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T E X T H Ä F T E

Lisa
(Walter-Smedlund)

E
När Lisa klappar händerna

         H
klappar hon så här
Hon klappar alltid händerna

      E
både här och där
Hon klappar sina axlar

            A
hon klappar sina lår

             E
Hon klappar sina öron

            A
hon klappar sina tår

E C#m A H

När Lisa kammar håret...

När Lisa målar naglarna...

När Lisa torkar disken...

När Lisa borstar tänderna...

Klappa med ena handen överst varannan gång.

Sång nr 01 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 1
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T E X T H Ä F T E

Ett skepp kommer lastat
(Walter-Smedlund)

E
Ett skepp kommer lastat med bananer
H                   E
med bananer, i långa banor
Ett skepp kommer lastat med bananer
H    E
Hela båten full

A          H
Långa bananer – Visa med händerna;
E        C#m
korta bananer
A            H
tjocka bananer
E          C#m
smala bananer
A         H
lätta bananer
E          C#m
tunga bananer
  A                    H
Goooooooooo-daaaaaaaaaaaa
       E
bananer

Ett skepp kommer lastat
med meloner
för millioner
Sööööööööööö-taaaaaaaaaaaaa
meloner

Ett skepp kommer lastat
med tomater
från fjärran stater
Gröööööööööö-naaaaaaaaaaaaa
tomater

Ett skepp kommer lastat
med citroner
för många kronor
Suuuuuuuuuu-raaaaaaaaaaaa
citroner
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T E X T H Ä F T E

Skicka en signal
(Walter-Smedlund)

E
Jag har vandrat runt
  C#m            E
livet har var’t strunt

       H             E
Ingen har jag haft att vara med
Men en vacker da’
C#m            E
var det nån som sa

     H         E
att han hade fått en bra idé:
H        E
Du ska träffa nya vänner
 F#      H
såna som du inte känner

Refr:
   E                        A             H
Skicka en signal - Lyckan blir total
A      H           E
Alltid är det nå’n som tar emot
                                        A H
Sen skickar dom tillbaks ett svar till dig, så klart
        A                         A               E
Det blir kontakt och sen så är det gjort

Det är inte bra
att bara gå och dra
benen efter sig för man är less
Men en ny kamrat
kan nog sätta fart
skynda dig och skriv någon express

Ring på telefon
Vinka över ån
Sätt dig bredvid nån
på ett kafé
Knåpa ´hop ett fax
Du har säkert flax
och det blir succé
ett, tu och tre
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T E X T H Ä F T E

Alfabetsvisan
(Trad arr och text Walter-Smedlund)

C             F    C
A B C D E F G
  G      C    G       C
börjar alfabetet med
              F     C
H I J K L M N
G        C          G           C
är de sju som kommer sen
       F
O P Q R
C           G
R som i ratten
C    F
S T U V
C             G
V som i vatten
C         F
X Y Z Å Ä Ö
F              C
nu har vi gått
       G       C
från A till Ö

Ö Ä Å Z Y X V
slutar alfabetet med
U T S R Q P O
kommer före
ska du tro
N M L K
K som i kvida
J I H G
G som i gnida
F E D C B och A
Nu har vi gått från
Ö till A
Det tycker jag
ni gjorde bra!
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T E X T H Ä F T E

Kvalster
(Walter-Smedlund)

E    H
Kvalster kan hoppa i lakan

      E
Jonglera och trixa med ägg

    H
Kvalster kan dansa på hårstrån

 E
och leka lian i ditt skägg
– Peka;
         A
I ditt armveck
          E
i ditt hår
          H
i din navel
            E
på ditt lår
         A
i din näsa
          E
i din mun
        H
i ditt öra
            E
på din hund

Kvalster kan dyka i tårar
och ta sig ett dopp i din svett
Kvalster kan rida på katter
och klia och ge dom ett bett

Kvalster är små som baciller
och trivs inte när det är kallt
Kvalster är alltid i farten
dom finns lite grann överallt

I ditt armveck...

Kom igen, skaka loss
Du kan alltid lita på oss
Plocka fram ditt mikroskop
så ska vi showa till solen går opp

Sång nr 06 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 5
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T E X T H Ä F T E

En boll vill bli studsad
(Walter-Smedlund)

      A         F#m
En boll vill bli studsad
     F        A
en bil vill bli körd

         F#m
En katt vill bli klappad
      F         A
en röst vill bli hörd
     D                E
en båt vill bli seglad
     A             F#m
en lampa bli tänd
      D               E
en bok vill bli läst
      A
en stek vill bli bränd

Ett plan vill bli fluget
en film vill bli sedd
en häst vill bli riden
en naken bli klädd
en puck vill bli passad
en knapp vill bli knäppt
en läsk vill bli drucken
en fånge bli släppt

Ett bord vill bli dukat
en skatt vill bli gömd
en sång vill bli sjungen
en pinsamhet glömd
en ost vill bli äten
en tjej vill bli rädd
en slips vill bli knuten
en blind vill bli ledd

En sång vill bli sjungen
ett ord vill bli sagt
en flöjt vill bli spelad
ett kort vill bli lagt
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T E X T H Ä F T E

Johnny B Råttom
(Walter-Smedlund)

E
Johnny B. Råttom

H      E
skyndar fram igenom stan
Han är stressad

A     E
och har var´t det hela dan

      E7
Men när Johnny ska gå över
              C#m           C
gör han följande manöver

          E                A
Titta vänster, titta höger,
         E                H         A
titta vänster och gå över
                    E
när gatan är fri

Barbro S. Larvig
ska till frissan klockan två
Hon får springa
för hon hinner inte gå

Inga S. Trulig
ska på kvartssamtal om Pär
Han har pratat, bråkat
varit till besvär

Arne K. Axig
springer snabbast i vår klass
Snabbast springer han
när han ska köpa glass

(...går över gatan)

Sång nr 09 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 7
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T E X T H Ä F T E

Året
(Walter-Smedlund)

G       H7
I januari
     Em             C
när allting var vitt
       G            D             G       D
då gjorde jag änglar i snön

I februari
när isen var tjock
då åkte jag skridskor på sjön

I mars och april
kom värme och tö
och blåsippan tittade opp

I maj och juni
slog blommorna ut
och man kunde ta sig ett dopp

Juli, augusti
var tryckande hett
och jag gick på simskola då

September, oktober
fick jag plocka frukt
och kvällarna mörknade så

November var frostig
December kom jul
och därmed var det året slut
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T E X T H Ä F T E

Bussen
(Walter-Smedlund)

E                                                            H
Min pappa jobbar heltid, han kör en gammal buss
                                                            E
för åtta, nio kronor så kan du få en skjuts

och dörrarna på bussen dom öppnas och dom stängs
och dörrarna på bussen dom öppnas och dom stängs

och hjulen på bussen dom bara snurrar runt
 och hjulen på bussen dom bara snurrar runt

och pappa kör till vänster med sin gamla buss (vänster arm ut)

och pappa kör till höger med sin gamla buss (höger arm ut)

och torkarna på bussen dom vinkar hit och dit
och torkarna på bussen dom vinkar hit och dit

och pappa säger bakåt ge plats för mera folk
och pappa säger bakåt ge plats för mera folk

och tutan på bussen den låter siså här: tut, tut!
och tutan på bussen den låter siså här: (tut, tut)

När vägen är som slätast kommer det ett gupp
När vägen är som slätast kommer det ett gupp

När vägen är som rakast kommer det en sväng
När vägen är som rakast kommer det en sväng

När klockan slagit nio då kör pappa hem
Sen sover han med bussen bredvid sig i sin säng

– Godnatt bussen, vi ses i morr´n...

–Visa det som sker med händerna;

Sång nr 11 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 9
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T E X T H Ä F T E

Rock
(Walter-Smedlund)

A
Ni kan se mig på video i en jacka av skinn
Ni kan se mig på scenen när jag glider in
D
Höra mina låtar på varje kafé

    A
– Jag heter Rock!
– Han heter Rock!

  D
Han heter Rock, Rock, Rock

A
Rock, Rock, Rock and Roll

E            D                   A
Han har höga skor så han blir stor

Och jag har fyra fina FIAT i mitt garage
Svällande mage av för mycket mat
slappa lår och jag börjar tappa hår

En allatiders fin
Rock n´ Roll-maskin

Brudarna svimmar när jag vickar mina höfter
Först vickar jag åt väster sen vickar jag åt öster
Vickar åt söder och stönar åt norr

Nu ska rocken ta fart
för Rock är tillbaks

Trummorna dånar och förstärkarna vrålar
Jag ställer mig på knä lägger mig och ålar
Sliter av mig skjortan sparkar av en sko

Rocken lever
och Rock har tappat skon
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T E X T H Ä F T E

Alla isar smälter
(Walter-Tejre-Smedlund)

D
Alla isar smälter
Alla isar smälter

           A
Alla isar smälter ej
För polisen smälter ej
      D
Nähej!

Alla åar rinner…
För byråar rinner ej. Nähej!

  G
Vi har en melo-melo-melodi

   D
som det är mycket tokeri uti

   A           D
Ja, du kan själv se hur skoj det kan bli

Alla gubbar snusar…
För jordgubbar snusar ej. Nähej!

Alla kranar droppar…
För lyftkranar droppar ej. Nähej!

Alla segel hissas…
För gomsegel hissas ej. Nähej!

Alla nappar suges…
För senapen suges ej. Nähej!

Alla sånger sjunges…
För kalsonger sjunges ej. Nähej!

Alla låtar slutar…
Men den här låten slutar nu. Hej, hej!

Sång nr 14 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 11
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T E X T H Ä F T E

Ritar med stortån
(Walter-Smedlund)

F    B    F                                B             F
Jag ritar en båt med stortån - först vattnet som den flyter p
           B            C                 F                   B            C          F
Sen skrovet så vackert och stadigt - och styrhytten är ovanpå
B            C            F                C  F
Ankaret hänger i fören - Men nog är det nå´t som jag glömt
          C                F
– Jo, flaggan ska fladdra därbak
  C        F
Flaggan ska fladdra därbak

Jag ritar en katt med stortån
först huvud med öron uppå
Sen kroppen och de fyra benen
så katten ska kunna gå
Ögonen ovanför nosen
Men nog är det nå´t som jag glömt
Jo, svansen ska sitta därbak
Svansen ska sitta därbak

Jag ritar ett hus med stortån
först väggar och ovanpå tak
sen två stora fönster så granna
som passar den kräsnaste smak
Skorstenen ryker på taket
Men nog är det nåt som jag glömt?!
Jo, dörren så man kommer in
Dörren så man kommer in

Jag ritar en gubbe med stortån
först gör jag en cirkel så rund
Sen gör jag en nolla till näsa
ett u får vara mun
Ett E och en 3:a blir öron
Men nog är det nå´t som vi glömt
– Jo, ögonen gör jag av ”plus”
Ögonen gör jag av  ”plus”

– Rita med stortån i sanden eller sätt en krita mellan stortån
och  ”pektån” och rita på ett papper.

Sång nr 15 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 12
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T E X T H Ä F T E

Små flugor
(Trad arr & text Walter-Smedlund)

C      F       C
Vi äro små flugor, vi  (bzzz, bzzz)
     F               C
Vi äro små flugor, vi (bzzz, bzzz)
     F
Vi äro små flugor
         C           Am
som surrar i stugor
     F              G       C
Vi äro små flugor, vi (bzzz, bzzz)

Vi äro små moppar, vi (brrm, brrm)…
…me´ trimmade toppar…
Vi äro små getter, vi (mäck, mäck)…
…som äter servetter…

Vi äro små kattor, vi (mjau, mjau)…
…som klöser i mattor…

Vi äro små hönor, vi (pock, pock)
som pickar små bönor
Vi äro små hönor, vi (pock, pock)

Vi äro små sparvar, vi (kvitt, kvitt)…
…som flyger och larvar…

Vi äro små sikar, vi (blllp, bllp)…
…som simmar i vikar…

Vi äro små fingrar vi (plopp, plopp)…
…som vrider och slingrar…

Sång nr 17 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 13
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T E X T H Ä F T E

Lilla o
(Walter-Smedlund)

C
Lilla o, lilla o, lilla o
finns i sko, finns i klo, finns i bro
        F                       C
Lilla o, lilla o, finns i bo,
finns i ro, finns i glo och i ko
       G F
Lilla oooooooo
        C
Lilla o

Lilla i,  lilla i, lilla i
finns i bi, finns i fri, finns i tvi

Lilla u, lilla u, finns i gnu
finns i bu, finns i nu, Nalle Puh

Lilla e, lilla e, lilla e
finns i te, finns i tre, finns i fé

Lilla a, lilla a, finns i bra
finns i ta, finns i ha, och chokla´

Lilla y, lilla y, lilla y
finns i kry, finns i bly, finns i sy

Lilla ä, lilla ä, finns i trä
finns i knä, finns i blä, och relä

Lilla å, lilla å, lilla å
finns i gå, finns i stå, finns i blå

Lilla ö, lilla ö, finns i frö
finns i tö, finns i slö, och adjö

vokalerna

Sång nr 18 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 14
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T E X T H Ä F T E

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

Res dig upp och sätt dig ner
och stampa lite grann
Res dig upp och sätt dig ner
och stampa lite grann

Res dig upp och lägg dig ner
och dunka  lite grann
Res dig upp och lägg dig ner
och dunka lite grann

Sång nr 19 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 15
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T E X T H Ä F T E

Tjo vad det lufsar
(Walter-Smedlund)

E
När jag va´ ut i skogen
                          H
en härligt solig helg
I dimman ut´ i mossen
                         E
fick jag se en…
  A
Tjo, vad det lufsar
    E
i buskar och snår
  H
Tjo, vad det lufsar
 E
vinter och vår
  A
Tjo, vad det lufsar
 E
sommar och höst
 H                   E
Jag såg älgen först

När jag va´ ut i skogen
bland knott och spindelväv
I grytet under stenen
fick jag se en ...

När jag va´ ut i skogen
och plocka´ bär i hink
I bäckens vilda vatten
fick jag se en ...

När jag va´ ut i skogen
med grannens pojke Björn
I tallen bredvid granen
fick jag se en ...

När jag va´ ut i skogen
i sällskap med min tant
I hagen vid en bondgård
stod en ...

Sång nr 21 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 16
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T E X T H Ä F T E

Min hatt
(Trad arr Walter-Smedlund)

C
Min  (vidrör bröstet)
hatt  (ta på huvudet)
den har
tre  (visa tre fingrar)
G
kanter  (gör triangel med tummar och pekfingrar)
Tre
kanter
har
min
 C
hatt
Och har den
ej    (skaka på huvudet)
tre
  G
kanter
                           C
Så är det ej min hatt

Sång nr 22 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 17
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T E X T H Ä F T E

Byssan lull
(Trad arr  och text Walter-Smedlund)

Dm                       Gm       A
Byssan lull, koka kittelen full
       Gm          A           Dm A
det blåser tre vindar på havet
       Dm              A
Den första är så varm
       Dm              A
Den andra är så kall
         Gm                 A          Dm
Den tredje gör mig rufsig i håret

Byssan lull, koka kittelen full
Det ligger tre böcker på bordet
Den första är så tunn
Den andra är så tjock
Den tredje har så fladdriga sidor

Byssan lull, koka kittelen full
Det hänger tre tavlor på väggen
Den första hänger rakt
Den andra hänger snett
Den tredje är rund som en tallrik

Byssan lull, koka kittelen full
Det ligger tre korvar i kylen
Den första är så rak
Den andra är så böjd
Den tredje är skuren i skivor

Byssan lull, koka kittelen full
Det växer tre granar i skogen
Den första är så hög (stå upp – händerna rakt upp)
Den andra är så låg (sitt på huk  – händerna rakt upp)
Den tredje är kluven i mitten (för isär de uppsträckta händerna)

– Visa det som sker i texten;

Sång nr 23 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 18
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T E X T H Ä F T E

Hur tror ni det känns ?
(Walter-Smedlund)

G               D              G
Lyssna på mig, sade hunden
                         D                   G
Hur tror ni det känns att va´ bunden?
           C             G
Jag får inte jaga katt
              Em                      C
Dom har inte betalt min skatt
        G              D                  G
Hur tror ni det känns att va´ hund?

Lyssna på mig, sade katten
Jag måste va´ ute hela natten
Jag får inte komma in
så jag vägrar gå i spinn
Hur tror ni det känns att va´ katt

Lyssna på mig, sade myggen
Jag blir nog aldrig en trygg ´en
Varje gång jag vill ha en slurk
Blir jag slagen av nån skurk
Hur tror ni det känns att va´ mygg

Lyssna på mig, sade hästen
Jag vill inte ridas av prästen
Han är hundra kilo tung
Jag är inte längre ung
Hur tror ni det känns att va´ häst

Sång nr 25 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 19
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T E X T H Ä F T E

Myrorna
(Walter-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
    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
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 gratis pirat det blir en väldig fart
Hej vad det gungar...
Hej!

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 loop till visslingar och rop

Sång nr 26 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 20
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T E X T H Ä F T E

Kossans vaggsång
(Walter-Smedlund)

A           D      E
A           D      E

När det var kväll i lagårn och alla djuren skulle sova började kossan sjunga en vaggsång;

Fåren lärde sig bräka den
Hönorna lärde sigkackla den
Katterna lärde sig jama den
Mössen lärde sig pipa den
Sen sjöng dom den tillsammans, allihop.

Sång nr 27 från skivan Gubbarna i lådan  Sidan 21
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