Blommig falukorv
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Jag hatar tomaten och fisken och spenaten,
och plättarna med lingonsylt.
Fläsk – har vi för ofta.
Lamm – smakar som kofta.
Biff med lök är riktigt läbbigt.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Nä aldrig jag äter mer rotmos och potäter,
och isterband och kalvkotlett.
Pytt – det är för pyttigt.
Mjölk – det är för nyttigt.
Knäckebröd för hårt att tugga.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.

i ett hus vid skogens slut
I ett hus vi skogens slut
liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port.
”Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du mig,
annars skjuter jägarn mig!”
”Kom, ja kom i stugan in,
räck mig handen din.”

små grodorna

ekorrn satt i granen
Ekorrn satt i granen,
skulle skala kottar,
fick han höra barnen,
då fick han så bråttom.
Hoppa han på tallegren,
stötte han sitt lilla ben
och den långa ludna svansen.
Sprang han hem till mamma
på den gröna ängen.
Fick han med detsamma
krypa ner i sängen.
Beska droppar fick han då,
plåster på sin lilla tå.
Och ett stort bandage om svansen.

bä, bä vita lamm
Bä, vita lamm
har du någon ull?
Ja, ja kära barn
jag har säcken full:
helgdagsrock åt far
och söndagskjol åt mor
och två par strumpor
åt lille lille bror.

jag hamrar och spikar

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack ka.
Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack ka.

lille katt

Jag hamrar och spikar,
jag bygger en bil.
Jag sågar och gnider
och drar med min fil.
Jag målar och målar
med tjockt och med tunt
Jag startar min motor
och bilen kör runt.
TUT TUT

en kulen natt

Lille katt, lille katt,
lille söte katta.
Vet du att, vet du att,
de blir mörkt om natta.

Lille mor, lille mor,
lille söte mora.
Ho fick skor, ho fick skor,
men dom va för stora.

Lille gris, lille gris,
lille söte grisen.
Om du frys, om du frys,
så gör eld i spisen.

Lille far, lille far,
lille söte faren.
En sån karl, en sån karl,
de e tur vi har’en.

Lille ko, lille ko,
lille söte koa.
De va ho, de va ho,
ho som sket på broa.

Lille ja, lille ja,
lille söte Ida.
Ja vill ha, ja vill ha,
rotemos till midda’.

En kulen natt, natt, natt
min båt jag styrde
på havets vågade, vågade våg
så skummet yrde.
Och vart jag sågade, sågade, såg
på havets vågade, vågade, våg
långt ner i djupetti, petti, pe
en fisk jag såg, och det var du!

var bor du lilla råtta
Var bor du lilla råtta?
I din hatt.
Vad gör du klockan åtta?
Jagar katt.
Hur många ungar har du?
Sjuttiotvå.
Hur mår din gamla far, då?
Si och så.
Vad gör din fru Louisa?
Steker glass.
Vad vill du ha att spisa?
Korv och jazz.
Vad vill du ha att dricka?
Smultronbål.
Vad har du i din ficka?
Fyra hål.

imse vimse spindel
Imse Vimse spindel klättra upp för trån.
Ner kom allt regnet, spola spindeln bort.
Upp steg solen torka bort allt regn.
Imse Vimse spindel klättrar upp igen!

Lilla snigel
Lilla snigel akta dig,
akta dig, akta dig.
Lilla snigel akta dig,
annars tar jag dig!

Min lilla ponny
På fyra ben går den som jag gillar allra bäst
Gillar, gillar, gillar allra bäst!
Jag sitter på hans rygg för
han är min lilla häst
Är min lilla häääst!
Vad du är söt min kära lilla ponny
Vad du är snäll, min kära lilla häst!
Du säger ingenting, min kära lilla ponny
Men du är den jag gillar bäst!
Se pälsen den är svart som på kappan på en präst
Kappan, kappan, kappan på en präst
En mule mjuk som sammet det har min lilla häst
Har min lilla hääääst!
Vad du är söt min kära lilla ponny
Vad du är snäll, min kära lilla häst!
Du säger ingenting, min kära lilla ponny
Men du är den jag gillar bäst!
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