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T E X T H Ä F T E

Träskliv

E                              A                                H
Om du inte vet vart du ska på semestern
E                                    A                            H E
Om du vill ha spänning som i vilda västern
A                            Gissm                   H
Sätt dig på en buss åk så långt det går ut i stora skogen
bland buskar och snår

När du sen får syn på ett hus av masonit
Har du kommit rätt för då har du kommit hit
Vi sitter på verandan och gnolar på nån låt
annars är vi ute på sjön och åker båt

              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

Vi har en krokodil som kan hjälpa oss med allt
Han kapar lite ved när huset är för kallt

Och vill vi ha en macka när arbetsdan är slut
skivar han en limpa på en tusendels minut

Vi har det så bra i vårt fina gamla skjul
Får vi lite tråkigt kan vi fira jul

Vi surfar in till stan på vår krokodil
När han fått en mört går han som en pil
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T E X T H Ä F T E

Studsmusik
Leif Walter - Gert Ove Smedlund 

D                   Hm                G                   A
Vakna upp till studsmusik hoppa ur din snarkofag
D                    Hm           G                    A
Prova morrongymnastik ny dag kräver nya tag

Morronruschen gör dig sund mera flås och mindre rund

                              D        A                          D
Studsa fram till en stol - Studsa fram till en dörrpost
A                           D         A                           G      A
Studsa fram till ett skåp - Studsa fram till ett bordsben
                             D       A                           D
Studsa fram till en vas - Studsa fram till en tavla
A                            D      A                           G    A
Studsa fram till en duk - Studsa fram till en fönster

Vakna upp till trippmusik i ditt eget snark-o-tek
Prova morrongymnastik trippa till  ditt lek-o-tek

Morronruschen gör dig pigg som en mört eller en spigg

Trippa fram till en boll - Trippa fram till en docka
Trippa fram till en bil - Trippa fram till en nalle
Trippa fram till ett hus - Trippa fram till ett krukväxt
Trippa fram till ett lok - Trippa fram till en sagobok

Vakna upp till twistmusik snart så börjar dagens stök
Prova morrongymnastik gör en runda i ditt kök

Morronruschen gör dig gla
Tralla-lalla-lalla la

Twista fram till en spis - Twista fram till ett kylskåp
Twista fram till en visp - Twista fram till en lysknapp
Twista fram till en sop - Twista fram till en diskho
Twista fram till en frys - Twista fram till ett frukostbord
Ett frukostbord
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T E X T H Ä F T E

Frukostsången
Leif Walter -Gert Ove Smedlund

G                 D
En kossa på landet
C                    G
vann på lotteri
                       D             G
Hon fick en förtjusande bil
                       D
Hon körde på vägar
        C                        G
med kurvor och med gupp
                     D                G
så nästa dag mjölka hon fil

I djungeln finns apor
I havet simmar fisk
I öknen finns mången kamel
Dom har det nog bra
men får aldrig en sked
med mannagrynsgröt och kanel

Ät aldrig en mandrill
till frukost, käre vän
för det är en stor babian
Tag hellre en tallrik
med yoghurt från din kyl
sen skivar du i en banan

En katt vill ha grädde
en mus vill äta ost
när dom tränar till olympiad
Dom stånkar och svettas
var natt och varje dag
sen tar dom ett glas kall choklad

Tre sorters kräm
det måste jag nog ha
sa Älgen till lilla Kanin
Helst jordgubb och skogsbär
och äppelkräm med mjölk
För då blir min päls jättefin
Ja, då blir min päls jättefin
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T E X T H Ä F T E

Kissemiss Rocken Roll
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

                  D
Det går en katt på pianot
och han vill spela Rocken roll
                  G
Det går en katt på pianot
                                      D
det stänker svett åt alla håll
A
Katten som spelar
       G
och ingen som velar
             D
Rocken roll
Kissemiss-Rocken roll

Det går en mus på pianot
och han vill spela Råtten roll
Det går en mus på pianot
och han vill inte spela moll
En mus i extas
och en vas går i kras
Rock n´ roll
Musse Pigg Rocken roll

En apelsin på pianot
och den vill spela Rocken rull
En apelsin på pianot
så hela huset dansar  omkull
En rock-apelsin
ger dig C-vitamin
Rocken roll
Vitamin Rocken roll

En elefant på pianot
för han vill oxå vara me´
En elefant på pianot
det var nog ingen bra idé
Pianot som rasar
när Snabelman gasar
Rocken roll
Elefant Rocken roll
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T E X T H Ä F T E

Pelle Jöns
(Trad. arr. Leif Walter - Gert Ove Smedlund)

C
Det var en gång en daggmask
                            G
som hetter Pelle Jöns
Han var så rädd för skator
                                C
han var så rädd för höns
Han var så rädd för letare
                           G
och metare med burk
och dom som satte mask på krok
                              C
dom kalla han för "skurk"

En dag så tänkte masken:
jag gräver väl mig ner
en meter under marken
så ingen kan mig se
I trädgården gick letare
och metare och höns
dom hitta många maskar
MEN INTE PELLE JÖNS!
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T E X T H Ä F T E

Vem har tagit min kexchoklad
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

      G           C             G               C
Du låg här i morse så ljuvligt och brun
G             C                          D
längst in i skåpet bakom en vas
G                  C           G                  C
Under några tidningar som jag lagt dit
      G                  C                 D
jag hade liksom laddat för kalas
      C                       D        G               Em
Nu står jag här och stirrar och fattar ingenting
       C              D
där du låg förr finns inte någon kvar

G                          C
Vem har tagit min kex-choklad?
G                           D
Vem har tagit min gobit?
G                          C
Vem har tagit min kex-choklad?
       G               D
Det här va´ inte roligt

Längst ner i frysen i ett paket spenat
inklämd mellan kycklingar och torsk
Där gömde jag dig för kommande behov
jag ville slippa springa till en kiosk

Nu står jag här i natten kartongen gapar tom
Där du låg förr finns inte någon kvar

I bokhyllans rader med halvfranska band
av Nationalencyklopedin
Där ligger du och väntar jag vet du finns där
att trösta mig när suget sätter in

Jag famlar i boken där sidor rivits ut
Där du låg förr finns inte någon kvar
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T E X T H Ä F T E

Vårat lejon
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
...men det var tur han bara ville ge
              C
  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
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T E X T H Ä F T E

Ledi’ Lörda’
Leif Walter  - Gert Ove Smedlund

A              D
Månda´ -skrapa och putsa
A                               E
Tisda´ -spackla och kitta
A            D
Onsda´ -slipa och feja
A                             E
Torsda´ - måla och lacka
Fissm                  D
Freda´ -hämta ut löning
A                          E
Freda´ - äntligen helg
         A            D
Ledi´ lörda´ Ledi´ lörda
        A          E
Ledi´lörda´ och sönda´

         A             D
Ledi´ lörda´  Ledi´ lörda
        A           E
Ledi´lörda´ och sönda´

Månda´  -spika och hamra
Tisda´ -såga och skruva
Onsda´ -borra och hyvla
Torsda´ -fila och skarva

Månda´  -stoppa trafiken
Tisda´ -spana på stan
Onsda´ -jaga och haffa
Torsda´ -hjälpa små barn

Månda´ -svetsa och löda
Tisdag -nita och hamra
Onsda´ -passa och rikta
Torsda´ -värma och böja
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T E X T H Ä F T E

Sven Kolibri
Leif Walter -Gert Ove Smedlund

D
Har du sett Sven Kolibri
                                        A
zum - zum - zum - zum - zum

Viftar vingar som ett bi
                                        D
zum - zum - zum - zum - zum

Dricker nektar ur en ros
                                        G
zum - zum - zum - zum - zum
                      D
Sedan flyger han sin kos
A                                     D
zum - zum - zum - zum - zum

Har du sett på Lusse Katt
mjau - mjau - mjau - mjau - mjau
Lekte visst tafatt i natt
Fångade en konstig  mus
på ett datorvaruhus

Har du sett på Anders And
kvack-kvack-kvack-kvack-kvack
Ingen and har haft en tand
Huvet ner och stjärten opp
Käkar gräs och tar ett dopp

Har du sett på Schimp-Anders
uh-uh-uh-uh-uh
Han blev bjuden på en fest
Drack ur bålen, åt all mat
La´ en rap och stack med fart

Har du sett på Mårten Gam
Wosh - wosh - wosh -wosh -wosh
Han är mera vild än tam
Han trivs bäst vid död-säsong
Käkar asen dagen lång
Nu är det slut på denna sång
Bing-bang-ding-dang-dång
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T E X T H Ä F T E

Olympiska spel
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

Hm                          E
Vi ska ha olympiad det är fina grejer
Hm                                  E
invigning med stor parad sportgrabbar och tjejer
D                                            A
Vi ska ha olympiskt bål som tänds av någon stor idol
Hm                                                      E
Folket stämmer upp ett vrål när han kommer i sin overall
G                          Fiss7sus4                Hm
- Det kan aldrig va fel med olympiska spel
E
Neeeej
G                          Fiss7sus4
- Det kan aldrig va fel med olympiska spel

Det kommer många stjärnor hit från alla håll i världen
Efter många år av slit mot Träsket ställs nu färden

Vi bygger upp en helt ny stad Det gör idrottsmannen glad
Han får bo i snygg barack sätter världsrekord som tack

Inge´doping, inge´ fix, inge´ fusk och inge´ trix
inga kix av nål som sticks nix nix nix till  trimningsmix

Alla springer allt dom tål och svettas så det stänker
Den som kommer först i mål får guldmedalj som blänker
Kasta stövel,  hoppa säck plockepinn  och simma näck
tvätta, hänga upp på streck köra bil med blanka däck

Turister kommer hit i flock laddade med pengar
Handelsmannens börs blir tjock Hotellen hyr ut sängar
Alla köper korv och glass Tio spänns entré på dass
Alla trivs och skakar tass Olympiad i stora lass
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T E X T H Ä F T E

Händer och fingrar
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

Klappiga händer - Trappiga händer
Paddliga händer - Pladdriga händer

A             D           E            A
Gnuggiga händer - Huggiga händer
              D           E            A
Kuggiga händer - Ruggiga händer

Toppiga händer - Stoppiga händer
Knäppiga händer - Läppiga händer

Bugande händer - Trugande händer
Tvinnande händer - Vinnande händer

Saxiga fingrar - Kaxiga fingrar
Tjuriga fingrar - Suriga fingrar

Krokiga fingrar - Tokiga fingrar
Viftiga fingrar - Liftiga fingrar

Lockande fingrar - Ploppande fingrar
Hyschande fingrar - Vyssande fingrar

Rutiga fingrar - Knutiga fingrar (knyt näven)
Kryssiga fingrar - Kyssiga fingrar

Pekfingret
Lillfingret
Långfingret
Ringfingret
Tummen
och STOPP (stopptecken)
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T E X T H Ä F T E

Julibarn
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

C               G
Fjärdarnas blänk
C              G
Vågornas stänk
C                  F               G
Barnen som plaskar omkring
F               G
Segla och ro
F               G
Tycka och tro
F              C              G
Tänka på mest ingenting

C         G        F    G
Nakna fötter i sanden
C         G        F    G
Vita snäckor i handen
      C
På landet
                 G     F     G
långt ifrån stan
     C
Julibarn

Ligga på rygg
Flugor och mygg
Molnen som glider förbi
Sommarljum vind
smeker min kind
Härligt att känna sig fri

       Am                        G
Hon fångar en groda i dammen
      Am                              G
vid hagen där smultronen finns
        Am                           G
Hon pussar den tar den i famnen
Am               F             G
Kanske blir han till en prins
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T E X T H Ä F T E

Ingen sol
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

 A       D       A       E
Ingen sol
          A       D       A       E
inga moln
             A
men en måne
        D               A               D               A
som myser och pyser och fnyser när rymdskeppen
E                 A
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 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

Ingen vår - Ingen höst
men en vinter
som snöar och töar och tillfrusna sjöar
som blänker i sol

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
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T E X T H Ä F T E

Bä, bä vita lamm
Alice Tegnér

D
Bä, bä, vita lamm
A                    D
har du någon ulli-rulli-rull
D
Ja, ja, kära barn
A                      D
jag har säcken fulli-rulli-rull
G                        D
Helgdagsrock åt far -yeah
       A                     D
och söndagskjol åt mor -yeah
       G         D
och två par strumpor
    A           D
åt lille, lille bror -yeah, yeah
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T E X T H Ä F T E

Rockahoola Boogie
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

H
Höger arm upp

Vänster arm upp
E
Svaja  armar hit och dit
H
shaka runt och sjung en bit
Fiss

Höger arm ner
Vänster arm ner
Håll på axlar snurra fort
så du inte syns på kort

Höger arm ut
Vänster arm ut
Du har blivit flygmaskin
Gör en flygning till Berlin

Höger höft fäst
Vänster höft fäst

Jungfru, jungfru, jungfru skär
sprätt med benen sisså här:

Höger arm fram
Vänster arm fram
Du har blivit till en pump
Kom så pumpar vi i klump

Höger arm upp, vänster arm upp
Höger arm ner, vänster arm ner
Höger arm ut, vänster arm ut
Höger höft fäst, vänster höft fäst
Höger arm fram, vänster arm fram
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T E X T H Ä F T E

Jag vill inte bli en sko
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

       G                    C      G
Jag vill inte bli en sko, aha
                      C
en väska, en stövel
     Am                D
en plånbok med plastkort
        G                   C                      G
som gnuggar mot skinkan på nån sprätt
                             C                          D
som tror att krokodilskinnsmode är rätt
     C            G                D            G
Kaniner blir mössor och rävar blir muffar
     C                                         D
en orm blir ett skärp runt  nån dam

            G         C               D
Upp till kamp tigrar och rävar
            G         C              D
Upp till kamp lejon och bävrar
            G         C                  D
Upp till kamp vargar och minkar
                 G
Upp till...

Jag vill inte smyga runt  på tå
och gömma mig bakom
buskar och stenar
för livet är hårt nog ändå
och nog finns väl annat att ta på

än min gamla päls - som jag haft många år
du kan väl ta - bäver-nylon

Jag vill inte bli din skinn-fåtölj
som knakar så mysigt
vid brasan som sprakar
Du läser i en fint inbunden bok
så du ska bli ännu mera klok

men håll det i minnet - att sittmöbelskinnet
du sitter på - har var´t en ko!
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T E X T H Ä F T E

Upp och ner
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

C                                         G
Om kölen är i luften är din båt upp och ner
                                                      C
Om maten ligger på bordet är din tallrik upp och ner
                                              F
Om drickan rinner ut är nog flaskan upp och ner
                        C             G                 C
Om marken är blå är du själv upp och ner

Om gylfen sitter i rumpan är nog byxorna bak och fram
Om fötterna är för  korta är  nog skorna bak och fram
Om slipsen sitter  i nacken är nog skjortan bakochfram
Om sol´n går upp på  kvällen är dygnet bakochfram

Om luvan är ut och in kan man inte se nån tofs
Om byxan är ut och in kan man inte nå sin börs
Om jackan är ut och in är den svår att knäppa till
En igelkott har ont om hans skinn är ut och in

Djungel-Tarzan i lianen han gungar hit och dit
Förorts-Tarzan i Tunnelbanan han pendlar hit och dit
Dansgolvs-Tarzan på dansbanan han valsar hit och dit
Sportbils-Tarzan han sladdar hit och dit

Ligger fötterna på kudden - är du tvärtemot
Sitter du  under stolen - är du tvärtemot
Stoppar du  mat i örat - är du  tvärtemot
Har du kallsingar på huvet - är du  tvärtemot
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T E X T H Ä F T E

Om jag var en känguru
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

Eb                   B                                  Eb                           B
Om jag var en känguru skulle jag nog hoppa - hoppidoppidoppa
                       Cm      Fm        B                     Eb
Ni skulle bara se och ungen i pungen hoppar me´

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

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

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

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

Om jag var en tacka skulle jag nog stångas - Stångilångilångas
Ni skulle bara se och killingen med hornen stångas me´
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T E X T H Ä F T E

Träskliv (Slight Return)
Leif Walter - Gert Ove Smedlund

Propellern till vårt kraftverk
har slutat snurra runt
Lamporna har slocknat
och allt har blivit skumt

Vi sitter på verandan
i skenet av ett ljus
Plinkar på gitarrer
och sjunger lite blues

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
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