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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
4

Honky tonk
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom

G
Höger ben fram, höger ben bak,
                                 D
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...
Magen......
Håret...
Munnen...

Hoppa jämfota

Sång nr 1 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 1
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Alla tittar till
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E
Alla tittar till
                H
när vi går gatan fram

gatan fram
                           E
och hälsar pa varann

Alla tittar till
                 H
när vi går gatan fram

gatan fram
                            E
och vinkar till varann

H
Tralla-lalla-lalla-lalla
E
laa-la-laa

Fiss
tralla-lalla-lalla-lalla

H
laa-la-laa

E
Alla tittar till..
...tar varann i hand

...klappar om varann

...tar varann i famn

Gå på stället eller runt, runt.

Sång nr 2 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 2
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..



T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
4

Det kommer en kråka
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E
Det kommer en kråka (flaxa med armarna i kors)

han flyger och flaxar
                          A
han lyssnar och spejar

              E
han morsar och hejar

              H
han ler och han skrattar (vrålskratta)

            A
jag hoppas du fattar

          E
att nu tar han dig!  (ta tag i en kamrat)

Det kommer en gråsparv (håll för näsan)
hans näbb har fått snuva

Det kommer en larv (kryp med fingrarna upp efter armen)
han knallar och går

Det kommer en älg (spreta med fingrarna ovanför huvudet som älgens horn)
han flörtar med dig

Det kommer en groda
hans mun är så stor (dra ut mungiporna med fingrarna)

Sång nr 3 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 3
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Ungen i pungen
Text: Leif Walter

Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
E                     H
Om jag var en känguru
                        E
skulle jag nog hoppa
                      H
Hoppi-doppi-doppa
                       Cm
Ni skulle bara se
       Fissm   H                      E
och ungen i pungen hoppar me´

Om jag var en travhäst
skulle jag nog trava
travi-lavi-lava
Ni skulle bara se
och fölet med brölet travar me´

Om jag var en dansman
skulle jag nog steppa
steppi-deppi-deppa
Ni skulle bara se
och lillsteppar´n  med steppskor steppar me´

Om jag var en höna
skulle jag nog picka
picke-dicke-dicka
Ni skulle bara se
och kycklingen me´ näbben pickar me´

Om jag var en sugga
skulle jag nog snylta
snylti-dylti-dylta
Ni skulle bara se
och kultingen med trynet snyltar me´

Om jag var en tacka
skulle jag nog stångas
stångi-långi-långas
Ni skulle bara se
och killingen med hornen stångas me´

Sång nr 4 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 4
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Myrorna
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

C                                                                      G
Myrorna dom jobbar jämt dom sliter dag och natt
                                                                          C
I deras stack finns inte plats för lekar stoj och skratt
                                                                    G
Så tänkte jag när jag fick se en myra gå förbi
                                                                        C
Tänk om man skulle bjuda den på gratis tivoli (Tar upp myran försiktigt på pekfingret)

                   F                            C
Den ska få gratis karusell från morron och till kväll (låt myran åka karusell)
G                             C
Gratis karusell från morron och till kväll

 F                               C
Hej vad det snurrar - Hej vad det snurrar
G                               C
Hej vad det snurrar - Hej vad det snurrar
F                                C
Hej vad det snurrar - Hej vad det snurrar
 G                            C
Hej vad det snurrar runt

Att bära ägg och barr och skräp kan inte va´ så kul
och dom får inga julklappar dom sover över jul
och alla ben dom har på sig en, två, tre, fyr, fem, sex!
Det kan inte va ´ roligt så jag bjuder dom på spex:

Den ska få åka gratis loop till visslingar och rop...
Hej vad det loopar runt

Myrorna är stackare för dom bor i en stack
I långa, trånga gångar släpar dom sitt pick och pack
och fast dom har antenner kan dom inte se Rapport
och inte TV tusen, MTV och Eurosport

Den ska få gratis pirat det blir en väldig fart
Hej vad det gungar...
Hej!

Sång nr 5 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 5
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Ingen sol
Text: Leif Walter

Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
           F       B       F     C
Ingen sol
         F       B       F     C
inga moln
             F
men en måne
        B               F              B               F
som myser och pyser och fnyser när rymdskeppen
C                 F
träffar hans nos

Ingen bil - ingen buss
men en cykel
som trampar med bakljus och lampa
och svischar förbi all trafik

Ingen gös - Ingen ål
men ett avlopp
som sprutar och tutar och aldrig vill sluta
att spruta i sjön

Inget gräs - Inga träd
Men en P-plats
för  bilar som ilar som pilar och slirar
för att komma in

Inget ljud - Ingen bild
men en TV som
står där och lurar och kurar och tjurar
och jämt vill bli sedd

Inge Rock - Inge Roll
men en tango i natten i rosenrabatten
och taggarna verkligen sticks.

Inget slut - Ingen gräns
men en tanke som räcker i dagar och veckor
och  har lösning på alla problem

Sång nr 6 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 6
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Glugg
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

Am      G      Am      G  :||

Am                               C
Räven har sin päls - polisen har sin bricka
Am                        C
trädet har sin rot - kängurun har sin ficka
F
Falun har sin korv
Dm
Sverige har sin flagga
G
Piteå har sin palt

och babyn har sin vagga
       Am  G         Am
men jaaaaaaaag har glugg

Glugg
G
Glugg glugg glugg glugg glugg glugg glugg glugg glugg

Trumman har sitt skinn -TV:n har sin ruta
gitarren har sin hals - bilen har sin tuta
klockan har sin fjäder
ankan likaså
renen har sin lapp
och byxan den har två
men jaaaag...

Nålen har sitt öga - borsten har sitt skaft
granen har sin kotte - citronen har sin saft
båten har propeller
lampan har sin glöd
spisen har sin platta
och bagarn har sitt bröd
men jaaaaag...

Skidan har sin valla - skridskon har sin egg
glassen har sin kyla - tavlan har sin vägg
moppen har sin motor
cykeln har pedaler
sparken den har medar
och fötterna sandaler
men jaaaag...

Sång nr 7 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 7
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Hej å hå
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

A                                  E
Jag seglade på haven i femti långa år
     D                                  A                  E
kaptenerna jag hade dom gav mig gråa hår
         A                              D                 A
Dom hade ring i örat och fula hemska flin
                                           E                            A
och var dom inte tokiga så blev dom det med ti'n

Den blåe hade lösskägg och benet var av trä
Det stampa han i däcket och alla stampa med
Vi stampa så det dåna' i durkar och i nav
Då gick det hål i botten och skeppet gick i kvav

   D
Å hej å hå för kapten Blå
    A
Å hej å hå för kapten Gul
    E
Å blod och död åt kapten Röd
                                   A
som grät när stormen ljöd

Den gule han var galen ja han var inte klok
Han var sa tatuerad och handen var en krok
Vi svalt i fyra vcckor men sedan sa vi stopp
då bjöd han oss på korngröt som redan ätits opp

Den röda hette Vera en väldigt snygg kapten
Hon hade lapp för ögat och kunde smeka knän
Hon gilla' alla fåglar hon ville bli en mås
En dag så flög hon bort och nu bor hon i Borås

Sång nr 8 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 8
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Du är en tupp
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

G-dur

                               G/C/G
Du har väldigt fula knän (peka på knäna)
                              G/C/G
du kan stå på ett ben (gör det)
                                 C/F/C
du har lång och vass näbb (gör en näbb med högerhanden)
                              G/C/G
dina fruar kacklar bjäbb (öppna och stäng handen)
                                           D/G/D
du har en kam som sticker upp (fingrarna uppåt på huvudet) 
                G/C/G/D
- du är cn tupp! (tummen upp)

Du har lång och yvig svans  (gör rörelser till texten)
svansen ger dig viss balans
du kan fräsa, visa klor
du kan tassa utan skor
du vill gå ut när det blir natt
- du är en katt!

Du har fina vita horn
dom sticker upp som två torn
du kan mjölkas mcd maskin
"kalvar" kallas dina glin
du kan ställa dig och glo
- du är en ko!

Och nu ska du gå ner på knä
du mä' och du mä'
Titta hit och säg bä!
Bä! Bä! Bä!
Du har klövar, inte tår
- du är ett får!

Sång nr 9 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 9
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Faster Ingeborg
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
E
Jag har en gammal faster
                       H
som heter Ingeborg

jag härmar hennes gester
                                    E
när hon går på stadens torg

Och så vajar fjädern (visa)
                            H
och fjädern vajar så

och så vajar fjädern
                            E
och fjädern vajar så

Hatten /schalen/ muffen/ kjolen/ torget

Sång nr 10 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 10
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..



T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
4

Du ska få min gamla cykel
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom

A
Du ska få min gamla cykel när jag dör

                    E
Du ska få min gamla cykel när jag dör
             A
För där uppe i Guds rike
               D
kör man bara ner i dike´
            A           E          A
Du ska få min gamla cykel när jag dör

Du ska få min gamla kortlek när jag dör
för där uppe hos Gud fader
får man inte dra nån spader

Du ska få min gamla potta när jag dör
för där uppe hos Maria
får man pinka i det fria

Du ska få min gamla skjorta när jag dör
den är tvättad, ren och struken
och den räcker ner till knäna

Sång nr 11 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 11
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Sätt ett finger
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

            G
Sätt ett finger
      C                      G
där smaken slinker in  (Höger hands pekfinger på tungan)

Sätt ett finger
      C                      G
där smaken slinker in  (Vänster hands pekfinger på tungan)
                  C                   D
Sträck upp händerna och vinka
       G                    Em
titta på en vän och blinka
             C
Ja, sätt fingrarna
       D                     G
där smaken slinker in (Upp med båda pekfingrarna i luften och för dom till tungan)

Lukten/ ljudet/ ljuset/ där det kittlar mest (på kamrat)

Sång nr 12 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 12
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Vårat lejon
Text: Leif Walter

Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
          C
Vårat lejon har gömt sig någonstans
                                                                G
Om man spejar kan man kanske se hans svans

Han är hungrig, han är farlig

han har inte fått nå´ mat

därför kommer han snart jagande
        C
med fart
            G                                C
...men det var tur han bara ville ge dig en  kram

Våran bläckfisk ...
...men det var tur han bara ville ge dig en rufs

Våran spindel ...
...men det var tur han bara ville ge dig ett nyp.

Våran brunbjörn ...
... men det var tur han bara ville ge dig en kill

Våran huggorm ...
...men det var tur han bara ville ge dig en slick

Sång nr 13 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 13
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Titta nu kan vi
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

F
Lägg höger hand på höger knä

             C
och klappa lite grann

Lägg vänster  hand på vänster knä
                           F
och klappa lite grann

B           F                C                   F
Titta nu kan vi, det går så bra, så bra, så bra
 B          F               C                   F
Titta nu kan vi, det går så bra, så bra

Lägg höger hand på vänster knä
och  klappa lite grann
Lägg vänster hand på höger knä
och klappa lite grann

Lägg höger hand på höger axel
och klappa lite grann
Lägg vänster hand på vänster axel
och klappa lite grann

Lägg höger hand på vänster axel
och klappa lite grann
Lägg vänster hand på höger axel
och klappa lite grann

Sträck händerna i luften upp
och klappa dina knän
och händerna
som sträcker upp
ska också klappa med

Sång nr 14 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 14
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Var är tummen?
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
C
Var är tummen, var är tummen?

Här är jag, här är jag (visa en tumme i taget)

Hur mår du i dag då? (vicka på ena tummen)

Tack så mycket, bra då. (vicka på andra tummen)
            G   C               G    C
Spring din väg, (göm ena tummen)

spring din väg (göm andra tummen)

Var är pekfingret?
Var är långfingret?
Var är ringfingret?
Var är lillfingret?
Var är alla? -Här är vi!

Sång nr 15 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 15
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Kumla
Text  Leif Walter, Gert Ove Smedlund

Musik: C-M Bellman
G                     D
Gubben Noak, gubben Noak
G        D        G
var en hedersman
G                     D
Gubben Noak, gubben Noak
G        D       G
var en hedersman

G                        D
När han kom till Nilen
                      G
bet han krokodilen
När han kom till Kina
börja' han å' flina
När han kom till Rio
smet han in pa bio
När han kom till Skara
pussade han Klara
När han kom till Kosta
börja' han å hosta
När han kom till Kumla
sket han ut en humla
Ja, detta gjorde han!

Sång nr 16 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 16
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En kulen natt
Text: Trad.

Musik: Trad. arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
               E
En kulen natt, natt, natt (håll om dig själv)

       H
min båt jag styrde (styr en stor ratt)

på havets vågade, vågade våg (gör vågor med båda händerna)
        E

så skummet yrde (slå uppåt med händerna)
        A

och vart jag sågade, sågade såg (speja)
                 E
på havets vågade, vågade våg (gör vågor)
                 H
där ner i djupet-e-pet-e-pet-e-pet (peka nedåt)
                   E
en fisk jag såg (mät upp en jättefisk)
H    C#  D#  E
och det var  DUUUU!  (peka på en kamrat)

Sång nr 17 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 17
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Morgon, middag, kväll
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E
Jag klappar mig på axlarna
A                         E
när jag gjort nå’t bra

jag klappar mig på magen
      H                      E
när jag är mätt och gla’

Jag klappar mig på huvet
A                  E
när jag varit snäll

jag klappar mig på stjärten
         H                         E
både morgon, middag, kväll

A            E
Upp och stå
A            E     /H
Upp och stå

Knän ihop

Stjärten ut

Vicka stjärt

Hoppa runt

Gör det texten beskriver.

Sång nr 18 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 18
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Emma
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

          G             C              D             G
Kasta kläder och river till, det gör jag alltid hos Emma

               C              D              G 
Kasta leksaker som jag vill, för det får jag inte hemma

Sång nr 19 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 19
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Träskliv - slight return
Text: Leif Walter

Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
E
Solen har gått ner
      A                         H/E
för knegare och kung

Lamporna är släckta
       A                             H/E
och dimman ligger tung
      A
Vi sitter på verandan
   E
i skenet av ett ljus
H
Plinkar på gitarrer

och sjunger lite blues

              A
Vi lever träskliv

det tycker vi är bra
              E
Vi lever träskliv

det borde alla ha
              A
Vi lever träskliv

det passar våran stil
              H
Vi lever träskliv...

Grodorna i vattnet
håller en konsert
Det kväker och det bubblar
både här och där
Och gubben upp´ i månen
önskar oss godnatt
Ljuset brinner ut
vi gäspar lite matt

Sång nr 20 från skivan HonkyTonk & Co.  Sidan 20
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