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LILLE BARNESJÆL (Becifringer forefindes ikke)

I din lille barnesjæl, er en verden smuk og stor.
Her er plads til vores jord, her er plads til far og mor.
Fantasien i dig bor – til den dag du bliver stor.

Verden er et eventyr, fyldt med mærkelige dyr.
Nogle siger øf og muh, andre siger bæh og buh,
de er sjove siger du, du skal sove lige nu.

Trolden er så styg og fæl, i den stjerneløse nat.
Nu mjaver vores kat, for nu leger den tagfat,
med en stakkels lille mus, ud'nfor vores lille hus.

Der er godt og der er ondt, no'et er kantet no'et er rundt,
det betyder ingenting, alt i livet går i ring,
Vi vil op men falder ned, i den store evighed.



UMPAPA
C                             G
Umpapa, Umpapa, Umpapa, Umpapa,
G7                                   C
er en gammel rynket elefant.
C                            G
Umpapa Umpapa, Umpapa Umpapa,
G7                                      C               
synes det er virk'lig int'ressant:
     F                                     C
At trutte i sin snabel dagen lang,
D                        D7            G      G7 
syng nu med på denne lille sang!
C                            G
Umpapa Umpapa, Umpapa Umpapa,
G7                                  C
spiller mens den danser Tjatjatja..

Tjingeling, Tjingeling,Tjingeling, Tjingeling,
er en gammel tigermor på spring.
Tjingeling, Tjingeling,Tjingeling, Tjingeling,
men hun fanger aldrig nogen ting.
Hvis du også springer når hun gør,
hvis du altså kan og hvis du tør!
Tjingeling, Tjingeling,Tjingeling, Tjingeling,
syn's hun sikkert det er pingeling!

Oggenok, Oggenok, Oggenok, Oggenok,
er et gammelt pindsvin fyldt med brok.
Oggenok, Oggenok, Oggenok, Oggenok,
bor i bedstefaders sure sok.
Hvis den ikke brokker sig en dag,
er den sikkert syg den stikne sag!
Oggenok, Oggenok, Oggenok, Oggenok,
er et lille brokkehovedpjok.

Tikkelik, Tikkelik, Tikkelik, Tikkelik,
er en lille fjollet bøvsesnøvs.
Tikkelik, Tikkelik, Tikkelik, Tikkelik,
føler at den ikke mer' behøv's.
Holder den en bøvs si'er numsen prut,
og så får den smæk af moster Ruth!
Tikkelik, Tikkelik, Tikkelik, Tikkelik,
har nu fået hikke, hikke hik.



JEG VIL IKKE SOVE

D
Kære lille far jeg vil ikke sove,
Em          A7            D
det er for tidligt for mig.
D
Jeg vil hel're lege, og du skal love,
Em               A7                 D
jeg må lege fangeleg med dig.
G                              D
Søvnen må vente til jeg bli'r søvnig,
Em               A7       D
først skal vi lege vi to.
G                                   D
Nu skal du synge, hvis du er enig,
Em            A7     D
under den hvide bro.

Fangeleg eller sangleg? Sangleg! Ok så synger jeg, men så skal du også sove! Ja, ja...

D
Under den hvide bro,
                             A
sejler en båd med to,
A7             Em            A7              D
båden den vipped' og fipskægget skreg,
Em          A7     D
hage jeg elsker dig!

Sådan er den ikke! Nej men nu blev den sådan :))
Du skal synge mere... ok, ok.

D
Kære lille barn med de blanke øjne,
Em            A7                     D
nu banker nattens drømme på.
D
Alle mine eventyr er fyldt med løgne,
Em            A7                    D
det kan du sikkert godt forstå.
G                              D
Søvnen ka' vente til du bli'r søvnig,
Em                 A7          D
først skal jeg synge en sang.
G                            D
Luk dine øjne hvis du er enig,
Em          A7                 D
så bliver sangen ekstra lang.

Du skal synge: Lille Peter Edderkop...
Den synger jeg...

D                                  Em        A7     D
Lille Peder Edderkop, kravled' op ad muren.
D                              Em        A7     D  
Så ko'om regnen og skylled' Peder ned.
D          A             Em      A7      D
Så kom solen og tørred' Peders krop.
D                                 Em        A7   D
Lille Peder Edderkop kravled' atter op.

Han hedder Peter Edderkop! Nåe ja, det er også rigtigt.
Kan du sove nu? Ja nu er jeg søvnig, gab...
Tak for sangen... Godnat, og sov godt...



LEELAS FØDSELSDAG

C         Dm7   F        C   F C         C               Dm7   F          C   F C
Leelas fød  -  sels  - dag,       skal fejres med boller og med flag,
     F         Dm7 F Dm7       C       Cmaj7/G       G           G7             C         C7
og mange gaver og smil skal hun ha',          det får man altid på sin fødselsdag,
     F         Dm7 F Dm7       C       Cmaj7/G       G         G7                  C   F C
ja mange gaver og smil skal hun ha',          det får man på sin fødselsdag.
F     Dm7   G        G7       C    F C
Det er        Leelas fødselsdag!
F     Dm7   G        G7       C    F C
Det er        Leelas fødselsdag!

Tænk at du er her, og at det jeg ser,
er en som både er smuk og klog, og kan læses som en åben bog,
er en som både er smuk og klog, kan læses som en åben bog,
Det er Leelas fødselsdag!
Det er Leelas fødselsdag!

Solen skinner ned, her er hvad jeg ved,
de første skridt er no'et der bare sker, men jeg ved der kommer mange fler',
de første skridt er no'et der bare sker, men der kommer mange fler'!
Det er Leelas fødselsdag!
Det er Leelas fødselsdag!

Tecnonat / ingen tekst eller becifring



DRØMMESANGEN
Intro: Ddursgreb 7. bånd, 5. bånd 3. bånd og 2. bånd G

6/4

G D | C G | C G | D G | 

G B7 | C G | G G | D G | 

G Em Em7 Em | C Cadd9/B Cadd9/A G |

Kære lille bamsefar, nu må du ikke drømme mer'

ellers bli'r vi bare fanget og bli'r lige her -

inde i skoven og vi slipper aldrig væk,

nu har vi sovet 27 nætter i træk.

Ja, nu har vi sovet 27 nætter i træk.

Far: Jeg skal lige drømme lidt mere, bare 3 nætter, eller 2! Okay så 1!?

Nu er alting blevet godt, det var også det jeg sa'e',

mor har fået striber på - ja, og dem ka' du ae.

Og hvis du brummer, spinder hun så katteblidt,

men nu er det snart på tide at du vågner lidt!

Ja, nu er det snart på tide at du vågner lidt!
Far: Nu drømmer jeg om striber...

For nu har vi reddet mor, og reddet både dig og mig,

så nu skal vi ud af skoven og finde en vej.

Vi skal ikke drømme mere du og jeg,

nu skal vi bare sige farvel og hej hej. 

Ja, nu skal vi bare sige farvel og hej hej. 

Far: Hej hej??? Nej nej!!!

Og nu er det helt okay, også selvom vi gir' slip,

se nu vipper mor med sin lyserøde tigernæsetip.

Nu kan vi drømme li'så tit om mor vi vil,

vi er ikke læng're bange for det der skal til.

Nej, vi er ikke læng're bange for det der skal til.

Far: Nu vågner jeg!!!



Rumvampyren Vampus  Capo 2. bånd
Intro: C | C |
|| C | C | C | G G7 | F G7 | F G7 | C || C |

Piano:
Intro: D | D |
|| D | D | D | A A7 | G A7 | G A7 | D || D |

Her er en sang om Vampus, den lille rumvampyr,
han var en lille strid og hidsig fyr.
Det havde han efter moren,
for hun var født på jorden.

Og faren var en slyngel, han drilled' Vampus tit,
fordi han brugte tænderne for lidt.
Han ville ikke bide,
det ku' han ikke lide.

En dag så gad han ikke, at finde sig i mer',
så han løb hjemmefra og kom så her.
Til vores grønne klode,
hvor moren stadig bo'de.

Men moren ville ikke, gi' Vampus nogen trøst,
og smed ham ud da solen stod i øst.
Så Vampus løb for livet,
at han sku' dø var givet.

Men heldigvis så fandt han - et gammelt dystert slot,
og ned' i kæld'ren var der mørkt og godt - 
men efter klokken atten,
så gik han ud i natten.

Nu var han sur og knotten, den lille hidsigprop,
han ville bide nog'n men ku ikk' nå op -
så alle jordens tumper,
blev bidt i deres rumper - én for én -
av for den - alle for én og én for alle -
det gør så ondt i min endebalde - av av av av - AV!!!



HER I MIN VERDEN  

||: E A B7 E :|| E7 | A E B7 E | E7 | A E B7 E |
| C G D G | C G  B7 E | C E

Her i min verden, er eventyr og sang,
og i min verden er dagen ekstra lang.
Jeg leger hele dagen med min ven,
når det bli'r aften, leger vi igen.
Her i min verden, er fantasien løs,
med mange monstre som gør min mor nervøs.

Når jeg skal sove, læser hun for mig,
om stygge trolde som spiser børnesteg.
Og om en drage, som flyver i det blå,
når den bli'r sulten, så skal man passe på.
Her i min verden, er fantasien løs,
med mange monstre som gør min mor nervøs.

Hvis jeg har været, en sød og artig dreng,
og ligger stille og artigt i min seng.
Så vil hun gerne, synge mig til ro,
på drømmeslottet, i søvnen skal jeg bo.
Her i min verden, er fantasien løs,
med mange monstre som gør min mor nervøs.

Jeg drømmer altid, så mange sære ting,
og jeg kan flyve, og kommer vidt omkring.
Jeg går på vandet, og svømmer med en haj,
og blå delfiner, vil lege lidt med mig.
Her i min verden, er fantasien løs,
med mange monstre som gør min mor nervøs.



Lille regnvejrssang capo 2. bånd, a dur
||: A | A | D A | E E7 :||
D | E E7| A A7 | F# F#7| 
D | E E7| A | A7 |
D | E E7| A A7 | F# F#7| 
D | E E7| A  D2/A| A |

||: Det regner, det regner – i vores skolegård. :||
Så vi vil ikke ud, og holde frikvarter,
for vi vil ikk' ha' vand i vores hår! Nej, nej, nej!
Og skyerne er sorte, og bliver fler og fler -
det styrter ned i vores skolegård.

||: Det regner, det regner – på skovens grænne træ'r. :||
Så vi vil ikke ud, og gå en tur i den,
så får vi bare no'et så våde tæer. Ja, ja, ja!
For vi vil meget hel're, meget hel're hen,
hvor der er badestrand og solskinsvejr.

||: Det regner, det regner – mod ruden hvor jeg bor. :||
Så jeg vil ikke ud, men hel're sidde her,
og se på potteplanterne som gror. Ja, ja, ja!
Tælle alle dråber - dråberne jeg ser,
i mens jeg bare sidder her og glor.

||: Vi danser, vi danser - en lille regnvejrsdans. :||
Vi synger til regnen at den skal holde op,
hvis ikke vi skal gå fra vid og sans. Ja, ja, ja!
Nu må det få en ende, eller bare et lille bitte stop
||: mens vi danser vores regnvejrsdans. :||



OM AT RIDE 

||: D |A A7(D D7):||
| G | C | A A7 | D D7 |
| G B7 | C G | C D D7 |
| G C G C | G D7 G |

Når du rider på din hest og galoperer ud på tur -
må du ikke være bange for så bli'r hesten sur.
Den ka' nemli' li' at løbe, li'så hurtigt som den kan,
når du slipper alle hestekræfter løs
der er meget du skal lære, på din ridetur,
du må aldrig, aldrig, aldrig bli'e nervøs.

Når du rider på et pindsvin, skal du ha' en pude på,
ellers bli'r du stukket i din numse og din tå.
Selv om ingen pindsvin løber hurtigt, elsker de at gå,
og de elsker røde jordbær og sorte bær og blå,
helst med mælk og fløde, så det ka´forslå,
fra en ko med underbukser på.

Når du rider på en elefant og spiller på trompet,
kan du være sikker på at den bli'r glad når den har set,
at du ikke laver grin med snablen, men synes den er flot,
og især hvis du kan spille en sang med trut og båt,
for elefanter elsker blå trompeters trut,
og spiller med på snablen til slut

Når du rider på en snegl så går det rigtig, rigtig langsomt
hvis du tror det er en fejl, så syn's den det er morsomt.
For den glider li'så langsomt frem, på en cykelsti,
med sit hus på ryggen hen til sneglevejen 10,
Du må hel're hoppe af og gå hvis du vil frem,
ellers kommer du vist aldrig hjem.



BIM BAM BUSSEMAND  capo 1. bånd

4/4 ||: A | E E7 :||
2/4 | A |
4/4 | D A| E E7 |
2/4 | A |
4/4 | D A| E E7 | A |

Bim bam bussemand,
sure tæer i saftevand,
bim bam bussemand,
bim bam bussemand.
||: Hvis dine fødder lugter,
så ska' de ha' et bad! :||

Avra faster Laura,
dine bukser flagrer,
hvis du spiser havre,
går du rundt og stavrer.
||: Og hvis du spiser kiks,
bliver du fuld af triks. :||

Hvis du ingen bukser har,
må du gå med numsen bar.
Hvis du ingen bukser har,
må du gå med numsen bar.
||: så fryser dine balder,
og du går rundt og falder. :||



BELLO OG ZAP – de to undulater  capo 5. bånd

4/4 ||: Am | E7 | Am | E7 |
| Am | E7 | Am E7 | A :||
| C | G | G7 C | E7...|
| Am | E7 | Am E7 | Am|

Bello og Zap - ku' li' at flyv' om kap -
de elskede begge farten.
Men Bello var for slap, og Zap var alt for rap,
sådan var det i hvert fald i starten.
Flyv lille fugl, flyv lille fugl - til dit skjul...
Bello og Zap - ku' li' at flyv' om kap -
men Bello ku' ikke følge med.

Ind og ud af buret, fløj de hver dag,
så længe lågen stod åben.
Zap var en lille blå og lækker sag,
og Bello havde intet våben.
Mod hvad han så, han var forgabt – og fortabt.
Bello og Zap - ku' li' at flyv' om kap -
men Bello ku' ikke følge med.

Bello kunne flyve som en sofacykel,
hvis den havde vinger på.
Han dykked' ned mod gulvet, mens Zap sad og så,
så hvordan det kunne gå,
når Bello fløj som en akrobat, og gik i spagat.
Bello og Zap - ku' li' at flyv' om kap -
men Bello ku' ikke følge med.

De ku' li' at kysse, når de gik i bad,
de gik i bad en gang om ugen.
Men det bedste var når de fik ostemad,
så kom der fugleklatter på dugen.
Bello og Zap, er sjove begge to - ka' du tro!
Bello og Zap - ku' li' at flyv' om kap -
men Bello ku' ikke følge med.


