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”En kastanjemand”
En kastanjemand – fra kastanjeland
Har en mælketand - og en tissemand. Han har lange ben, og en mave så ren
den er blank som af sølv – den er tyk som af øl.
Han synger: Ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
Han synger: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
En kastanjemand – fra kastanjeland
Drikker saftevand af en plastikspand.
Han er glad for mad- og for brusebad
- som læser om i et dameblad.
Han læser: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
Han læser: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
En kastanjemand – fra kastanjeland
Leger tit med sand på en badestrand
Men når solen går ned – bli´r han meget vred
- så han råber og slås – bare ikke med os.
Han råber: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.
Han råber: Ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba.

Kludedukken Karoline

Kludedukken Karoline Går omkring med mavepine Hun har nemlig spist en
stor pose fyldt med havejord.
Kludedukken Karoline Går omkring med mavepine Hun har nemlig spist en
stor pose fyldt med havejord.
Når hun står og åbner munden kan man kigge ned på bunden af den lille
sorte mave hvor der er en urtehave.
Der gror kørvel og persille små radiser og kamille løg og hvidkål, grøn salat
og en lille rød tomat.
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Oppe i Norge
Oppe i Norge der boede tre trolde
troldefar og troldemor
og lille Olle-Bolle.
Oppe i Norge der boede tre trolde
troldefar og troldemor
og lille Olle-Bolle.
"Bøh", sagde troldefar
"Buh", sagde troldemor,
men den lille Olle-Bolle
sagde ikke spor.
"Bøh", sagde troldefar
"Buh", sagde troldemor,
men den lille Olle-Bolle
sagde ikke spor.

Jeg kan høre med mit øre
Jeg kan høre med mit øre
bilerne som kør’ på gaden
og musik til middagsmaden,
jeg kan høre hvad du siger til mig
Jeg kan se med mine øjne
røde grønne gule biler
og dit ansigt når du smiler
jeg kan se det når du kommer til mig
Jeg kan lugte med min næse
stank fra bilerne på gaden
og den gode lugt af maden
Jeg kan lugte når du slipper en prut
Jeg kan smage med min tunge
søde bolsjer og citroner
frikadeller og meloner
jeg kan smage når du gir mig noget rart
Jeg kan mærke med mig selv
jeg kan mærke noget gør ondt
jeg kan mærke noget er rundt
jeg kan mærke når du gir mig et knus

Tyggegummikongen Bobbel
Tyggegummikongen Bobbel
sidder i en gummipoppel,
synger tyggegummisange
for en tyggegummislange.
I hans slot af tyggegummi
med de mange flotte rum i,
sidder tyggegummikonen
midt på tyggegummitronen.
Alle folk fra kvist til kælder
spiser gummifrikadeller,
drikker tyggegummivander
af de store gummikander.
De har tyggegummitunger,
de får tyggegummiunger,
går med tyggegummihatte
og har tyggegummikatte.
De har tyggegummistuer
fyldt med tyggegummifluer,
de har tyggegumminæser,
der kan vippe, når det blæser.

Fy Fy Skamme Skamme
Må man male sig med øllebrød?
Må man kaste rundt med sutter?
Må man tegne på tapetet?
Må man slå en masse prutter?
Må man hænge i gardinet?
Og hælde mælk på stolen?
Må man spise alle blomsterne
Og vælte bogreolen?
Næ næ næ næ næ, det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nix, slut forbudt!
Men hvad må vi så?
Må man bade telefonen?
Må man bide i en støvle?
Må man tisse i klaveret?
Må man sludre må man vrøvle?
Må man vaske sig i kaffe
Og komme mel i huen?
Må man gi' grammofonen ble på
Og tøm' mudder ind i stuen?
Næ næ næ næ næ, det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nix nix, slut forbudt!
Men hvad må vi så?
Må vi godt la' vær' og svine?
Må vi sidde musestille?
Må vi gerne vaske hænder?
Må vi…
Må vi godt la' vær' og svine?
Må vi sidde musestille?
Må vi gerne vaske hænder?
Må vi godt la' vær' at spilde?
Må vi sige nej til kager?
Men ja til torskerognen?
Må vi syn's at far er dygtig
Når han vasker folkevognen?
Ja ja ja ja ja, det må vi gerne
Næ sikke fint fint ja ja meget det bli'r

Stort stort klap klap fint fint flot flot
Det var godt
Nå det må vi godt!
Må man trampe hårdt i gulvet?
Må man tigge må man plage?
Må man skrige højt og tude
For at få en ekstra kage?
Må man hælde sovs i sengen?
Og tørre op med kjolen?
Må man gi' sin undulat et ord'ntligt strint med vandpistolen?
Næ næ næ næ næ, det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nix nix, slut forbudt!
Men hvad må vi så?
Næ næ næ næ næ, det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nix nix
Næ næ fy fy slemme slemme ah ah
Fy fy skamme skamme fy fy slut forbudt!
Men hvad må vi så?

Her bor jeg
Her bor jeg
du kan kigge ind til mig
jeg sidder her på puden
og trykker næsen flad mod ruden
jeg ka' se no'en børn der leger
og en mand der går og fejer
og bussen der drejer
om hjørnet
jeg kan se de røde tage
og de gule og de blå
som fuglene de flyver hen
og sætter sig på.
Hvor bor du
hvor sidder du og kigger nu
i et lille hus på landet
eller sejler du på vandet
bor du på en bondegård
hvor der er grise, høns og får
eller tæt ved Vordingborg
i en villa
bor du sammen med mange men'sker i
et kollektiv på Fyn
eller bor du i en lejlighed der ligger
midt i byen
bor du i en cirkusvogn
fordi din far er artist og klovn
rundtom på jorden er der børn der bor
på steder - man slet ikke tror
Her bor jeg
du kan kigge ind til mig
jeg sidder her på puden
og trykker…

Min kat den danser tango
Min kat den har spidse ører og knurrehår og hale,
Den slikker sig på poten, som er så fin og blød.
Den kæler, og den spinder og viser aldrig klør,
Så kan den nå´d, som ingen kat har kunnet før.
Min kat den danser tango, tango, tango
Og den er meget dygtig,
Ja, tænk dig bare at,
Min kat den danser tango, tango, tango
Og så´ den verdens sødeste lille missekat.
Anette har to hunde og Birgit har to fugle,
Og Micheal har et marsvin og Kim han har en mus.
Og alle dyr er søde, men jeg kan nu bedst li´
Min lille missekat, og det er jo fordi:
Min kat den danser tango, tango, tango
Og den er meget dygtig,
Ja, tænk dig bare at,
Min kat den danser tango, tango, tango
Og så´ den verdens sødeste lille missekat.
Den skulle i et cirkus og vise den ku´ danse,
Men jeg vil ikke ha´ det, for den er nemlig min.
Og hvis du tror jeg lyver, og det gør du måske,
Så kan du bare komme hjem til mig og se:
Min kat den danser tango, tango, tango
Og den er meget dygtig,
Ja, tænk dig bare at,
Min kat den danser tango, tango, tango
Og så´ den verdens sødeste lille missekat.

Puff den magiske drage
Alle sænker flaget, hilser på dig.
Vi fandt en skat med sølv og guld – og delte, du og jeg.
Puff, vi sad på stranden, solen gik ned
en havskildpadde gemmer sine
æg et hem’ligt sted.
Tropevindens susen, natten bli’r sort
vi føler begge to, vi sidder nær ved lykkens port.
Puff, hvor kan man finde drager som dig.
Du ligger på en klippeø
og venter kun på mig.
Du ka’ li’ at lege, du var min ven,
men kære Puff, vi kommer aldrig til at leg’ igen.
Puff, da jeg var lille. red jeg på dig
jeg sad på halen stor og bred
du svømmede med mig.
vores rejse så vi et slot,
hvor prinser og prinsesser boede
nej, hvor var det flot.
Kongen og hans dronning ga’ mig en ring
men ringen var en tryllering. Nu er den ingenting.
Puff, du er alene. Alt er forbi
for drager lever tusind år.
Hvor er min fantasi?
Du ka’ li’ at lege, du var min ven
men kære Puff, jeg bli’r jo aldrig som et barn igen.

Papegøjen fra Amerika

Jeg er en papegøje fra Amerika
Min far var papegøjefiskepakker
Jeg sagde ingenting, men mor hun sagde nu og da:
Han lærer nok at tale, når han snakker.
Nu synger jeg: Å falleri og fallera.
Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra,
så svarer jeg: Å falleri-ha-ha!
Jeg er en papegøje fra Amerika.
Jeg bo´de i en skov til jeg blev konfirmer´t
Så blev jeg fanget af en fuglefanger.
Han lærte mig at synge da han selv var for genert
og siden blev jeg operettesanger.
Nu synger jeg: Å falleri og fallera.
Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra.
så svarer jeg: Å falleri-ha-ha!
Jeg er en papegøje fra Amerika.
En dag kom der en skipper ind og købte mig
for femogtyve kroner og en blomme.
Jeg spiste blommen selv og skreg hurra! Og fløj min vej
og siden kom jeg her til Kardemomme
Her synger jeg - å falleri og fallera!
og byder man mig sukker, sier jeg ja!
For alle ved: Å falleri-ha-ha
at jeg er papegøjen fra Amerika.

Flower power tøj
Christian Bruhn | Peter Spar

Hun kom her med jetfly
fra San Franciscos flower power by
Jeg fik ikke sagt noget
for hun stak næsen op i sky.
Hun var i ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Det smarte ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Jeg løb gennem byen
jeg søgte hver shop og tøjbutik.
For mig var det lykken
hvis jeg det samme udstyr fik.
Helt ægte ding dong,
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Det smarte ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Jeg ledte og spurgte
jeg blev nervøs for jeg fik nemlig stress.
Til sidst løb jeg hjemad
og syed' selv mit flower-dress
Se mig i ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Det smarte ding dong

super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Så gik jeg til party
helt sikker på jeg skabte sensation.
Hvad tror I der skete?
Jeg tror der var en million.
I ægte ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Det samme ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Der stod jeg i mit skønne ding dong
super duper sing song fini mini flower power tøj
Det var en rigtig dårlig ding dong
super duper sing song fini mini flower power tøj
Så jeg går aldrig mer i ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj,
Det var en rigtig dårlig ding dong
super duper sing song
fini mini flower power tøj.

Buster
Stille stille stille nu står solen op
Nattens trolde er forsvundet
den sidste fløj bort i en kaffekop
og bli´r nok aldrig fundet
Det hyler og tuder i det fjerne nu
verden drøner hastigt videre
mens klovnerne danser og folk dør af grin
og fuglene de kvidrer
Åh Buster
Åh Buster
Åh Buster kigger på stjernerne
og drømmer sig langt ud i det blå
Stille stille stille nu står solen op
der er varmt under dynen
han strækker sin søvnige dovne krop
og gnider sig på trynen
Buster kan noget andre ikke kan
han har nemlig lært at trylle
engang bli´r han sikkert en stor og mægtig mand
som hele verden vil hylde
Åh Buster
Åh Buster
Åh Buster kigger på stjernerne
og drømmer sig langt ud i det blå
Åh Buster
Åh Buster
Som sprunget ud af et eventyr
rider han afsted på et fabeldyr
jaaaahhhh....
og drømmer sig langt ud i det blå
Åh Buster
Åh Buster

