Jungfru Kär

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär
Här är karusellen som ska gå till kvällen
Tio för de stora och fem för de små
Skynda på, skynda på för nu ska karusellen gå
För ha, ha, ha, det går ju så bra
För Andersson och Pettersson och Lundström och jag
För ha, ha, ha, det går ju så bra
För Andersson och Pettersson och Lundström och jag

SLUTA MED RAKETEN!
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Vi gå över Daggstänkta Berg
Vi gå över daggstänkta berg, fallera’
som lånat av smaragderna sin färg, fallera’
Och sorger ha vi inga,
våra glada visor klinga
när vi gå över daggstänkta berg, fallera’
De gamla och kloka må le, fallera’
vi äro ej förståndiga som de, fallera’
Men vem skulle sjunga
om våren den unga,
om vi vore kloka som de, fallera’
O män’skor förglömmen er gråt, fallera’
och kommen och följen oss åt, fallera’
Si, fjärran vi gånga
att solskenet fånga,
ja, kommen och följen oss åt, fallera’
Så gladerligt 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’

Små grodorna

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.
Små grisarna, små grisarna är lustiga att se.
Små grisarna, små grisarna är lustiga att se.
Båd svansar, båd svansar, och öron hava de.
Båd svansar, båd svansar, och öron hava de.
Nöff, nöff, nöff, nöff
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Tre små gummor

Tre små gummor skulle gå en dag
till marknaden uti Nora.
Tre små gummor skulle gå en dag
till marknaden uti Nora.
Vi ska ha roligt, sa gummorna de små.
Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå.
Åka karusell och äta karamell
och fröjdas hela dagen uti Nora.

RAKETEN!

Prästens lilla kråka
Prästens lilla kråka
skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.
Prästens lilla kråka
skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.

Än slank hon hit och
än slank hon dit,
och än slank hon ner i diket.
Än slank hon hit och
än slank hon dit,
och än slank hon ner i diket.
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Ritsch Ratsch Filibom

Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom
Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom!

Vi äro musikanter

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.
Vi kan spela fio-lio-lio-lej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Fru Söderström, fru Söderström,
fru Söderström, fru Söderström,
och lilla masell Ros!
Ge mig lite sodavatten,
sodavatten, sodavatten.
Ge mig lite sodavatten,
sodavatten, punsch!

Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla,
vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej.
Vi kan spela fio-lio-lio-lej
vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa andra hållet,
andra hållet, andra hållet,
och vi kan dansa andra hållet, andra hållet med!
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Moster Ingeborg

Vi har en gammal moster som heter Ingeborg,
vi brukar henne härma när hon går till stadens torg.
Å så svajar hatten, å hatten svajar så,
å så svajar hatten, å hatten svajar så.
Vi har en gammal moster som heter Ingeborg,
vi brukar henne härma när hon går till stadens torg.
Å så svajar kjolen, å kjolen svajar så,
å så svajar kjolen, å kjolen svajar så.
Vi har en gammal moster som heter Ingeborg,
vi brukar henne härma när hon går till stadens torg.
Å så svajar muffen, å muffen svajar så,
å så svajar muffen, å muffen svajar så.
Vi har en gammal moster som heter Ingeborg,
vi brukar henne härma när hon går till stadens torg.
Å så svajar väskan, å väskan svajar så,
å så svajar väskan, å väskan svajar så.
Vi har en gammal moster som heter Ingeborg,
vi brukar henne härma när hon går till stadens torg.
Å så svajar moster, å moster svajar så,
å så svajar moster, å moster svajar så.

Morsgrisar

Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, ja mä’.
Ja mä’, å du mä’. Ja mä’ och du mä’.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, ja mä’.
Ja mä’, å du mä’. Ja mä’ och du mä’..
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Räven raskar över isen
Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga flickornas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gossarnas visa?
Så här gör gossarna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gossarnas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gummornas visa?
Så här gör gummorna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
Räven raskar över isen,
att sjunga gummornas visa?
räven raskar över isen.
	
  
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?
Så här gör gubbarna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?
Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?
Så här gör bagaren var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?
Räven raskar	
   över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga sotarens visa?
Så här gör sotaren var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga sotarens visa?
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