
Jordgubb

Jag är jordgubb,

jag är jordgubb.

Spela mig,

spela mig!

Hör så fint det låter,

hör så fint det låter!

Vilken grej!

Vilken grej

Har du sett min lilla vita råtta,

lilla vita råtta?

Hon försvann i morse redan klockan åtta,

klockan åtta.

Aj, aj, aj, aj,

ajj, aj, aj.

Varför kan inte min gås

sjunga liksom din gås,

när jag gav för min gås

mycket mer än du?

London's burning, London's burning,

look yonder! Look yonder!

Fire! Fire! Fire! Fire!

Pour on water, pour on water!

Lilla David bagare

och stora David skräddare,

alla så falla de neder i putten,

i puttiputtiputten

i puttiputtiputten.

Vår tupp är död

vår tupp är död.

Han kan inte sjunga 

kockodi kockoda.

Han kan inte sjunga 

kockodi kockoda.

Kocko kocko 

kocko kockodi kockoda!

Kookaburra sits in the old gumtree.

Merry, merry King of the bush is he.

Laugh, Kookaburra, laugh.

Kookaburra,

gay your life must be.



Jordgubb och blåbär

Jordgubb ska få sällskap nu, sällskap nu.

Jordgubb ska få sällskap nu, sällskap nu.

Blåbär hälsar på, de har jätte kul.

Blåbär hälsar på, de har jätte kul!

Vi äro musikanter allt ifrån Skara borg.

Vi äro musikanter allt ifrån Skara borg. 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej.

Vi kan spela basfiol och flöjt

och vi kan dansa bomfaderalla,

bomfaderalla, bomfaderalla.

Vi kan dansa bomfaderalla,

bomfaderallanlej.  

Mors lilla Olle 

i skogen gick

Rosor på kinden

och solsken i blick.

Men blicken gick sönder

i slagsmål med bönder

om en säck potatis

och en tunna sill,

sill i dill, sill i dill,

sill i dill – dill- dill.

Lusse lelle, Lusse lelle

elva nätter före jul.

Lusse lelle, Lusse lelle

elva nätter före jul.

Nu äro vi hit komna så näst före jul.

 

Hemma på vår gård

står en gammal ford

utan hjul och utan däck

och motorn den är väck.

 (Den blir hög)

Greven hade en liten hund.

Trulle var hans namn, s'ru.

Greven hade en liten hund.

Trulle var hans namn, s'ru.

T-R-U-L-L-E, T-R-U-L-L-E,

T-R-U-L-L-E,

Trulle var hans namn, s'ru.



Jordgubb, blåbär, hjortron

Hjortron är ett nordligt bär.

Gult ackord vi spelar här.

Många visor kan jag nu.

Lätt att spela är det ju.!

När jag spelat klart min låt

bugar jag och får applåd.

Blinka lilla stjärna där,

hur jag undrar vad du är.

Fjärran lockar du min syn,

lik en diamant i skyn.

Blinka lilla stjärna där,

hur jag undrar vad du är

I engelska kanalen där seglade en brigg.

Och rutten var den skutan och 

trasig var dess rigg.

Vad det går långsamt fram,

Men det går ändå fram.

Vi hurra för den resan när vi 

kom till Köpenhamn!

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!



Moll
Shalom chaverim, shalom chaverim

Shalom, shalom!

Lehitraot lehitraot

Shalom, shalom!

trad. 

Hey ho! Anybody home,

Meat and drink and money have I none

Still I will be very merry.

trad.

Tumbala tumbala tumbalalaika,

tumbala tumbala tumbalalajka,

tumbalalaika, tumbalalaika,

tumbalalaika, tumbalalaika.

trad. VGM1-2

Pii, pii pikkuinen lintu,

pakottaako jalkojas? 

Koivun oksalla ollessas,

marjan varrella maatessas?

trad. VGM 1-2

Bim bam, biri biri bam

biri biri bim bam biri biri bam.

Bim bam biri

Bim bam biri

Bim bam biri biri bam.

trad.

Grannas bastun

ha ramla omkull

och våran står och lutar.

Bätter ti ha en liten vän,

än ti va riktit utan.

trad.

Minun kultani kaunis on

vaikk' on kaitaluinen.

Hei, luulia illalla, 

vaikk' on kaitaluinen.

trad.

Taivas on sininen ja valkoinen

ja tähtösiä täynnä.

Niin on nuori sydämeni

ajatuksia täynnä.

trad.

Tein minä pillin pajupuusta, 

toki vain pajupuusta.

Hei, soreasti koreasti pillini soipi, 

toki vain pajupuusta.      

trad.

Vem kan segla förutan vind?

Vem kan ro utan åror?

Vem kan skiljas från vännen sin, 

utan att fälla tårar?

 för många ackord?


