TEXTER TILL SÅNGERNA I TRIPP, TRAPP, TRÄD
Tema: Djur
Ugglelåten
Text och musik: Klas Widén

Musen säger oj
Inget mera skoj
Leka får jag göra sedan

Sorken säger nej
Bäst att gömma sej
Natten har ju kommit redan

Någon i skogen som flyger så tyst som en skugga
Akta er alla små kryp för här kommer ju ugglan

Borta i en gran
Sitter hennes barn
Hungriga små uggleungar

Väntar på sin mat
Middag kommer snart
Ugglorna är nattens kungar.

Någon i skogen som flyger så tyst som en skugga
Akta er alla små kryp för här kommer ju ugglan
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Om jag var elefant
Text och musik: Klas Widén

Om jag va elefant
Största djuret i djungeln
Vägde nästan ett ton
Fast jag va bara ungen
Ja det skulle va sant
Om jag va elefant

Jag var skrynklig o grå,
Och så ganska så ullig
Mamma o pappa sa ”åh:
Du är så liten och gullig! ”
Ja det skulle va sant
Om jag va elefant
Varje steg som jag tog
Fast jag trampa försiktigt
Tusen myror dom dog
Det var sorgligt på riktigt
Ja det skulle va sant
Om jag va elefant

Och om nån suckar usch!
Den är smutsig som katten!
Så har jag egen dusch:
Min snabel är full utav vatten
Ja det skulle va sant
Om jag va elefant
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Grodlåten
Text och musik: Klas Widén

Här är grodan
Den lilla grodan
Den sitter där och kvackar och det låter som den smackar
Ja det är grodan
Den lilla grodan
Den verkar lite pladdrig, den är hal och lite sladdrig

Och när den börjar att hoppa då är den svår att rå på
Då går den inte att stoppa
Den dyker ner, men vart då?

Var är grodan?
Den lilla grodan
Den sitter där på bladet och vilar efter badet

Här är grodan
Den lilla grodan
Här är grodan
Den lilla grodan
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Katten
Text och musik: Klas Widén

Har ni sett vår katt?
Hon är ganska tuff
gråa ränder, vassa tänder
Svansen står rakt upp

Har ni hört vår katt
hon vill säga nåt
jamar gör hon, alla stör hon,
hon vill ha nåt gott!

Har ni sett vår katt
Vet ni vad hon gör?
Hon går in till tanten hon
som bor här nedanför

Och där får vår katt
lapa mjölk minsann,
det är gott, och det är nåt
som bara katter kan

Sen tror jag vår katt
väldigt gärna vill
ta det lugnt och spinna tungt
och sova lite till

Fortsätt nästa sida
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Och sen går vår katt
ut en sväng igen
ingen vet, det är en hemlighet
vart hon tar vägen sen

Om ni ser vår katt
Säg att hon ska hem
Säg att det blir fisk till middag
senast klockan fem
- säg att det blir fisk till middag
senast klockan fem!
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Lilla hajen
Text och musik: Klas Widén

Det var en gång en liten haj
Och hajen den var lite skraj
Den åt mest bara sjögräs och alger
och simma runt bland tång och koraller

Men då kom mamma o pappa haj
Å sa till hajen: aj aj aj
Små delfiner måste du fånga!
Annars blir dom alldeles för många

För delfiner äter fiskar små
blir dom för många blir det så
att fiskarna tar slut en dag
och inga fiskar blir det kvar
till dom andra djuren i havet
Och det är ju inte så bra det...

Ok! sa hajen med ett vrål
Då lägger jag väl på ett kol
Nu så ska jag lära mig jaga
Nu ska mina tänder få gnaga!

Och sen den dan blev allting bra
den lilla hajen var så gla
den tog en tugga då och då
för stora fiskar äter små
Ja så går det till där i havet. Och det är ju ganska så bra det….
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Getinglåten
Text och musik: Klas Widén

Jag är en svart och gul en
Och randig är jag med
Och ingen liten ful en
fast många tycker det

Ja, många dom är på mej
Vill slå mej gul och blå
Då kan ni nog förstå mej
att jag vill sticka då

Bzzzzzz zzzz
Lämna mej ifred nu
Bzzzzzz zzzz
Jag orkar inte mer nu

Bzzzzzz zzzz
Jag är nog som de flesta
gillar sött och gott
som saft det är det bästa
och honung och kompott

Och när jag då ska dricka
en slurk i godan ro
Då kommer det en jätte och
slår mej med en sko

Fortsätt på nästa sida
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Bzzzzzz zzzz
Lämna mej ifred nu

Bzzzzzz zzzz
Jag orkar inte mer nu
Bzzzzzz zzzz
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Låten om gräshoppan
Text och musik: Klas Widén

Gräshoppan sitter och gnider sitt ben
Gräshoppan, gräshoppan, hoppan
Först på ett grässtrå och sen på en sten
Gräshoppan, gräshoppan, hoppan

Gnisslar och gnider var eviga dag
Gräshoppan, gräshoppan, hoppan
gör ju precis det som gräshoppor ska

vissel

Går man för nära ja då tar det stopp
Gräshoppan, gräshoppan, hoppan

Slutar att spela, han tar sej ett hopp
Gräshoppan, gräshoppan, hoppan

Vart tog han vägen, han bara försvann
Gräshoppan, gräshoppan, hoppan

Jag hör nåt långt borta, det måste va han

vissel

Gräshoppan, gräshoppan, hoppan
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Ormar
Text och musik: Klas Widén

Ormar kan ringla
Ormar kan slingra
Ormar har funnits här i miljoner år
Ormar har tunga
kan inte sjunga
kan bara känna doften av alla spår

Ute i ur och skur
finns dom i vår natur
Kanske att du får se nån om du har tur!

Ormar kan skina
lena och fina
Ormar kan vara helt underbara djur

Ormar, ormar, ormar
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Tema: Kroppen
Näsdetektiv
Text och musik: Kristian Dahl

Jag vaknade imorse av en otrolig stank
Hela huset luktar som en elefant
Jag har sniffat mig fram som en detektiv
Näsan har luktat och luktat och luktat och luktat
Kan det va ett ägg eller ett gammalt skägg?
Kan det va bajs, eller är det kanske majs?

Jag är en näs-detektiv x3
Det här är mitt svåraste fall, någonsin

Jag tror jag behöver 1000 näsor
För jag hittar inte vad det är
Som gör hela huset blä
Kan det va ett ägg eller ett gammalt skägg?
Kan det va bajs, eller är det kanske majs?

Jag är en näs-detektiv x 3
Det här var mitt svåraste fall, någonsin

Stopp, stanna, vänta Lukten är ju överallt
Vart jag än går och vart jag än står
Är nåt fel på med mina tår?
Nä, det är strumporna, de luktar rutten sill
Strumporna, usch, vilken bov Ännu ett löst fall, av världens bästa näsdetektiv

Jag är en näs-detektiv x3
Det här var mitt svåraste fall, någonsin
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100 meter naglar
Text och musik: Kristian Dahl

Längst ut på mina armar har jag händer
på varje hand finns det fem fingrar
Längst ut på mina fingrar har jag naglar
som växer längre för varje dag
Så trött på att de måste klippas
Kan de inte bara växa så långt som dom vill?

Varför har man naglar?
Är det bara för att skala apelsin?
Varför har man naglar?
Är det bara för att klia sitt hår?

Tänk om jag låter dom få växa
Så långt som dom växer på tie år
100 meter långa fina naglar
Det låter rätt så tjusigt ändå
Jag ska sluta och klippa dom
De ska växa så långt som dom bara vill!

Varför har man naglar?
Är det bara för att skala apelsin?
Varför har man naglar?
Är det bara för att klia sitt hår?

Fortsätt på nästa sida
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Det klart, det blir ju svårt att ha vantar
Med 100 meter långa naglar
Och spela piano får jag nog bara glömma
Med 100 meter långa naglar
Och vad dyrt med allt nagellack
Äh, jag får väl ta och klippa dom i alla fall
Typiskt typiskt naglar!
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Snabbast baklänges
Text och musik: Kristian Dahl

Du kanske är bra på att gå balansgång
Och kanske känner du nån som kan klättra i berg
Min kompis lillebror är bra på krypa
Och en på min gata kan göra kullerbytta

Men det finns en grej som jag är bäst på –
Nåt som ingen annan kan
Jag är bäst, bäst, bäst, på att springa baklänges
Utan att titta
Jag är bäst, bäst, bäst, på att springa baklänges
Utan att kolla
Det är inget svårt för mig! För jag är bäst!
Och så finns det dom som kan hoppa jämfota
Min mamma är rätt duktig på rocka rockring
En tjej stod på ett ben i över en timme
Och jag kan inte göra nåt av det

Men som sagt så gör det ingenting alls - För jag kan nåt som ingen annan kan

Jag är bäst, bäst, bäst, på att springa baklänges
Utan att titta
Utan att kolla
Det är inget svårt för mig! För jag är bäst!

Okej, kolla på mig nu! Jag springer och blundar så fort jag kan

Bakläääääääänngeeeeeees...
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Sluta tjata om mat!
Text och musik: Kristian Dahl

Tänk vad det ska ätas hela tiden
Finns det ingen tid på dan – att ta det lugnt?
Så fort jag vaknar så ska det va frukost
Och när jag äntligen är klar
Då är det dags för mellis?
Nej tack ingen mellis!

Mat, mat, mat, usch vilket tjat
Varje dag
Mat, mat, mat, usch vilket tjat
Varje kväll
Mat mat mat mat mat mat mat mat mat
Tänk vad det ska ätas hela tiden, Så trött på gafflar, knivar och skedar
Fruktstund, middag och sen lite kvällsmat
Så fort jag blir mätt ska jag känna efter
Är du hungrig igen? Nej, nej!

Mat, mat, mat, usch vilket tjat
Varje dag
Mat, mat, mat, usch vilket tjat
Varje kväll
Mat mat mat mat mat mat mat mat mat
4x Nu vill munnen ta det lugnt, jag har låst läpparna, stopp och hej, ingen mer mat

Vi ses när jag blir hungrig, vi ses när jag blir hungrig – igen
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Vi har lekt kurragömma i hundra dagar
Text och musik: Kristian Dahl

Det var en måndag för längesen
Vi hade lite tråkigt, ville leka en lek
Jag räknade till tjugo och började leta
Men du var helt försvunnen

Det första jag kolla va bakom trädet
Sen klättrade jag upp i trädkronorna och spejade ut, och jag spejar än
Men jag hittar inte dig, Men jag hittar inte dig

Och jag har letat och letat i hundra dagar
Nu börjar det bli dags att komma fram!
Vi har lekt kurragömma i hundra dagar
Var kan du va? Var kan du va?
Nu får du allt ta och säga ”pip”
Jag har stirrat och glott, glanat och skådat
Mina ögon är trötta, de vill bara blunda
För jag hittar inte dig, jag hittar inte dig

Och jag har letat och letat i hundra dagar
Nu börjar det bli dags att komma fram!
Vi har lekt kurragömma i hundra dagar
Var kan du va? Var kan du va?

Fortsätt på nästa sida
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Nu ger jag upp, jag måste hem
Orkar inte leka, vill bara vila en stund
Men vänta, vem är det i min säng?
Har du varit hemma hela tiden?
Jag kan inte tro mina ögon.
Hemma hela tiden
Jag kan inte tro mina ögon.
Hemma hela tiden
Jag kan inte tro mina ögon.
Hemma hela tiden
Jag kan inte tro mina ögon.
Hemma hela tiden
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Vattkoppor
Text och musik: Kristian Dahl

Det började klia på måndag morgon
En prick, inte större än en ärta,
Dök upp mitt på magen, Hej sa jag, den sa ingenting
Och snart kom prickens kompisar
Jag var prickig från topp till tå

Vattkoppor - Det kliar, det kliar, det kliar
Vattkoppor – inte klia, inte klia,
Vattkoppor - Det kliar, det kliar, det kliar
Vattkoppor – inte klia, inte klia,
Inte klia,
men hur lätt är det?!
Jag får fnatt-koppor!
Försökte räkna mina utslag
Orka inte fler än trettio
Jag har fler prickar än en prickig prickig korv
Hoppas ingen äter upp mig
Jag är ju bara en vanlig prickig tjej

Vattkoppor - Det kliar, det kliar, det kliar
Vattkoppor – inte klia, inte klia,
Vattkoppor - Det kliar, det kliar, det kliar
Vattkoppor – inte klia, inte klia,

Fortsätt på nästa sida
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Inte klia,
men hur lätt är det?!
Jag får fnatt-koppor!

Till sist började kopporna försvinna
Och nu är jag helt prickfri
Och tro det eller ej
Men jag saknar att se ut som en leopard
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Biet Bibbi på biblioteket
Text och musik: Kristian Dahl

Det va en gång ett litet bi
Som råkade flyga fel
Hon tittade sig inte för
Och flög in på biblioteket
Och där skulle det vara tyst
Ingen fick säga ett endaste knyst

Biet Bibbi på biblioteket
ville bara komma ut
men alla vifta och skrek
nu får du faktiskt hålla tyst!
Ja, nu får du faktiskt hålla tyst!
Hon gömde sig bakom en bok
Men hon hördes ändå
Snart kom de och vifta med tidningar
Att ett litet bi kan låta så mycket
För det skulle va tyst
Ingen fick säga ett endaste knyst

Biet Bibbi på biblioteket
ville bara komma ut
men alla vifta och skrek
nu får du faktiskt hålla tyst!
Ja, nu får du faktiskt hålla tyst!

Fortsätt på nästa sida
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Till slut tröttnade Bibi och skrek
Jag tänker låta så högt som jag vill
Jag är biet Bibi och ingen kan tysta mig!

BZZZZ BZZZZ BZZZZ osv.
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Kurre
Text och musik: Kristian Dahl

Idag är jag som ett lejon
Alla tror att jag morrar
De blir rädda, springer från mig
Men det är bara min mage som mullrar

Jag har inte ätit på timmar
Det känns som om jag faktiskt svimmar
Sluta springa från mig, det är bara min mage som mullrar

Kurr, kurr, kurr, kurr, kurr
kurrar min mage
Kurr, kurr, kurr, kurr, kurr
kurrar min mage
Idag är jag som en kossa
Jag har ont i mina fyra magar
Fortfarande hungrig som en varg
Min mage den bara bullrar, den mullrar

Kurr, kurr, kurr, kurr, kurr
kurrar min mage
Kurr, kurr, kurr, kurr, kurr
kurrar min mage
Jag tror jag byter namn x 7

till Kurre
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Tema: Matematik
Här kommer en tiger
Text och musik: Klas Widén

Här kommer en tiger fin eller hur
med ränder i pälsen den står på lur
med randiga ränder som aldrig går ur
Tigern är ett randigt djur

Här kommer leoparden fin eller hur
Med prickar i pälsen den står på lur
Med prickiga prickar som aldrig går ur
Leoparden är ett prickigt djur

Här kommer giraffen fin eller hur
Med rutor i pälsen den står på lur
Med rutiga rutor som aldrig går ur
Giraffen är ett rutigt djur

Hoppa långt, hoppa kort
Tex och musik: Klas Widén

Hoppa långt hoppa kort
Hoppa långt hoppa kort
Hoppa hit, hoppa dit
Hoppa högt upp i luften!
Kasta långt kasta kort
Kasta långt kasta kort
Kasta hit, kasta dit
Kasta högt upp i luften!
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Åka långt åka kort
Åka långt åka kort
Åka hit, åka dit
Åka högt upp i luften!

Hoppa långt….
Kasta långt….
Åka långt….

Nu ska vi sortera
Text och musik: Klas Widén

Nu ska vi sortera, mera mera
alla våra saker på sin plats,
Nu ska vi sortera mera mera
alla våra saker på sin plats!

Pennor ska var där, kritor ska va här
Alla våra teckningar ska va i lådan där
Djuren dom ska va i korgen, det blir bra
Alla våra klossar ner i lådan som vi sa
Sen är saken klar!

Nu ska vi sortera, mera mera
alla våra saker på sin plats,
Nu ska vi sortera mera mera
alla våra saker på sin plats!
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Pennor ska var där, kritor ska va här
Alla våra teckningar ska va i lådan där
Djuren dom ska va i korgen, det blir bra
Alla våra klossar ner i lådan som vi sa
Sen är saken klar!
Nu ska vi sortera, mera mera
alla våra saker på sin plats,
Nu ska vi sortera mera mera
alla våra saker på sin plats!

Apelsinsången
Text och musik: Klas Widén

En apelsin en stor och fin
Den såg så god ut men jag orka inte hela
Då sa min mamma: det gör detsamma
för om du inte orkar hela kan vi dela
så halva apelsinen den tog jag
och andra halvan den fick mamma ta

Det var en glass, stor som ett lass
den såg så god ut men jag orka´ inte hela
Då sa min mamma: det gör detsamma
för om du inte orkar hela kan vi dela
men när jag ätit upp var glassen slut
man kan ju inte dela på en strut
man kan ju inte dela på en strut….
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Vårat hus
Text och musik: Klas Widén

Det här är vårat hus
det här är vårat hus
och i det huset där bor jag
och i det huset där bor jag
och har det ganska bra, och har det ganska bra,

I huset finns ett golv
i huset finns ett golv
och på det golvet hoppar jag
och på det golvet hoppar jag
och har det ganska bra, och har det ganska bra,

På golvet står ett bord
på golvet står ett bord
och under bordet leker jag
och under bordet leker jag
och har det ganska bra, och har det ganska bra,

På bordet står en kopp
på bordet står en kopp
i koppen finns det varm chokla´
och den chokladen dricker jag
och har det ganska bra, och har det ganska bra.
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Ta fram en penna
Text och musik: Klas Widén

Ta fram en penna, rita lite grann
Rita en fyrkant, så fyrkantig du kan
Så det ser ut som en tärning eller så
En kvadrat, en kvadrat har du ritat då

Ta fram en penna, rita lite grann
Rita en ring sen så rund du bara kan
Så det ser ut sol eller så
En cirkel, en cirkel har du ritat då

Ta fram en penna, rita lite grann
Rita en trekant, så trekantig du kan
Så det ser ut som en tårtbit eller så
En triangel, en triangel har du ritat då

Ta fram en penna, rita lite grann
Rita en fyrkant, avlång om du kan
Precis som det pappret som du ritar på
En rektangel, en rektangel har du ritat då
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Ben
Text och musik: Klas Widén

På ett ben står en stork
på två ben så står jag
på tre ben står en hund som kissar
fyra ben har kissemissar
och en häst har också fyra,
fem ben har en skadad myra

På sex ben står en lus, och
en fjäril fin som snus
På sju ben vet jag faktiskt inga
verkar svårt om man vill springa
Åtta ben har skorpioner
och spindlar finns det miljoner…
Kartongsången
Text och musik: Klas Widén

Jag har en tom kartong
och jag är på gång
å fylla den med grejer

Jag fyller den gång på gång
och då blir kartongen
alldeles full med grejer
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Jag fyller den full med klossar, alla jag har
sen öser jag ut alltihopa så inga blir kvar

Jag har en tom kartong
och jag är på gång
å fylla den med grejer
Jag fyller den gång på gång
och då blir kartongen
alldeles full med grejer

Jag fyller den full med bilar, alla jag har
sen öser jag ut alltihopa så inga blir kvar

Jag har en tom kartong
och jag är på gång
å fylla den med grejer

Jag fyller den gång på gång
och då blir kartongen
alldeles full med grejer

Jag fyller den full med lego, alla jag har
sen öser jag ut alltihopa så inga blir kvar

Jag har en tom kartong
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Små och stora
Text och musik: Klas Widén

I köket på en hylla står
Små små bunkar, och stora
Det låter bra när man slår
på små små bunkar o stora
små små bunkar o stora

I en låda ligger det
små små skedar och stora
dom ska vi äta matsäck me´
små små skedar och stora
små små skedar och stora

Om det regnar tar vi på
små små stövlar och stora
sen kan vi gå ut och gå
i små små stövlar och stora
små små stövlar och stora

och om vi fryser tar vi med
små små vantar och stora
det är en ganska bra idé
med små små vantar och stora
små små vantar och stora
små och stora,
små små och stora
små och stora,
små små och stora osv-

30

Racerbil
Text och musik: Klas Widén

Här kommer det en racer-racer-racerbil, den går ju superfort i flera hundra mil
En racer-racer-racer-racerbil, den går så fort i flera hundra mil
Så kommer en rollator med en gammal man, det går så långsamt men, han går så fort han kan
en rullande rollator med en gammal man, han går så långsamt men så fort han kan

Men….
Då kommer det en racer-racer-racerbil, den går ju superfort i flera hundra mil
En racer-racer-racer-racerbil, den går så fort i flera hundra mil

Så kommer det en gå-stol med en bebis i, hon är så liten så det tar en väldig tid
så kommer det en gå-stol med en bebis i, hon är så liten så det tar sån tid…
Men
Men
Då kommer det en racer-racer-racerbil, den går ju superfort i flera hundra mil
En racer-racer - racer-racerbil, den går så fort i flera hundra mil!
Den går så fort i flera hundra mil!
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Molnen däruppe
Text och musik: Klas Widén

I det gröna gräset
ligger du o jag
tittar upp mot himlen
det är en sommardag
Molnen däruppe
som små vita lamm
mjuka och runda
glider sakta fram

högt däruppe vill man gärna va
långt härnere ligger du och jag

högt däruppe vill man gärna va
långt härnere ligger du och jag

Årstider
Text och musik: Klas Widén

Våren!
Våren!
Gröna små blad
dom vattnar jag
Gröna små blad vattnar jag
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Sommarn!
Sommarn!
Leker i sand
där på en strand
Leker i sand på en strand
Hösten!
Hösten!
Röda små löv
samlar en hög
Hoppar i högar av löv

Vintern!
Vintern!
Pulsar i snö
ut på en sjö
Pulsar i snö på en sjö
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Tema: Rutiner
Varje morgon
Text och musik: Kristian Dahl

Varje morgon samma sak
Börjar dagen med bullbak
Om jag inte får nåt i magen
Blir jag mest sur hela dagen!
Och när jag blivit helt mätt
Sätter jag på kläder, det e lätt
varje morgon – samma sak
varje morgon – samma sak
varje morgon – samma tjat
klä på mig kläder och äta mat.

Borsta tänderna
Text och musik: Kristian Dahl
Innan jag går ut
Munnen säger tut
Oj, jag råkade glömma
Innan jag går ut
Munnen säger tut
Tänderna går inte att gömma
Ta fram en pinne med strån
Öppna munnen ditt fån!
Borsta – borsta – borsta – borsta tänderna x2
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Varje morgon och kväll
Inget gnäll
Borsta – borsta – borsta – borsta tänderna x2
Varje morgon och kväll
Inget gnäll
Mellis
Text och musik: Kristian Dahl

Vad är det som är fel?
Magen känns inte helt hel.
Jag vill ju bara leka
Men i kroppen känns det som det eka
Dax att stoppa nåt i mun
Innan jag blir för tunn
Banan eller ananas
Nu vill jag ha frukt i stora lass

REFRÄNG
Mellis – det har blivit dags för mellis!
Så snällis – vill du göra mig sällis?
På mellis på mellis på mellis
Mellis – det har blivit dags för mellis!
Så snällis – vill du göra mig sällis?
På mellis på mellis på mellis
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Hur ser din lunch ut?
Text och musik: Kristian Dahl

Klockan slår tolv och det är dags för mat
Duka bordet med knivar, gafflar och fat
I ett glas stoppar jag en servett
Nu är det snart dags att bli mätt
Sen kokar jag ris som blandar med gröt
Sparris, marshmallows och en jordnöt
Så ser min lunch ut – bara äta och njut
Så ser min lunch ut - bara äta och njut
Så ser min lunch ut - bara äta och njut
Så ser min lunch ut - Hur ser din lunch ut?
Hur ser din lunch ut?

Betala i kassan
Text och musik: Kristian Dahl

Jag tar cykeln in till stan
Får inte glömma köpa banan
På affären finns det så mycket mat
Purjolök, marshmallows och tomat
Det roligaste är att köra kundvagnen snabbt
Jag kör den så snabbt, så jag stannar knappt
Det roligaste är att köra kundvagnen snabbt
Jag kör den så snabbt, så jag stannar knappt
Men jag måste betala i kassan
Lägga maten i kassen
Jag Måste betala i kassan
Lägga maten i kassen
Och sen cyklar jag hem, igen!
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Nu ska jag vila
Text och musik: Kristian Dahl

Jag har lekt mest hela dagen
Busat, hoppat i hagen
Cyklat på cykeln, spelat fotboll
Men blev trött när jag lekte troll
Finns så mycket jag vill göra
Så jag ber dej att inte störa
För nu vill jag vila för att orka leka
Nu ska jag vila för att orka leka
Om en timme kör vi igen
Då leker jag med en vän
Men, nu ska jag vila för att orka leka

Vi fiskar klarar allting!
Text och musik: Kristian Dahl

Ibland så tror jag att jag är en fisk
Blubb, blubb, blubb, blubb,
När det finns vatten hoppar jag i
Blubb, blubb, blubb, blubb,
Hav eller badkar, pool eller vattenpöl
Det spelar ingen roll
Blubb, blubb, blubb, blubb,
Blubb, blubb, blubb, blubb,
Sim, sim, simmar jag
Plask, plask, plaskar jag
Vatten i näsan, gör ingenting
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Vi fiskar klarar allting!

Sim, sim, sim, simmar jag
Plask, plask, plask, plaskar jag
Vatten i näsan, gör ingenting
Vi fiskar klarar allting!
Sim, sim, sim, simmar jag
Plask, plask, plask, plaskar jag
Vatten i näsan, gör ingenting
Vi fiskar klarar allting!
Vi fiskar klarar allting!

Jag måste kissa
Text och musik: Kristian Dahl
Dagen är slut och jag är trött
Har blivit dags att sova sött
Borsta tänder, ta mej på pyjamas
Kolla om nån vill gonattkramas
Bara en sista grej kvar
Sen är jag klar
Jag måste kissa
Får inte missa, det gör vissa
Jag måste kissa
Du vill väl fnissa, kan jag gissa
Men jag måste kissa
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