Alexander Kyckling

Hej sa Petronella

Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Alexander Kyckling, han vet vad han gör.
Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Han vet vad han gör när han är ute och kör.
Han vet vad han gör när han är ute och kör.

Hej, sa Petronella i från plaske by.
Det är tid att fälla upp sitt paraply.
Sen så ska vi traska kring och ha det kul.
Det får gärna plaska ända fram till jul.

Han vinkar med ena vingen,
det betyder "Jag svänger snart".
Han plingar på plingelingen,
sen kör han om i extra fart.
Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Alexander Kyckling, han vet vad han gör.
Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Han vet vad han gör när han är ute och kör.
Han vet vad han gör när han är ute och kör.
Han lyser i mörka kvällen,
han har fixat en säker sak.
Reflexer på flera ställen,
och tuffa lampor fram och bak.

Glada ska vi ropa: Tjenare och mors!
Segla allihopa bort i en galosch.
Segla hela natten intill ljusan dag.
Är du rädd för vatten? Det är inte jag.

Krakel Spektakel
Krakel Spektakel kusin Vitamin,
hängde och svängde i en gardin:
För hej och hå i gardinen den blå.
Krakel Spektakel vad tänker du på?

Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Alexander Kyckling, han vet vad han gör.
Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Han vet vad han gör när han är ute och kör.
Han vet vad han gör när han är ute och kör.
Med hjälmen på huvudknoppen,
kör han rally med vårt staket.
Att tävla, det är ju toppen,
han piper fram som en komet.
Alexander Kyckling, mästare i cykling.
Alexander Kyckling, han vet vad han gör.
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DiNkeli Dunkeli Doja

O-låten

Dinkeli dunkeli doja,
heter en grön papegoja.
Dinkelidunk heter en munk,
som bor i en pepparkakskoja.

Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom!
O vad det låter bra.
Det är O: et i boomet som gör de

Och Nicko Ticko Tinn och jag,
vi for till stjärnorna en dag,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla och jag.
Vi träffade en brylling där,
han stod i en trumpetaffär,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla och jag.
Så bytte vi vår stjärnraket,
och fick en polkagristrumpet,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla och jag.

Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. Tjoff, tjoff, tjoff!
O vad det låter bra.
Det är o:et i tjoffet som gör det.
Poof, poof, poof, poof. Poof, poof, poof!
O vad det låter bra.
Det är o:et i poofet som gör det.
Boom, boom, tjoff, poof. Boom, tjoff poof!
O vad det låter bra.
Det är o:na i orden som gör det.
Boom, boom, tjoff, poof. Boom, tjoff poof!
O vad det låter bra.
Det är o:na i orden som gör det.
Det är o:na i orden som gör det.
Det är o:na i orden som gör det.
Det är o:na i orden som gör det.

Den blåste vi så att det klang,
och alla blanka stjärnor sprang,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla,
Nicko Ticko Tinn tiralla och jag.

Herr Gurka

Imse vimse Spindel

Grön är herr gurka,
grön är hans bror,

Imse Vimse spindel klättra upp för trå´n.
Ner faller regnet spola spindeln bort.

Här dansar herr gurka
både vals och masurka.

båda har strumpor
men ingen har skor.

Upp stiger solen torka bort allt regn.
Imse Vimse spindel klättra upp igen.
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Om jag blev kung

Du ska inte tro det blir sommar

Om jag blev kung diddel diddel i detta nu,
jag skulle ha diddel diddel betjänter sju.

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nån sätter fart,
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar,
jag gör hela kohagen grön,
och nu så har sommaren kommit,
för jag har just tagit bort snön

En kokar gröt diddel diddel en bakar bröd,
en mjölkar kor diddel diddel en vålmar hö.
En bygger hus diddel diddel en river ner,
en gör musik diddel diddel till handklaver.
Skogen är grön diddel diddel havet är blått,
dansa mitt hov diddel diddel dansa mitt slott.

Jag gör mycket vatten i bäcken,
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger,
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden,
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen,
för jag gör den alldeles skär.
Och smultron det gör jag åt barna,
för det tycker jag dom kan få.
Och andra små roliga saker,
som passar när barna är små.
Och jag gör så roliga ställen,
där barna kan springa omkring.
Då blir barna fulla med sommar,
och bena blir fulla med spring.

Vem kan segla
Vem kan segla förutan vind,
vem kan ro utan åror.
Vem kan skiljas från vännen sin,
utan att fälla tårar.
Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min,
utan att fälla tårar.
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Guld och gröna skogar
Det var dans och hålligång uppå logen natten lång.
Det var sommar, det var guld och gröna skogar.
Det är en stilla kväll men jag får ingen ro.
Solen dröjer kvar vid havets rand.
Jag börjar tänka på en gång för länge sen.
En annan kväll i pilevallars land.
Spelemännen spelade som elden vore lös,
pågarna från Sjöbo var vilda och de svingade varsin tös.
Det var dans och hålligång uppå logen natten lång.
Det var sommar, det var guld och gröna skogar.
Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann.
Det var sommar, det var guld och gröna skogar.
Under eken där vid ån frågade du mig
om jag var din i alla våra dar.
Och solen sänkte sig när fiolen stämde upp,
jag lovade att alltid stanna kvar.
Det var dans och hålligång…
Spelemännen spelade som elden vore lös,
Pågarna från Sjöbo var vilda och de svingade varsin tös.
Det var dans och hålligång…
Lalala lala lala
Lalala lala lala
Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann.
Det var sommar det var guld och gröna skogar.
Så ge mig sommar, ge mig guld och gröna skogar.
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