
         Soong 
Trampa på gasen (G, C, D…)
Fram med lägerbålshumöret alla 
måste vara med dås i sinnet - 
rost i röret - måste genast sköljas 
ned - Ni där borta är ni klara?
- Jajamensan fattas bara!
- Ja då sätta vi igång med en glad 
o livad sång:

Trampa på gasen och lätta ankar 
sätt inunder pannan fyr, fem, sex, 
med svallande segel
och fyllda tankar drar vi ut, drar 
vi ut, drar vi ut på äventyr!

Är ni med, jag är med
ja visst sjutton är vi det
Vilket tjat, bara gnat
jag ska doppa dig i spat
Nej vafalls, inte alls
jag har bara skrovlig hals
nageltrång och sånt där
undra på att man är kär

Trampa på gasen och lätta ankar
sätt inunder pannan fyr,fem, sex
För svällande segel och tömda 
tankar, Dra vi hem, dra vi hem
dra vi hem från äventyr

o Mysik 
Omkring vår eld
Omkring vår eld vi nu samlats 
har.
liksom så ofta förr.
Och innan någon till orda 
tar så sjunga vi ut i kör:
på läger, på läger,
på läger, sjunga vi
på läger, på läger,
på läger, vi vilja förbli....
(utan/under paraply)

BP spirit
I`ve got the BP spirit 
/// right in my head ///
I`ve got the BP spirit 
/// right in my head ///
to stay

… deep in my heart 

…all round my feet 

I`ve got the BP spirit 
right in my head 
deep in my heart
all round my feet
I`ve got the BP spirit 
all over me, all over me to stay.

1



Innehåll
Upptempomysik
Sjön-sång s.4
Smålåtar s. 8
Cornelis mm s.13
Svängelska s.22
mysiklåtar ca s. 25
rop mm s. 28
vandring s. 29

Tossig låt
Å så harsklar vi halsen, för en 
tossig refräng. Den som vägrar i 
valsen, ska få dingel å däng

Traaa-laaa-laa
Hålle rachi hi, å hålle rachi ho
Hålle rachi hi, å hålle rachi ho
Hålle rachi hi, å hålle rachi ho
(lägg sen till ett ”ho” för varge 
refteng)

vi ska traggla och träna, våran 
tossiga trall. så det svider i knäna 
efter handflatans fall
Ref. Traaa-laaa-laa...

Och så tar vi finalen, på vår 
tossiga låt. Det ska dåna i dalen, 
flera år efteråt
Ref. Traaa-laaa-laa...
Ref. Traaa-laaa-laa...

Jag fångade en räv
Jag fångade en räv en gång 
men räven slank ur näven 
och lika glad var jag edå 
men gladast var nog räven 
Trala trallallala ....

Jag brukar steppa kring ibland 
men jag har tappat takten 
och jag kan inte finna den 
var katten har jag lagt den 
Trala trallallala …

Jag fångade en ledare i dag 
men ledar´n föll i snåren 
men lika glad är jag ändå 
men gladast är nog kåren. 
Trala....��

Ging gang golli (kanon)
Ging gang golli, golli, golli 
whatcha, 
ging gang go, ging gang go. 
Ging gang golli, golli, golli 
whatcha, 
ging gang go, ging gang go. 
Heyla oh-heyla sheyla, oh-heyla 
sheyla heyla hoo! 
Heyla oh-heyla sheyla, oh-heyla 
sheyla heyla hoo! 
Shali walli, shali walli, 
shali walli, shali walli, 
Oom-pah, oom-pah, oom-pah, oom-
pah. 
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MUNKAR 
Jag vill ha munkar munkar, 
munkar med hål i 
stora feta munkar med hål i. 
När jag kommer hem till dej 
så vill jag inte ha nån leverpastej. 
 Biffar med lök på … 
 Hallon med mask i..
 Kola med papper … 
 Plättar med sylt på…
 Kramar med tryck i...
 Kyssar med sug i ...

Min Häst
Min häst den har gula öron, 
och vita små skor av trä.
Röda strumpor till knät, 
han är ganska fet,
och har små blå små vingar 
inunder magen.

Min häst den har gula öron.....

"Huvud axlar knä och tå"  ( G 
D G C D G )
Spade, yxa, kniv och såg, kniv 
och såg 
Spade, yxa, kniv och såg, kniv 
och såg 
Ryggsäck, sovsäck, kängan tar 
jag på 
Spade, yxa, kniv och såg, kniv 
och såg 

Temperaturen
ref. För temperaturen är hög uti 
kroppen 
närmare 40 än 37,5.
Och så ska det vara när ångan är 
oppe !
och så är fallet uti detta nu

    Rulla vi rulla vi rulla vi rulla
    Rulla vi rulla vi rulla 
    Rulla vi rulla vi rulla vi rulla
    Rulla vi rulla vi rulla

ref. För temperaturen ….

    Framåt å bakåt…
    Diagonalen...
    Cirkulationen... 
    August – Lotta…

Laurentia kära Laurentia, när 
får jag träffa dig nästa gång, 
Laurentia
På måndag kära Laurentia då får 
jag träffa dig nästa gång, Laurentia
Laurentia kära Laurentia, när får 
jag träffa dig nästa gång, 
Laurentia
På Måndag, på Tisdag kära 
Laurentia, då får jag träffa dig 
nästa gång Laurentia

Osv. till och med söndag! med 
ett knäböj för varje Laurentia.
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Gasflygmaskinen
En gasflygmaskin en dag 
uppfann jag
med den upp i rymden försvann 
jag.
En flygtur på tre minuter hann 
jag.
Sen hände det så här på ett 
ungefär:
Först kom ett dån sen kom ett 
vin 
och sen kom hela flygmaskin.
Sen kom en krans från farbror 
Frans 
och sen kom stadens ambulans.
Och sen kom det tre journalister 
från Stockholms Aftonblad
och sist kom jag.

Muggebigge
muggebigge, muggebigge
tuff, tuff, tuff med 
Mahognyskrov
med ruff, ruff, ruff
Muggebigge, muggebigge 
tuff, tuff, tuff, Det är vår seglar 
sång. 
Själv jag styr så skummet yr 
vågorna plaskar och vinden 
vinerer.
Muggebigge, muggebigge 
tuff, tuff, tuff, Det är vår seglar 
sång. 

Mel:Jag vill ha en egen Måne 
(G,C,D,G,Em,C,D,G  Ref: 
C,D,G,Em,C,D,G....)
Vi har väll aldrig trott på åror, 
det passar inte – tvärtemot, när 
man har åkt på sommarläger, ska 
det va kanot

Du får förstå två våta skinkor, de 
torkar snabbt i vårat tält. Man rår 
ej för att vattnet rinner när 
kanoten vält,

Ref. Vi vill ha vår egen paddel, 
som vi kan paddla med, och 
glida fram så tyst i stilla vatten
Vi vill sitta med vår paddel och 
paddla dit vi vill, för vi är 
scouter vi, som är till sjös

Du tror du vet hur man ska styra, 
vår kanot så rak och lång, utom 
när skogens största myra kröp in, 
i din kalsong.

Vi bryr oss inte om nått väder, 
sol och regn – det kvittar oss, vi 
har ju packat extra kläder, så låt 
oss kasta loss. 

Ref.
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What a wonderfull world/
Don't know mutch abaut 
algebra (C, Am,Dm, 
G,....C,F,CG,C)
Jag vet inte hur man gör en knop, 
jag har glömt bort folkunga 
scouters rop, paddla rakt är nåt 
jag inte kan, åker i kanoten 
bakofram.

Ref: Men jag vet att jag vill vara 
här, scouta runt i en kanot som 
bär, mig från vassen till glassen 
tillslut

Här i diket är det blött och kallt, 
jag har tappat bort typ nästan 
allt, mina tändstickor är blöta nu, 
å vårt Trangia har gått itu
Ref.
Jag har kramp i både rygg och 
lår, ont i knän och jag har böjda 
tår,min frisyr ser ut som 
isterband, när ska vi få sätta fot i 
land
Ref.
Och när ingen av er andra ser, 
håller jag min paddel upp-och-
ner, lutar mig tillbaks och tar det 
kallt, njuter av att leva – 
tusenfallt
Ref.
Luktar svett och gammal 
marmelad, utan tvål blir 

människan god och glad, jag kan 
inte någon fågelart, kan ej stava 
rätt till ”underbart”
Ref.
De som har kanoten framför oss, 
har bestämt sig för att gasa loss , 
efter lunchen gjord på fisk och 
sånt, ligger dimma på vår 
horisont
Ref.
Paddla runt i diket är nåt visst, 
även om vi råkar ligga sist, 
känslan är rätt fin när man ser 
upp, på vår sköna 
paddelscoutinggrupp
Ref.

I medelhavet (G, 
D,G,G,C,D,G) 
I medelhavet sardiner simmar 
apu, apu, apu, apu
Men i mitt hjärta där simmar du 
apu, apu, apu, apu

In middle Ocean sardines are 
swimming, apu, apu, apu, apu
but in my heart are swimming 
you, apu, apu, apu, apu

In Mittel Mehre Sardinen 
schwimmen, apu, apu, apu, apu
aber in mein Herz da schwimmst 
ja du, apu, apu, apu, apu
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I medelhavski sardinski simmski, 
apusskidusski, apusskidu
Men i mitt hjärtski där simmski 
dusski, apusskidusski, apusskidu

I Norska havet små torskar 
svömme, apu, apu, apu, apu
men i min blopump, där plasker 
du, apu, apu, apu, apu

Madaplaskar Kanotsång - 
Mel: I’m free, (Rolling Stones) 
(C, F, C, F- C,F,C,F – C, G, F, C, 
C, G, Gm, F – C. F, C, F, C)

Jag är fri, att paddla kanot, precis 
vart jag vill 
Jag är fri, att paddla kanot, eller 
bara stå still 
Paddla – glida – glida – paddla 
Jag är fri, att paddla kanot, precis 
vart jag vill 

Sen skyddar vi oss från regn, 
under en bro 
Vi glider sakta förbi, en tuggande 
ko 
Tugga – glida – glida – tugga
Vi glider sakta förbi, en tuggande 
ko 

Sen stannar vi vid en äng, och 
fixar vår mat 

Det blir nåt kladdigt och varmt, 
på våra fat 
Käka – glida – glida – käka
Det blir nåt kladdigt och varmt, 
på våra fat 

Att scouta runt i kanot, e’re bästa 
jag gjort 
Madaplaskar är lä - gret som går 
för fort 
Mada – plaskar – plaskar – Mada
Madaplaskar är lä - gret som går 
för fort 

Jag är fri, att paddla kanot, precis 
vart jag vill 
Jag är fri, att paddla kanot, eller 
bara stå still 
Paddla – glida – glida – paddla 
Jag är fri, att paddla kanot, precis 
vart jag vill 

Ukna och Ed  Mel: Dover 
Calais (T. Ekman/ C.Sandelin)
Ref: G, D, G, Am, G, D, G, D, 
G, Am, G, D, G
Vers: G, D, C, G, C, D – G, D, C, 
G, C, G, D, Am, D, G
Stick: C, D, Am, Em, C, D, Am, 
D, E
Refr tonhöjd: A, E, A, Bm, 
A,E,A,E,A, Bm, A,E,A
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Vi såg, ingen strand, när vi 
paddlade i land
någonstans emellan Ukna och Ed
All min packning försvann när vi 
välte nära strand
någonstans emellan Ukna och Ed

Vi står blöta i natten och hör 
grodornas sång
en lugn och stilla serenad
Uknas höga branter i solnedgång
drunknar i en gyllene å - och 
våra grejor flyter bort
 
Ref. Vi såg, ingen strand, när vi 
paddlade i land
någonstans emellan Ukna och Ed
All min packning försvann när vi 
välte nära strand
någonstans emellan Ukna och Ed

Vi närmar oss varandra, när 
vinden tar i 
och välter vår kanot med ett 
plums
Har velat träna räddning och 
LABC
men alla har ju flytvästen på - 
men våra grejor flyter bort

Ref. Vi såg, ingen strand, när vi 
paddlade i land
någonstans emellan Ukna och Ed

All min packning försvann när vi 
välte nära strand
någonstans emellan Ukna och Ed

Men även ett läger, måste någon 
gång finna sitt slut
sen jag tappa min kåsa, växer 
saknaden minut för minut
Ref.

What shall we do?
Em
What will we do with the 
drunken sailor?
D
What will we do with the 
drunken sailor?
Em
What will we do with the 
drunken sailor?
G       D         Em
Early in the morning 

Ref.
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning

Put him in the longboat until he’s 
sober…

Pull out the plug and wet him  all 
over…
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Take him and shake him to try to 
awake him ... 

Give him a dose of salt and 
water....

Heave him by the leg ina running 
bowlìn´…

Shave his belly with a rusty 
razor. . .

Put him in the bed with the 
captains daughter....

That's what we do with the 
drunken sailor 

Smålåtar
Singing in the rain (rörelser: 
thums up, albos back, nees 
togeter, toes togeter, bum out, 
chest out, thong out.)
En kulen natt
Var nöjd med allt som livet ger
All bananas(in the world united)
A ram sam sam
Jag är en liten undulat
Moster Ingeborg
Tigerjakt
Pingvinen
Imse vimse spindel med fötterna
My Bonny
En taggatrå
Fläskpankaka och pyttipanna

Jhonn Svenssons ford
En anka/den lille ( en anka en 
anka har fått vingar osv... 
avslutas med näbb och klapp)
Yngve sprätt (jo då damen ni 
ser rätt, framför er står yngve 
sprätt! Ramtamtamtan ta …
de finns inget som jag inte kan 
jag kan härma allt minsann. Vad 
sägs om denna ….spårare ...)
Pelle Jöns
Myggan hubert

She'll be coming 'round the 
mountain
She'll be coming 'round the 
mountain when she comes,
(when she comes)
She'll be coming 'round the 
mountain when she comes,
(when she comes)
She'll be coming 'round the 
mountain, she'll be coming 
'round the mountain,
She'll be coming 'round the 
mountain when she comes,
(when she comes)

Singing ai ai jippy jippy ai 
Singing ai ai jippy jippy ai 
Singing ai ai jippy, 
jippy ai ai jippy 
Singing ai ai jippy jippy ai
(The same structure is repeated with the 
following verses:)
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She'll be ridin' six white horses 
when she comes, etc.
Oh we'll all come out to meet her 
when she comes, etc.
She'll be wearing pink pyjamas 
when she comes, etc.
We will kill the old red rooster 
when she comes, etc.
We'll all be shoutin' "Halleluja" 
when she comes, etc

Där jag bor 
Vi har väggalöss i huset där vi 
bor.
Vi har väggalöss i huset där vi 
bor. 
Både mor och far och katten, 
de har jagat hela natten. 
Vi har väggalöss i huset där vi 
bor.
Ref. Singing ai ai jippy jippy ai 
Singing ai ai jippy jippy ai 
Singing ai ai jippy, 
jippy ai ai jippy 
Singing ai ai jippy jippy ai

...tuvor(/stenar) uti tältet där... 
Vänt upp och ned på fältet
sprungit runt med hela tältet

….myror uti tältet där...
mjukt o skönt blev de för nacken

för vi la ju oss på stacken

...myggor uti tältet där...
man kan dem ej bort locka
ens med doften av en socka...

När jag dör
C
Du ska få min gamla sölja när 
        G
jag dör. 
Du ska få min gamla sölja när 
jag dör.
          C                           C7        
Ty i helsikets små salar ger man 
.  F 
fan i alla sjalar.
C                                             G             
Du ska få min gamla sölja när 
       C
jag dör

Ref. Singing ai ai jippy …...

... gamla cykel ...
För där uppe i Guds rike
kör man bara ner i dike...
.

...gamla paddel...
För där uppe i det blå där kan 
änglar skjuta på....
.

… gamla känga...
Tro nu inte att den skaver ända 
upp till dina vader...
.
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... gamla cykel ...
För på sista kilometern får jag 
lift med St. Peter ...

 ...gamla kortlek ...
ty där uppe hos Gud Fader
får man inte dra en spader

…gamla scoutkniv…
När vårt slutord vi välja 
har vi andra ting att tälja…

…gamla kåsa…
Ty hos Utgård går det unnan
man får dricka rätt ur tunnan…

…gamla spritkök…
T-sprit blir till rena fasan 
när man sitter där i brasan…
.
….gammla svinto...
diska bort den brända maten ja 
den sitter fast på faten...
.
...scoute- skjorta ...
Den är tvättad ren och struken 
Och den räcker ned till knäna...

…gamla knoprep…
Knoparkunnandet ej tränger 
när man själv i repet hänger… 

...gamla rygga...
den är äcklig luktar illa
däruti vill ingen pilla...

Kalle Svensson
Min gamle kompis kalle 
svensson hette han och han var 
känd i nästan hela sveriges land, 
Varje dag i alla väder går han 
klädd i samma kläder, för han 
tyckte själv att han var en 
gentleman.

G         Refräng:
Han hade hatt och sjal och paraply
                                D7
han hade sjal och hatt och paraply
         G         G7
han hade hatt och sjal
          C
han hade sjal och hatt
         G         D7           G
han hade hatt och sjal och paraply

uti en vacker ficka Kalle blev så 
kär, och med henne det till 
prästen sedan bär, Flickan 
kommer klädd till brud, uti en 
ganska nobel skrud, men Kalle 
själv han kommer just precis så 
här    Ref.

Så en dag blev Kalle bjuden 
uppå fest, uti frack och smoking 
kom varenda gäst, Kalle in i 
salen träder, uti samma gamla 
kläder, för han tyckte själv han 
var en gentleman    Ref.
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Hakuna Matata
[Timon:]Hakuna Matata,
det är ord som är bra.
[Pumbaa:] Hakuna Matata,
gör att man blir glad.
[Timon:] Inga bekymmer,
man är lycklig var dag.
Är en härligt fri, filosofi.
Hakuna Matata.
[Timon:] För, när han var ett 
vårtsvins barn.
[Pumbaa:] När jag var ett 
vårtsvins-BAAARN! (falskt)
[Timon:] 
- Oerhört bra.
[Pumbaa:] 
- Tack.
.
[Timon:] Hans mage var 
krånglig det var inte så lätt,
det blev tomt på savannen när 
han blivit mätt.
[Pumbaa:] Jag var känslig och 
vek trots mitt tjocka skinn,
var så svårt, ingen polare som 
ville bli min.
Åh vilken skam!
[Timon:] Han skämdes så.
[Pumbaa:] Ville helst byta 
namn.
[Timon:] Vad betyder ett namn?
[Pumbaa:] Alla bort från mig 
skutta 
[Timon:] Hur kändes det?

[Pumbaa:] varje gång som jag...
[Timon:] - Nej Pumbaa, 
ingenting för barnen.
[Pumbaa:] - Åh förlåt.

Hakuna Matata,
det är ord som är bra.
Hakuna Matata,
gör att man blir glad.
[Simba:]
Inga bekymmer,
man är lycklig var dag. 
[Timon:] 
- Ja, kom igen Pysen.
[Alla:]
Är en härligt fri
filosofi.
Hakuna Matata.
Inga bekymmer,
man är lycklig var dag.
Är en härligt fri,
filosofi.
Hakuna Matata,

Visa i myggtid
1. Man är ju aldrig tryggo, 
för dessa hemska myggo. 
Man kan sig inte skyddo, 
de ger sig aldrig av. 
2. Man kan sig själv inkleto, 
med diverse myggosmeto, 
och lägga in sitt veto, 
men de finns ändå kvar 
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3. Då börjar man att smälla 
Sin hand mot myggskrälla 
Men det slutar med mitella 
och ett fasligt surrande 
4. Då blir man desperate 
och tager till karate 
Och det ger resultate 
Det bliver blott en fläck. 
Sen börjar man utpusto 
och skriker ut sin musto 
man tappar snart sin lusto 
där syns ett monster till ...

Nu vill ett brev jag skriva 
(C,G,C…
C,G,F,C,Am,Fsus,G,C)

Nu vill ett brev jag skriva, till er 
o’ mor och far
och klaga huru gräsligt, jag här 
på lägret har
Refräng: O sänd mig hem, o 
sänd mig hem, o sänd mig hem 
igen
O sänd mig hem, o sänd mig 
hem, o sänd mig hem igen
Ty ledarna är hårda, och 
lägerchefen mest
Han säger han ska göra, mig till 
en lägerhäst
Refräng
Att äta lägermaten, det är då inte 
lätt
Ty ingen här kan laga, åt mig 

min älsklingsrätt
Refräng
 Och gröten den har klumpar, 
och soppan den har skinn
så att min stackars mage, sig 
vänder ut och in
Refräng 
Och när jag efter maten, en 
tupplur mig vill ta
de trampa mig på tårna, och mig 
i håret dra
Refräng 
Och när du kära pappa, mig 
sände lite gott
så åt de andra upp det, och jag 
fick pappret blott
Refräng 
Vi måste alla bada, uti det stora 
hav
Det känns så kallt och kusligt, 
det blir väl sist min grav
Refräng 
Så ska vi också tävla, jag tycker 
det är hemskt
de andra har så roligt, för jag blir 
alltid sämst
Refräng 
Men natten är den värsta, med 
regn och stormvinds låt
Det regnar in i tältet, så stackars 
jag blir våt
Refräng 
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Balladen om den kaxiga myran
Jag uppstämma vill min lyra 
fast det blott är en gitarr
och berätta om en myra 
som gick ut och leta barr. 
Han gick ut i morgondiset
sen han druckit sin choklad
och försvann i lingonriset
//både mätt och nöjd å glad//

Det var långan väg att vandra 
det var långt till närmsta tall.
Han kom bort  ifrån dom andra
men var glad i alla fall.
Femtio meter ifrån stacken 
just  när solnedgången kom 
hitta han ett barr på backen 
//som han tyckte mycket om//

För att lyfta fick han stånka, 
han fick spänna varje lem,
man så börja han att kånka 
på det fina barret hem.
När han gått i fyra timmar 
kom han till en ölbutelj.
Han såg allt som i en dimma 
//bröstet hävde som en bälg//

Den låg kvar sen förra lördan.
Jag skall släcka törsten min 
tänkte han och lade bördan 
utanför och klättra in.
Han drack ur den sista droppen 
som finns kvar i en butelj.

Sedan slog han sig för kropppen
//och skrek ut: ”Jag är en älg.//

Ej ett barr jag drar till kället,
nej nu ska ja tamigfan
lämna skogen och istället
vända upp och ned på stan”.
Men han kom aldrig till staden 
något spärrade hans stig.
En koloss där låg bland bladen
//och vår myra hejda sig//
Den var hiskelig att skåda,
den var stor och den var grå
och vår myra skrek: ”Anåda
om du hindrar mig att gå”.
Han for ilsket på kolossen
som låg utsträckt i hans väg,
men vår myra kom ej loss sen 
//Han satt fast som i en deg//.

Sorgligt slutar denna sången.
Myran stretade och drog
men kolossen höll den fången 
tills han svalt ihjäl och dog.
Undvik alkoholets yra du blir
 stursk men kroppen loj
och om du är född till myra
//brottas aldrig med ett TOY//. 

Bumble bee
I'm bringing home my baby 
bumble bee,
Won't my Mommy be so proud 
of me
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I'm bringing home my baby 
bumble bee --
OUCH!! It stung me!!

I'm squishin' up my baby bumble bee
Won't my Mommy be so proud of me
I'm squishin' up my baby bumble bee 
-
EW!! What a mess!!
.
I'm lickin' up my baby bumble bee
Won't my Mommy be so proud of me
I'm lickin' up my baby bumble bee -
ICK!! I feel sick!!
.
I'm throwin' up my baby bumble bee
Won't my Mommy be so proud of me
I'm throwin' up my baby bumble bee 
-
OH!! What a mess!!
.
I'm wipin' up my baby bumble bee
Won't my Mommy be so proud of me
I'm wipin' up my baby bumble bee -
OOPS!! Mommy's new towel!!

I'm wringin' out my baby bumble bee
Won't my Mommy be so proud of me
I'm wringing out my baby bumble 
bee -
Bye-Bye baby bumble bee!! 

SOMMARSÅNGEN
[A]
 D A7
Och nu så vill jag sjunga att 

sommaren är skön.
 D D7 G D A7 D
och träden är så fina och marken 
är så grön.
 A7
och blommorna är vackra och 
höet luktar gott.
 D D7 G D A7 D
och solen är så solig och vattnet 
är så vått.
 A7 D G D A7
Och lilla fågeln flyger i boet ut 
och in
 D D7 G D A7 D
och därför vill jag sjunga att 
sommaren är min.
 D A7
Och jag vill också sjunga att 
fjärilar är bra,
 D D7 G D A7 D
och alla söta myggor dom vill 
jag också(/inte) ha,
 D A7
och jag är brun om bena, precis 
som det ska va',
 D D7 G D A7 D
och därför vill jag sjunga att 
bruna ben är bra.
 A7 D G D A7
och jag har nya fräknar och 
prickigt sommarskinn,
 D D7 G D A7 D
och därför vill jag sjunga att 
sommaren är min.
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Brevet från kolonin
            G                      D7
Hejsan morsan, hejsan stabben!
          D7                         G
Här e brev från älsklingsgrabben.
           B7            C
Vi har kul på kolonien,
          G             D7                     G
vi bor tjugoåtta gangstergrabbar i en.

stor baracker med massa sängar.
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning,
för jag har spelat bort
varenda dugg på tärning.

Här är roligt vill jag lova
fastän lite svårt att sova.
Killen som har sängen över mig,
han vaknar ej när han behöver, 
nej.
Jag har tappat två framtänder,
när jag skulle gå på händer,
när vi lattjade charader,
så när morsan nu får se mig 
får hon spader.
Uti skogen finns baciller,
men min kompis han har piller,
som han köpt utav en ful typ.
När man äter dom blir man 
en jättekul typ.
Föreståndaren han har farit,
han blir aldrig vad han varit,
för polisen kom och tog hand

om honom för en vecka sen 
när vi lekte skogsbrand.

Uti skogen finns det rådjur.
I baracken finns det smådjur,
och min bäste kompis Tage
han har en liten fickkniv
uti sin mage.
Honom ska dom operera.
Ja nu vet jag inget mera .
Kram och kyss och hjärtligt tack 
sen
men nu ska vi ut och bränna 
grannbaracken. 

Östgötavisan
ja sitter på min säng på mitt 
ungkarlsrum
förbannar min mor att ja inte 
föddes stum
min enda chans är att kunna få 
besked 
å få komma till en rikskänd 
logoped
ja kör en poshe och ja lagar 
indisk mat
har amedias alla sextips i en 
databas
men inte fansen spelar det nån 
roll 
när man låter som ett 
kolmårdstroll
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å det ä så svårt att va en don 
juan, när man låter som ett 
barnprogram
erotiken kommer liksom av sig
för finnar å ryssar 
å linköpingsbor
dom har det värre än du nånsin 
tror, det blir inget rajraj när 
lampan är släkt 
när du har en ful dialekt

uuuuuuu, då ä det svårt...

gud va du ä grann, det låter inget 
bra  
när du en kvinna med storm vill 
ta
du får inte kyssa henne, smeka 
hennes hy
när du låter som en motalarevy

å det ä så svårt att va en don 
juan  
när man låter som ett 
barnprogram
erotiken kommer liksom av sig
för finnar å ryssar å linköpinsbor 
dom har det värre än du nånsin 
tror, det blir inget rajraj när 
lampan är släkt 
Om du har en ful dialekt
uuuuuuuuuu 

Mors lilla Olle
Mors lilla Olle i skogen gick, 
rosor på kinden och solsken i 
blick.
Läpparna små utav bär äro blå, 
bara jag slapp att så ensam här 
gå!
Brummelibrum, vem lufsar där? 
Buskarna knaka. En hund visst 
det är…
Lurvig är pälsen, men Olle blir 
glad: Åh, en kamrat, det var bra 
se god dag!
Klappar så björnen med händer 
små, räcker fram korgen: Se där, 
smaka på!
Nalle, han slukar mest allt vad 
där är: Hör du, jag tror, att du 
tycker om bär.
Mor fick nu se dem, gav till ett 
skri. Björnen sprang bort, nu är 
leken förbi.
Å, varför skrämde du undan min 
vän? Mor lilla, be honom komma 
igen!

Hubert
Jag är en liten mygga och Hubert 
heter jag
Jag bor i en sardinburk, om du 
vill veta var
Jag har en liten hobby som ingen 
annan har,att sticka stronga 
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scouter på kinden rar
/// Aaaa Hubbe han är bra ///
Han sticker stronga scouter på 
kinden rar.

Kanske har vi träffats både titt o 
tätt 
Du slog mig nästan groggy o va 
är de för sätt 
När kompisarna kommer, då ska 
du få igen
Så sent du glömmer Hubert min 
käre vän
/// Aaaa åh vad blod är gott ///
Det smakar bara bättre om det är 
blått

Du tror att du är skyddad med en 
massa smet. Men jag är full i 17 
så nu så vet du det.
Jag lurar dig som katten du kan 
ej ana hurdå jag sjunger sången 
och du blir sur
/// Aaaa smeten smakar smask ///
Säg kan du inte ordna åt mig en 
ask

Och när du sen ska sova du 
kryper i din säck Men jag ja 
kommer efter för att driva gäck
Du flaxar då med armen för att 
få mig väck men jag ja sjunger 
sången som är så käck 

/// Bzzzz det är min jägarsång ///
Å den så sjunger jag nästan 
dygnet om

När jag blir riktigt retad då 
sticker jag med fart
Då kommer ingen undan som har 
nåt blott och bart
Fastän du springer, kryper, 
hoppar och går på 
Jag kommer jag och tar vad jag 
vill ändå
/// Aaaa Jag tar vad jag vill ha ///
Jag sticker bara bättre när jag blir 
arg

No Toyota 
There is no toyota in the skog, 
in the skog
there is no toyota in the skog,  in 
the skog
therese tall and a gran and some 
äcklig vildmarksmat ..blä
there is no toyota in the skog,  in 
the skog

Björn Afzelius En Kungens Man
Maria går på vägen
Som leder in till byn
Hon sjunger och hon skrattar
Åt lärkorna i skyn
Hon är på väg till torget
För att sälja lite bröd
Och solen stiger varmast då

17



Och färgar himlen röd
Då möter hon en herre
Och en häst med yvig man
Han säger: Jag är kungens man
Så jag tar vad jag vill ha
Och du är alltför vacker för att 
inte ha en man
Följ med mig in i skogen
Ska jag visa vad jag kan
.

Hon tvingas ner i gräset
Och han tar på hennes kropp
Hon slingrar sig och ber honom
För guds skull hålla opp
Men riddaren bara skrattar
Berusad av sin glöd
Så hon tar hans kniv och stöter till
Och riddaren är död
.

De fängslade Maria
Och hon stenades för dråp
Men minnet efter riddaren
Det blev firat varje år
Ja, herrarna blir hjältar
Men folket det blir dömt
Och vi som ser hur allt går till
Vi får veta att vi drömt 

Hallelujah´
Det finns en sång som säger allt
som värmer när det blåser kallt
som lockar dej att gråta eller 
jubla
den har nånting som griper tag
och leder dig från natt till dag

och plötsligt vill du sjunga 
hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah
Den visar att vi hör ihop
som ett försiktigt glädjerop
förenar det oss i det bitterljuva
det liv vi måste klara av
och allt vi tog och allt vi gav
så vi kan våga ropa hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah
.

Det är en sång om enkelhet
det lilla som vi alla vet
den talar till det vackra och det 
fula
den badar oss i månens sken
så skälvande men ändå ren
ett sprucket men ett vackert 
hallelujah   Hallelujah, 
hallelujah, hallelujah, hallelujah
.

Och alla drömmar vi har drömt
det vackra som vi nästan glömt
finns kvar och vi kan inte längre 
ljuga
du ropar och man hör din röst
du har ett ord som ger dig tröst
ett naket och ett enkelt hallelujah
.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah 
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Mördar-Anders 
Mördar-Anders det är jag det är jag
Mördar-Anders det är jag det är jag
Mördar-Anders det är jag
Jag ska halshuggas idag
Enligt Svea Rikes lag ta mig fan.
.
Jag har mördat fyra män fyra 
män
Jag har mördat fyra män fyra 
män
Jag har mördat fyra män
Är de ej i himmelen
Lär jag träffa dem igen ta mig 
fan
.

Folket samlats har i ring, har i ring
Folket samlats har i ring, har i ring
Folket samlats har i ring
Att se blodet flyta kring
Men det gör mig ingenting, ta 
mig fan
.

Där står bödeln med sin huva så röd
Där står bödeln med sin huva så röd
Med sitt svärd och huva röd
Han skall bli min bleka död
För det är hans levebröd ta mig 
fan
.
Prästen står där nedanför, 
nedanför.
Prästen står där nedanför, 
nedanför.
Prästen står där nedanför,
lockar med sin änglakör

Men jag vet nog vad jag gör - ta 
mig fan !
.
Liten Karin hon är där hon är där
Liten Karin hon är där hon är där
Liten Karin hon är där
Hon som var mitt hjärtas kär
Kan ni se så stolt hon är ta mig 
fan
.

Ni som väntar på mitt skrik på 
mitt skrik
Ni som väntar på mitt skrik på 
mitt skrik
Ni som väntar på mitt skrik
Ska få se ett vackert lik
Jag gör allt för min publik ta mig 
fan
.

Detta är min avskedslåt 
avskedslåt
Detta är min avskedslåt 
avskedslåt
Detta är min avskedslåt
Snart blir bödelns yxa våt
Ingenting att göra åt ta mig fan
.

Mördar-Anders det var jag det 
var jag
Mördar-Anders det var jag det 
var jag
Mördar-Anders det var jag
Jag blev halshuggen idag
Enligt Svea Rikes lag ta mig fan
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Det gåtfulla folket 
 Barn är ett folk och de bor i ett 
främmande land,
detta land är ett regn och en pöl.
Över den pölen går pojkarnas 
båtar ibland
och dom glider så fint utan köl.
Där går en flicka som samlar på 
stenar hon har en miljon.
Kungen av träd sitter stilla bland 
grenar i Trädkungens tron.
Där går en pojke som skrattar åt 
snö.
Där går en flicka som gjorde en 
ö av femton kuddar.
Där går en pojke och allting blir 
glass som han snuddar.
Alla är barn och dom tillhör det 
gåtfulla folket.  
     
     Barn är ett folk och de bor i 
ett främmande land,
detta land är en äng och en vind.
Där finner kanske en pojke ett 
nytt Samarkand
och far bort på en svängande 
grind.
Där går en flicka som sjunger om 
kottar, själv äger hon två.
Där vid ett plank står en pojke 
och klottrar att jorden är blå.
Där går en pojke som blev 
indian.

Där, där går Kungen av Skugga 
runt stan och skuggar bovar.
Där fann en flicka en festlig 
grimas som hon provar.
Alla är barn och dom tillhör det 
gåtfulla folket.  

     Barn är ett folk och de bor i 
ett främmande land,
detta land är en går och ett skjul.
Där sker det farliga tågöverfallet 
ibland, vackra kvällar när månen 
är gul.
Där går en pojke och gissar på 
bilar, själv vinner han jämt.
Fåglarnas sånger i olika stilar är 
magiska skämt.
Där blir en värdelös sak till en 
skatt.
Där, där blir sängar till fartyg en 
natt och går till månen.
Där finns det riken som ingen av 
oss tar ifrån dem.
Alla är barn och dom tillhör det 
gåtfulla folket.   

Sol Vind Och Vatten
  D                Em7         D           Em7
Ännu spelar syrsor till vindarnas sus,
  D              Em7           G                A
ännu rullar kulorna på skolgården grus.
    D                 Em7       D           Em7
Och än strålar solen på brunbrända 
ben,
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  D                Em7           G              D
ännu ruvar fåglarna fast timmen är 
sen.
.
              Asus         G
Det finns tid till försoning
                 G
innan dagen är förbi,    för  jag
F#m                  Em7            Asus
tror, jag tror på friheten, jag lever i
    D                  A                          G
Och är det inte verklighet så 
drömmer jag
.

A7sus                                  G
Sol, vind och vatten är det bästa som 
jag vet,
Em                 Em7                A       D
men det är på dig jag tänker i 
hemlighet.
A7sus                                  G
Sol, vind och vatten, höga berg och 
djupa hav,
Em                   A7                 D     
det är mina drömmar vävda av

G/D   D    G/D
.

Jag vill veta vägen
till herdarnas hus
Jag behöver att omges
av en ledstjärnas ljus
Det skymmer vid sion
och natten blir sval
Men än doftar blommorna
i skuggornas dal
.

Det finns tid till försoning
innan natten slagit ut
För jag tror, jag tror att livet
får ett lyckligt slut
Och är det inte verklighet
så drömmer jag
.

Sol, vind och vatten är
det bästa som jag vet
men det är på dig jag
tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten
höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
.

Sol, vind och vatten, höga berg och 
djupa hav.  Det är mina drömmar 
vävda av.   Mm, Ja, det är mina 
drömmar vävda av

Imse vimse vilse
Imse vimse vilse blev jag ut på 
haik, kanske för att kartan mest 
såg ut som bark.
Fram smyger kvällen snart är 
mörkret här, till kvällsmat blir 
det kottar, luft och några bär.

Bort mellan träden lyser ett 
varmt ljus, kan det kanske vara 
skenet från ett hus.
Imsig vimsig vilse kom jag fram 
till mål, tur jag var i tid till 
kårens lägerbål. 
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ROW YOUR BOAT 
Row, row, row your boat, 
gently down the stream. 
Merrily, merrily, merrily, merrily, 
Life is but a dream. 

Row, row, row your boat, 
gently down the stream. 
If you see a crocodile 
Don’t forget to scream
AAAA!

In the jungle
D             G
In the jungle the mighty jungle 
D               A
The lion sleeps tonight
D              G
In the jungle the quiet jungle 
D                A
The lions sleep tonight
.
D (någon:aiiiiiii......)
Awoom away, awoom away, 
G
Awoom away, awoom away,
D
Awoom away, Awoom away,
A
Aweee
.
Near the village, the peaceful 
village, the lions sleeps tonight.
Near the village, the quiet 
village, the lions sleeps tonight.
.

Hush my darling, don't fear my 
darling, the lions sleeps tonight.
Hush my darling, don't fear my 
darling, the lions sleeps tonight. 

Mitt i djungeln
A-wimoweh, A-wimoweh
A-wimoweh, A-wimoweh...
(Pumbaa fortsätter sitt A-wimoweh,  
under sången)

[Timon:]
Mitt i djungeln,
den stora djungeln
Där sover lejonen

Mitt i natten,
i stora djungeln
Där sover lejonen

A-wiiiii
iiii-iiii-iii
A-Pumbaa-bum-baa-wee 

mitt i skogen,
den stora skogen,
där sover scouterna

Mitt i natten,
i stora skogen,
Där sover scouterna

A-wiiiii
iiii-iiii-iii
A-Pumbaa-bum-baa-wee 
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Take Me Home, Country Roads
a´la hemlängtan
   G (2)                              Em (2)

 Almost heaven, in the nature,
 D (2)                  C                        G

 På scout läger, Sitting by the 
fire.G (2)               Em (2) 
Lets get old here, older than the 
          D (2)  
trees, younger than the mountains, 
c                             G 
blowing like a breeze.
               G (2)                D (2) 
Country roads, take me home to 
      Em (2)        C (2) 
the place I belong.
             G (2)              D (2) 
Slut på godis, snälla mamma, ta 
        C (2)               G (2) 
mig hem, till min säng.

All my memories gather round 
her, den lata ledarn, dricker 
bara kaaffe.
Dark and dusty, painted on the 
sky, måste se the moon shine, 
snart får vi oboj.
Country roads, take me home 
to the place I belong.
Kallt i vattnet, snälla mamma, 
ta mig hem, till min säng.

I hear the birds in the forest 
wen they calls me, the radio 

remeinds me of my home far 
away.
And walking down the skog I 
get a feeling that I should have 
been home yesterday, 
yesterday.
Country roads, take me home 
to the place I belong.
Baja major, snälla mamma, ta 
mig hem, till min säng.
Country roads, take me home 
to the place I belong.
Blött i sovsäck, snälla mamma, 
ta mig hem, till min säng

Let it be
       C              G                 Am 
F
When I find myself in times of 
trouble, Mother Mary comes to 
me
C                 G              F C Dm C
Speaking words of wisdom, let it 
be
    C             G                Am 
F
And in my hour of darkness, she 
is standing right in front of me
C                 G              F C Dm C
Speaking words of wisdom, let it 
be
C      Am         G          F          C
Let it be, let it be, let it be, let it be
C                G              F C Dm C
Whisper words of wisdom, let it be

23



    C                 G                Am 
F
And when the broken hearted 
people, living in the world agree
C                G              F C Dm C
There will be an answer, let it be
For though they may be parted, 
there is still a chance that they 
will see
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it 
be
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it 
be
Whisper words of wisdom, let it 
be
Let it be, let it be, let it be, let it 
be
Whisper words of wisdom, let it 
be
.
And when the night is cloudy 
there is still a light that shines on 
me
Shine until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music, 
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it 
be
Let it be, let it be, let it be, yeah, 
let it be
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, yeah, 

let it be
Whisper words of wisdom, let it 
be 

Imagine
Imagine there's no heaven
It's easy if you try,No hell below 
us,Above us only sky,
Imagine all the people living for 
today
.

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life 
in peace
.
You, you may say 
I'm a dreamer, but I'm not the 
only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all 
the world
You, you may say 
I'm a dreamer, but I'm not the 
only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one 
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The hanging tree
(1.) Are you, are you
Coming to the tree?
They strung up a man
They say who murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

(2.) Are you, are you
Coming to the tree?
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Wear a necklace of rope,
Side by side with me.
Strange things did happen here

No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

1. ….
2. ….

I natt  jag drömde
I natt jag drömde något som 
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord 
och alla krig var slut.
Jag drömde om en jättesal 
där statsmän satt på rad.
Så skrev de på ett konvolut 
och reste sig och sa:
Det finns inga soldater mer 
det finns inga gevär. 
Och ingen känner längre till 
det ordet militär.
På gatorna gick folk omkring 
och drog från krog till krog. 
Och alla drack varandra till 
och dansade och log.
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.
I natt jag drömde något som 
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord 
och alla krig var slut.

Jag hade en gång en båt
Jag hade en gång en båt, 
med segel och ruff och köl,
men det var för länge sen  
så länge sen.
Ref.
Svara  mig du var är den nu?
Jag bara undrar var är den nu?

Jag hade en gång en dröm, 
jag trodde att den var sann.
Så väcktes jag ur min sömn
och drömmen försvann.
Ref.

Det fanns en gång en soldat,
han kysste sin mor farväl.
Han sa till sin flicka: 
Du jag kommer igen.
Ref.
Det fanns en gång en stad.
I parken där lekte barn.
Så släppte man ner en bomb
och staden försvann.
Ref.

Jag hade en gång en båt.
Jag drömde en dröm en gång,

men det var för länge sen, så 
länge sen
Ref.

Vem kan segla
Vem kan segla förutan vind? 
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind.
Jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min,
utan att fälla tårar

Vem Kan
Vem kan andas förgiftad luft?
Vem kan bada i olja?
Vem kan äta förgiftad mat 
utan att magen knorrar?

Vem kan leva förutan skog? 
Vem kan undvara fjällen? 
Vem kan skiljas från havets våg, 
utan att återvända. 
.

Jag kan leva förutan stad. 
Jag kan undvara bullret. 
Men ej skiljas från vildmarken, 
utan att känna saknad.

Trollmor 
När trollmor har lagt sina elva 
små troll
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och bundit fast dem i svansen
då sjunger hon sakta för elva små 
trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj buff,
ho aj aj aj aj buff,
ho aj aj aj aj buff buff!
Ho aj aj aj aj buff.

Lägerelden 
När läger elden brunnit ut
och dagen nått sitt slut
men allt det vackra som vi känt
kan aldrig plånas ut.

Vi tackar för den tid som gått
och blickar mot en ny.
Då våra löften segra skall 
och större tider gry.
Auld Lang Syne
       D                 A7 
Should auld acquaintance be 
forgot 
    D                G 
And never brought to mind 
       D                 A7 
Should auld acquaintance be 
forgot 
    Bm      Em   A7   D 
And days of auld lang syne 

Ref:  D          A7 
For auld lang syne, my dear, 

    D         G 
For auld lang syne, 
      D            A7 
We'll take a cup o'kindness yet 
    Bm      Em   A7   D 
And days of auld lang syne 

We twa hae run about the braes, 
And pu’d the gowans fine, 
But we’ve wander’d mony a 
weary foot 
Sin’ auld lang syne.

Ref.

We twa hae paidl’t in the burn 
Frae morning sun till dine, 
But seas between us braid hae 
roar’d,  Sin’ auld lang syne.
.ref

And there’s a hand, my trusty 
fiere, 
And gie’s a hand o’ thine, 
And we’ll tak a right guid willie-
waught 
For auld lang syne!
.ref

And surely ye’ll be your pint’ 
stoup, 
And surely I’ll be mine! 
And we’ll tak a cup o’ kindness 
yet 
For auld lang syne!
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Kum ba yah
Kum ba yah my Lord,
kum ba yah
kum ba yah my Lord,
kum ba yah
Kum ba Yah my Lord,
kum ba yah
Oh Lord, kum ba yah
.
Someone’s singing Lord, kum ba 
yah ...
Someone’s crying Lord, kum ba 
yah ...
Someone’s praying  Lord, kum 
ba yah …
Someone’s sleeping  Lord, kum 
ba yah ...

Good night ladies
Good night campfire
Good night  campfire
Good night  campfire
we´re going to leave you now
ref:
Merrily we roll along
Roll along, roll along
Merrily we roll along
over the dark blue sea
.
Goodnight scoutfriends…

Scout Sången
Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet.
En vårdag brusande och fri, 
står på vår panna skrivet:
För gud för kung och fosterland
var än dig livet ställer, 
var redo när det gäller 
med hjärta håg och hand.

Var redo! hör den stormens il, 
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng, håll blank 
din pil.
Nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman 
N smida vi det samman 
kring hela Sveriges Land.

Scoutlagen
En scout söker sin tro och respekterar 
andras.
En scout är ärlig och pålitlig.
En scout är vänlig och hjälpsam.
En scout visar hänsyn och är en god 
kamrat.
En scout möter svårigheter med gott 
humör.
En scout lär känna och vårdar 
naturen.
En scout känner ansvar för sig själv 
och andra

28



Rop
Folkungaropet
Nordliga småland östgöta land
Folkunga scouters häliga land
FOLKUNDA SCOUTER 
HÅLLA IHOP
(Ledare) SOM SYSKON?
(Alla) JA!
(Ledare) FÖR ALLTID?
(Alla) JA! HURRA!

T-Fords Ropet
(veva igång bilen) ...TACK, 
TACK, TACK!

Timmerhuggar ropet
Tjof, tjof, tjof, 
…………TIMBER!

Pissemyra Pissemyra oj, oj, oj 
Cykellykta, Cykellykta hoj, hoj, 
hoj

Fiasko 
Fia fia fia 
Sko sko sko 
Fiasko, fiasko, fiasko 

Myggan 

Sälen

Microvågen
Mobiltelefonen

Vattenmelonen

Bravo-ropet (ge mig ett b....)

Gamaldags toa

handspritsroppet(3 klick -ahh)

Bajamajaropet
bajamaja bajamaja 
uch uch uch
bajamaja bajamaja 
Skitbra

Bastuba
astuba
stuba
tuba
uba
ba
a 

Oggy, oggy, oggy
Oj, oj, oj
Oggy, oggy, oggy
Oj, oj, oj
Oggy – Oj
Oggy – Oj
Oggy, oggy, oggy
Oj, oj, oj

Alt.
Yoggi – Fil
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Vandring
Everywhere We Go
leader chants, campers repeat...

Everywhere we go! (Everywhere 
we go)
People always ask us (People 
always ask us)
Who we are (who we are)
Where we come from (where we 
come from)
So we tell them (So we tell 
them)
We're from …...... (mighty 
mighty........)
And if they cannot hear us (And 
if they cannot hear us)
We shout a little louder (we 
shout a little louder) 

Mors lilla Olle
Mors lilla Olle
          [Mors lilla Olle]
I skogen gick
          [I skogen gick]
Med rosor på kinden
          [Med rosor på kinden]
Och solsken i blick
          [Och solsken i blick]
Men blicken gick sönder
          [Men blicken gick sönder]
I slagsmål med bönder

         [I slagsmål med bönder]
Om en säck potatis
          [Om en säck potatis]
Å EN TUNNA SILL
SILLIDILL, SILLIDILL
MED POTATIS TILL

Barnasinnet
Ja, vi har vårat glada barnasinne 
kvar.
Säj har ni erat glada barnasinne 
kvar?

Tag fram det bästa humör du 
har 
Tag fram det bästa humör du har, 
var morgon när solen går upp.
Försök att hålla det ständigt kvar, 
fast jorden går runt i sitt lopp. 

Ref. För om du bara tänker så: 
Det här var skojigt det måste gå.
Det finns ingen väg som är svår 
för dig.
Gå fram med ett jublande ”Hej!”

Ett glatt humör ska man alltid ha
om vägen också är lång.
Och sura miner är aldrig bra,
nej, skratta och sjung på en 
gång! 
Ref.
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Tag fram det bästa humör du har, 
var morgon när solen går upp.
Försök att hålla det ständigt kvar, 
fast jorden går runt i sitt lopp
Ett glatt humör ska man alltid ha
om vägen också är lång.
Och sura miner är aldrig bra,
nej, skratta och sjung på en 
gång! 
Ref.

Vi gå över daggstänkta berg
Vi gå över daggstänkta berg, 
fallera,
Som lånat av smaragderna sin 
färg, fallera.
Och sorger har vi inga,
Våra glada visor klinga
När vi gå över daggstänkta berg, 
fallera.
Och sorger har vi inga,
Våra glada visor klinga
När vi gå över daggstänkta berg, 
fallera.

De gamla, de kloka må le, 
fallera,
Vi äro ej förståndiga som de, 
fallera.
Ty vem skulle sjunga
Om våren den unga,
Om vi vore kloka som de, 

fallera?
Ty vem skulle sjunga
Om våren den unga,
Om vi vore kloka som de, 
fallera?

Mänskor, förglömmer Er gråt, 
fallera,
Och kommer och följer oss åt, 
fallera!
Se, fjärran vi gånga
Och solskenet fånga.
Ja, kommer och följer oss åt, 
fallera!
Se, fjärran vi gånga
Och solskenet fånga.
Ja, kommer och följer oss åt, 
fallera!

Så gladeligt hand uti hand, 
fallera,
Nu gå vi till fågel Fenix’ land, 
fallera,
Till det sagoland, som skiner
Av kristaller och rubiner.
Nu gå vi till fågel Fenix’ land, 
fallera.
Till det sagoland, som skiner
Av kristaller och rubiner.
Nu gå vi till fågel Fenix’ land, 
fallera.
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Jag är på väg (Björnbröder)
Säg det till alla, jag är på väg
Det finns ju så mycket att se
Blå himmel däruppe
Jag är på väg
Bästa platsen är där jag just e'...
.
Säg det till alla, Jag är på väg
Och jag älskar varje steg jag tar
Går i solsken Javisst och jag är 
på väg
Och jag har bästa vägarna kvar
Och det bästa som finns är att 
träffas igen
Det spelar ingen roll när och var
Vi berättar för varann och det 
känns bra
Åh jag känner mig så gla'
.
Så tala om, Jag är på väg
Så mycket som finns där framför
Under stjärnhimlen där kan jag 
vila sen
Medan månen ser på vad jag gör
Varken sol eller regn
Kan hindra mig
För snart kommer solen igen
Och den vinden som just rör min 
kind
Får mig att le
Åh, är allra bäst där jag just är

Säg det till alla, jag är på väg
Och jag längtar tills jag är där

Blå himmel däruppe
Jag är på väg
Finns ingen så bra som de här
.
Så, säg till alla, jag är på väg
Och snart är jag hemma så klart
Går i solsken javisst och jag är 
på väg
Tycker livet är helt underbart
jag är på väg 

Barnasinnet
Egna gruppen börjar med att 
sjunga:
För vi har vårat glada 
barnasinne kvar men har ni erat  
glada barnasinne kvar
Andra gruppen svarar på samma 
sätt och sången bollas mellan 
grupperna.

Egna funderingar:
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