejon, rysk varg,spansk åsna
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T E X T H Ä F T E

Kaviar - (Cadillac)
Brown - Gibson - Mallett - Jonsson - Walter) Swedwn Music/Belinda

G
Min baby drog upp en helt ny kaviar
         C                                           G
min baby drog upp en Kalles kaviar
      D7
det har hon haft på mackan
    C         G
alla sina dar

D7           G
Ooooo - kaviar   jeeee - kaviar
              C                     G
ooooo - kaviar   jeeee - kaviar
             D7    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

Bofinkens visa
Smedlund - Walter - Söderlund - Eriksson - Sundström

D
Liten fink på en gren
                         A7         D
satt och sjöng i solens sken
var så glad han fanns till
                            A7      D
därför sjöng han denna drill:

D  G D D A7 D
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 flugan 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

Kalle 6 år
Smedlund - Walter - Söderlund - Eriksson - Sundström

C             Bb         F
Jag bor i höghus - det är ganska trångt förstås
C                Bb   F
jag heter Kalle - har en hund som bara slåss
C                Bb         F
Jag har en kompis - hon är väldigt rar och snäll
C             Bb     F
hon heter Eva - och vi leker varje kväll
Dm                      Dm                        G7
leker varje kväll - leker varje kväll

Folk här som gnäller
säger att vi stör och slåss
det är ju fel det
fast ibland har dom rätt förstås
Jag går och handlar
åt mamma då och då
fläskkorv och rotmos
tja, det får väl duga då
får väl duga då

I centrum finns också
en fin liten gottbutik
där är det kö jämt
käkar gott tills vi får kolik
Tänderna svartnar
och blir färgade som sot
det gör ju inget
tandläkarn finns mitt emot
finns mitt emot

Fem varje morgon
ringer klockan ring ring ring
mamma ska upp då
bara spring spring spring spring spring
Jag ska till dagis
innan klockan är halv sju
äta och städa
men jag måste sluta nu
måste sluta nu
NU!
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T E X T H Ä F T E

Igelkottaskinnet
Trad arr Walter - Smedlund

G                                      D
Och gubben han sade till gumman sin
                                 G
ta och sätt en lapp ut byxan minn
     C                    G
uti ändanom, uti ändanom
D7                       G
allt uti byxorna i ändanom

Och gumman hon tog sig ett igelkottaskinn
och alla vassa taggarna dom vände hon in
uti ändanom...

Och gubben han hoppa, han skrek och
han svor
jag tror själva fan ut byxorna for

Och gubben han sade till gumman sin
varför har du vänt alla taggarna in

Jo, därför att du är så lat ditt skräll
du sitter och drar dig från monron till kväll

Och gubben han tog sina byxor och gick
och sen ska ni veta vad kärringen fick

Men då tog gumman ett ekorraskinn
de lenaste håren dom vände hon in

Och då blev gubben så gla i sitt sinn
han krama och pussade kärringen sin
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T E X T H Ä F T E

Linda
Walter - Smedlund

D
Vi har fått en syster och hon heter Linda
                                    A7
hon är väldigt liten och söt, du vet
kinderna är runda, tänder har hon inga
                                        D
hon kan bara krypa men vad gör det
Linda river ner och kladdar när hon äter
                                   A7
sedan när vi leker vill hon va' med
stjärten ser så stor ut för hon har ju blöja
                                     D
under sina byxor som putar ut

A7             D           A7
Linda, va' gullig du är
                  D           A7
Linda, va' bra du är här
                D             A7           D
Linda, det vore så trist utan dig

Tyst nu ska hon sova välling har hon nyss fått
rullgardin är nere och det är mörkt
jag hör hur hon andas undrar vad hon drömmer
kanske är det nåt om nallebjörn

Nu stänger vi dörren sakta och försiktigt
den får inte knarra då vaknar hon
vi ska också sova men först ska vi bada
sedan blir det saga det gillar vi

Morgonsolen skiner i våra blå gardiner
Linda har just vaknat och leker snällt
sen börjar hon skrika blöjorna är blöta
svider kanske lite i stjärten där
När vi ätit frukost vill hon ut i solen
på med overallen och ut på går’n
sanden är så frusen vintern sitter kvar än
men snart kommer solen och tinar den
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T E X T H Ä F T E

Hemma på vår gård
Trad arr Walter - Smedlund

D
Hemma på vår gård
det står en gammal Ford
A7
utan hjul och utan däck
D
och motorn den är väck

Den går pä terpentin
och gammalt margarin
och tittar man där förarn satt
så ser man ingen ratt

Den for som en raket
in i Petterssons staket
och då kom sura gubben ut
och bad oss veta hut

Vi spruta på’n med slang
och slängde den och sprang
och vi ville inte veta hut
och nu är visan slut
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T E X T H Ä F T E

Prinsessan Luktfot
Walter

E                                  H7
Vad vill du att jag ska sjunga om
                                 E
kungens krona eller hans kalsong
C#m                         A
sessans fotsvett eller hennes prins
            E            H7            E
eller om Erik Karlssons pappa som är stins?
UH!

H7          E
Laaa la-la-la
H7          E
Laaa la-la-la

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

Snälla det ska alla flickor va
stygga det är 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 ar 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 i givakt

Ska jag sjunga om familjen Nöjd
Patrik Sjöberg när han hoppar höjd
eller om en säck med dynamit
eller om luft från en fabrik som luktar skit
BLÄÄÄH!
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T E X T H Ä F T E

Ylle
Trad arr Walter - Smedlund. Text: Nationalteatern

D
Jag är ett litet ylle
                                 A7
bom chika-bom chika bom-bom-bom
med världens minsta nylle
                                  D
bom chika-bom chika bom-bom-bom
                      D7
jag leker i min yllegrop
      G
och yllar glada yllerop

D Hm  D Hm
Ylle,    ylle
A7          D
ylle på er yllihop

Jag är så yllans liten, bom chika...
fast inte i aptiten
jag käkar en massa yllegarn
och ett och annat ylleflarnylle,
ylle, ylle på er yllebarn

Jag bor här mitt på bystan
bland alla yllenystan
här kryllar det av kryllingar
och alla deras bryllingar
ylle, ylle, ylle på er yllingar

Nu kryper jag i sängen
på mjuka ylleängen
en sömnig yllekrumelur
bör ofta ta en yllelur
ylle, ylle, ylle på er ylledjur
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