1. RYMDEN
Okej.. som ni vet, vi bor på en planet.. jorden
och vi färdas i en omloppsbana runt solen
det gör andra planeter också på en liknande stor väg
Men dom är antingen för nära eller för långt bort från solen för att man ska kunna bo där
Det är antingen för varmt eller för kallt, ökenland eller isvärld
medan positioneringen av jorden borde va prisvärd
Vi ligger på exakt rätt avstånd från solen för att det ska kunna finnas liv här
och därför är ju vi här
och i vår galax... eller vänta..
Denna samling av planeter runt en sol kallas en galax
vår galax heter ”Vintergatan” ja det passar väl exakt
Okej så.. i vår galax finns 8 planeter, jag ska nämna dom
Merkurius, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Det var 5 av dom
Sen Jupiter, Mars och Tellus som jorden egentligen heter och av alla dom är vi den enda som
ligger på exakt rätt avstånd men
Tillbaks till solen, solen är ingen planet att räkna
För solen det är en stjärna
En stor stjärna som vi spinner runt
och nästa gång det är riktigt mörkt, så titta upp
Det finns massor av stjärnor, alltså massor av solar
Alltså massa planeter som snurrar runt allihopa
Alltså massa världar både för kalla och för varma
Men även kanske något annat
Kanske en annan värld som kanske kan ha nån
För att den snurrar runt en annan sol på exakt rätt avstånd
Där det kanske står en annan rappare som e som JOMPA
Och allt är likadant förutom att han heter Pompa
Tänk er, va mycket olika möjligheter, det är riktigt ballt

Och rymden som vi ser när vi tittar upp är inte allt
Jag ska försöka förklara något ingen egentligen förstår
Har ni hört talas om oändlighet? Oändlighet är svårt
Oändlighet är något som aldrig kan ta slut
och om det aldrig tar slut så måste allt finnas eller hur
och förutom att aldrig ta slut så blir rymden större hela tiden, jag vet det låter konstigt, nu
börjar det bli lite, krångligt
Okej.. det finns alltså miljoner biljoner olika planeter
Så det läär finnas en planet där alla har akvarier som tapeter
Och det läär finnas en planet där stränder är godis och andra tokigheter
alltså.. jag sa aldrig att det va enkelt att förklara evigheten.. okej, tänk er..
Hur ska jag förklara så det blir tokroligt
Tänk på något overkligt och jätte otroligt
alltså ågot otroligt alltså något som förmodligen inte kommer hända
Men i oändligheter finns gränser bara fantasierna kan sätta
Tänk er.. om det plötsligt skulle börja regna godis
Visst? Det är heelt otroligt
Chansen att det ska hända är väldigt väldigt liten
Men om rymden är oändlig så måste det hända hela tiden
Detta betyder, ingenting är omöjligt va?
Dina drömmar är allt annat än löjliga
Okej, jag vet inte om ni förstod nått av
Dom ord jag sa, solen.. rätt avstånd från jorden.. ja?
I en galax och såna finns det miljoner biljoner av och..
Jag kanske inte förklarar det otroligt bra
Men när ni tittar upp mot rymden.. jordens tak
Minns 1 enda.. och detta är världens mest coola sak
Rymden är oändlig så du är ostoppbar
Låt det regna godis!

3. VAD DU VILL

2. BONDKATT
Det var en gång en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
Och när bonden sov var katten dörrvakt
Vid ingången till lagårn, sa ”stopp” och sen ”försvinn”
Till varje råtta som ville in
Det var en gång en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
Som kände sig konstig varenda mörk natt
Många råttor verkar snälla, bara hungriga och kalla
Så han ville öppna dörren åt dom alla
Det var en gång en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
Som ville vara snäll, det var ingen ond katt
Men bonden hade blivit arg om råttorna fick gå
Så katten jaga bort alla ändå
Det var en gång en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
Men vid ladans ingång fanns en tom plats
Katten hade sluta vakta, släppte in alla
Katten och råttorna festade med varandra
en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
ett härligt kalas, vilken kul natt
Katten var kompis med råttorna nu
Och dom förlät honom för hur han jaga bort dom förut
Det var en gång en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
Och när bonden vakna var ladan fullsatt
Massa råttor överallt, massa snack och fnitter
Bonden skratta till och sa ”varför inte?!”
en Bondkatt, en Bond-Bondkatt
Som gjorde som han ville, verkligen blommat
Ut, dessutom gjorde att bonden mognat
Vilken cool katt...
Det var en en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
Det var en en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
en Bondkatt, en Bond-Bond Katt
en Bondkatt, en Bond-Bond Katt

Uh, yeah
Känner ni sommar stämningen?
Nu kör vi!
Uh, Yeah yeah
Kom igen!
Världen är stor och den är full av under
Men glöm aldrig bort att du kan göra vad du vill
Följ med mig på det stora äventyret
När vi är tillsammans då gör vi vad vi vill
Gasen i botten
Jag är på väg, jag ska rakt upp till toppen
Hejsan Sverige mitt namn är JOMPA
Ni har säkert sett mig nån annan gång
För jag har jagat drömmen och är kvar i sömnen
Jag vill skapa gunget där i vardagsrummet huh
I köket är det festival
Så det är dags att vi sätter fart
Se på denna killen vet att det du tittar på
en av dom bästa som nånsin spottat på en mikrofon
Bara ge mig ett beat och en scen som jag kan kicka på
Då flyger jag till toppen för målet är inga moln
Fest på vind, dans i garage
JOMPA i huset, det är alltid kalas
Upp med era händer, det översätter till
Festen för alla som bara vill göra vad dom vill
Världen är stor och den är full av under
Men glöm aldrig bort att du kan göra vad du vill
Följ med mig på det stora äventyret
När vi är tillsammans då gör vi vad vi vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill göra, jag vill göra
Ska vi köra en gång till?
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill göra, jag vill göra
Ska vi köra en gång till?
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill g-g-göra vad jag vill
Jag vill göra, jag vill göra...

4. GUL DINOSAURIE
Okej allihopa..
nu får ni försöka hänga med på min Dinosaurie dans!
den är så här
ena handen åker upp
andra den gör samma sak
vifta båda lite grann
skrik nu som en dinosaur!
ena handen åker upp
andra den gör samma sak
skaka båda lite grann
skrik nu som en, igen? okej!
ena handen åker upp
andra den gör samma sak
båda vifta lite grann
skrik nu som en dinosaur
ena handen åker upp
andra den gör samma sak
båda skakar lite grann
skrik nu som en dinosaur

Det var en gång en dinosaurie som var gul
Som kom från ett annat land, hade tagit en åktur
Och att flytta från sitt land var inget enkelt beslut
Men sen blev det ganska farligt så läget blev akut
Dinosaurien flytta dit den aldrig varit förut
Till ett annorlunda land med en annan natur
Till andra traditioner och en annan kultur
Så det kändes lite nervöst när den flytta till nytt hus
dinosaurien ville leka, ville bara ha kul
En lustig liten figur som gillade att göra bus
den gula dinosaurien var ett modigt djur
Så den gav sig ut på äventyr o stadens ljus
men varenda dinosaurie som den träffa va brun
Och dom retade den och sa att den var ful
Den kände sig ledsen, den kände sig sur
Den gula dinosaurien kände sig ensam nu
Så den gick hem, stanna inne, ville inte gå ut
Den låg under sitt täcke, låtsades vara sjuk
Oavsett om det är skinn, päls eller hud
Så ska man aldrig reta nån för dom ser annorlunda ut
Jag hoppas gula dinosaurien blir lycklig till slut
För alla är lika värda eller vad tycker du?
Vad tycker du, vad tycker du?
Alla är lika värda eller vad tycker du?
Vad tycker du, vad tycker du?
Alla är lika värda eller vad tycker du?
Vad tycker du, vad tycker du?
Alla är lika värda eller vad tycker du?

5. DET ELAKA HAN SA
Förskolan har fri lek på lekplatsen
Dvs våra fröknar dricker kaffe
Jag har längtat, jag låg vaken hela natten
Drömde om den röda bilen med den gröna ratten
Jag går till stället där jag hade lagt den
Men nu ser jag att Olle har redan tatt den
Så jag slet den ur hans hand, ge mig, jag vill ha
Och än idag, minns jag det elaka han sa
Du får inte komma på mitt kalas idag
Får inte vara med på mamma, pappa, barn
Du borde bara dra
Och jag minns än idag, det mest elaka han sa
det mest elaka han sa
Du får inte komma på mitt kalas idag
Får inte vara med på mamma, pappa, barn
Du borde bara dra
Och jag minns än idag, det mest elaka han sa
det mest elaka han sa
Fröknarna fick oss att säga förlåt
Men ingen av oss menade det ändå
Den röda bilen fick ingen, den las på hyllan
Jag vet inte vem jag ska beskylla
Jag borde nog ha låtit Olle ha den
Han kunde inte veta att jag planerat att ta den
Nu mår jag dåligt, jag får ont i magen
Jag minns idag, hur fel jag hade den där dagen
Och det var därför som han sa

Du får inte komma på mitt kalas idag
Får inte vara med på mamma, pappa, barn
Du borde bara dra
Och jag minns än idag, det mest elaka han sa
det mest elaka han sa
Du får inte komma på mitt kalas idag
Får inte vara med på mamma, pappa, barn
Du borde bara dra
Och jag minns än idag, det mest elaka han sa
det mest elaka han sa
Det är okej att ångra sig
Det är okej att ångra sig
Det är okej att ångra sig
Det är okej att ångra sig
Det är okej att ångra sig
Det är okej att ångra sig
Det är okej att ångra sig
Det är okej, det är okej...
Det är klart du ska komma på mitt kalas idag
Du får vara med på mamma,pappa, barn
Du måste stanna kvar
Och jag minns än idag, när vi lekte hela dan, när vi lekte hela dan
Det är klart du ska komma på mitt kalas idag
Du får vara med på mamma,pappa, barn
Du måste stanna kvar
Och jag minns än idag, när vi lekte hela dan, när vi lekte hela dagen!

6. MONSTER
Det här kanske låter lite läskigt i början, men jag lovar att det...
eller vänta, nej, inga spoilers va?
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du kollat under sängen? i garderoben? eller på vinden?
Vänta, vad är det som låter? är det demoner? eller vinden?
Har du kollat under trappan, i garaget eller i källarn
Kan du känna den där känslan?
”Jag tror inte jag är ensam”
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du kollat bakom tvn, bakom gardinen eller under soffan?
Vänta, vem är det som lider? jag hör skriket, eller är det åskan?
Har du kollat hela gården, hela gatan, hela kvarteret
Är du med på vad som sker?
”Jag kommer skrika om jag ser det”

Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Har du nånsin sett ett monster?
Ett monster, Ett monster
Vänta, hallå, jag har kollat under sängen, i garderoben och på vinden
och jag har kollat ute på gården, hela gatan, hela området
jag har kollat under trappan, i garaget, och i källarn
bakom tvn och under soffan
”det finns inte några monster”
sen plötsligt hörs ett vrål, bakifrån
jag vände mig och såg
ett monster, och jag blev så
rädd att jag stod stilla, när monstret viska
”jag vill dig inte något illa”
jag kollade under sängen, i garderoben, och på vinden
men jag missade hela poängen, för när jag såg en, sa jag inget
tur att det var ett snällt monster, inget konstigt, inget läskigt
jag letade efter monster, fick en kompis, min nya bästis
Ja min kompis är ett monster
Ett monster, Ett monster
min kompis är ett monster
Ett monster, Ett monster
min kompis är ett monster
Ett monster, Ett monster
min kompis är ett monster
Ett monster, Ett monster
min kompis är ett MONSTER!

7. IMSE VIMSE
Imse vimse spindel
klättrar uppför trån
ner faller regnet
spolar spindeln bort
upp stiger solen
torkar bort allt regn
imse vimse spindel
klättrar upp igen

Spindeln var tillbaks på marken, det kändes heltufft
den hade kämpat så mycket, sen ramla ner tungt
spindeln ville strunta i det helt, och bara ge upp
men sen kom den på, igår, solen steg upp
säkert lika idag, börjar klättra uppför tråden
då träffas spindeln av första solstrålen
Underbart, snart uppe, äntligen
hoppas bara inte att det blir regn igen

Det var en gång en spindel som bara ville uppåt
känna att den uppnått, nått och kommit upp nått
Den ville stiga ditåt, där himmelen är blå
den var ute promenerade så hitta den en tråd
börja klättra uppåt, skulle aldrig stoppa
sen plötsligt fylls himlen av stora vattendroppar
det blir svårt att klättra, tråden blir ganska hal
spindeln försöker men sen tappar greppet och ramlar av

Imse vimse spindel
klättrar uppför trån
ner faller regnet
spolar spindeln bort
upp stiger solen
torkar bort allt regn
imse vimse spindel
klättrar upp igen

Imse vimse spindel
klättrar uppför trån
ner faller regnet
spolar spindeln bort
upp stiger solen
torkar bort allt regn
imse vimse spindel
klättrar upp igen

Imse vimse spindel
klättrar uppför trån
ner faller regnet
spolar spindeln bort
upp stiger solen
torkar bort allt regn
imse vimse spindel
klättrar upp igen

8. FÖRÄLDRAFRITT
Det var en gång en kille, en storebror
hans föräldrar och syster, dom bor ihop
han har blivit äldre, han e man snart
så hemma har han börjat få ta mer ansvar
han får sysslor att göra, ta ut sopor och tvätta
hjälpa, lillasyster med hennes läxa
han skötte det bra till sina föräldrars förtjusning
men innerst inne ville kille vara lite busig
vad skulle han göra? skulle va kul att dansa
med kompisar, lyssna på musik och skratta
inte nudda golv, kanske snurra flaska
festa helt utan nån som vaktar
han skulle kunna fråga, lova att det blir sansat
det skulle inte funka på mamma och pappa
han glömmer idéen och det kändes trist
varför får han aldrig ha föräldrafritt?
Jag sa, jag inte skulle festa vilt
men åh, föräldrafritt
jag sa, jag inte skulle ställa till med nått
men åh, föräldrafritt
föräldrafritt, FF, FF!
föräldrafritt, FF, FF!
Föräldrafritt...

Killen han går runt och bara väntar (väntar)
han trodde aldrig att det skulle hända (hända)
sen kom mamma, pappa och berätta detta
”vi ska åka bort med din syster, så du blir ensam hemma”
killen tänkte yes, nu blir det fest
äta massa popcorn, dricka massa läsk
han bjöd in sina vänner och alla kom
nu ska det va kalas hela natten lång
musiken eka i deras trappuppgång
det tog inte lång tid förrän grannen kom
och sa ”denna fest måste ta slut
jag jobbar tidigt, måste få sova ut”
killen blev ledsen, varför händer det nu?
precis när festen var superduperkul
han sänkte musiken, hans vänner gick
det blev inte som han tänkt att ha föräldrafritt
Jag sa, jag inte skulle festa vilt
men åh, föräldrafritt
jag sa, jag inte skulle ställa till med nått
men åh, föräldrafritt
föräldrafritt, FF, FF!
föräldrafritt, FF, FF!
Föräldrafritt...
Mamma, pappa, syster kom hem nästa dag
och sa ”hej min son, vi har haft det jättebra”
killen sa ”va roligt, för mig har det vart samma”
då sa mamma, ”jag pratade med en av våra grannar
killen blev livrädd, blek och helt kall
mamma och pappa har fått reda på allt
men mamma sa ”vettu, nästa gång granen klagar
strunta i dom, och fortsätt bara!”
Jag sa, jag inte skulle festa vilt
men åh, föräldrafritt
jag sa, jag inte skulle ställa till med nått
men åh, föräldrafritt
föräldrafritt, FF, FF!
föräldrafritt, FF, FF!
Föräldrafritt...

9. BLUBB
Det var en gång en liten fisk
som tyckte livet har blivit trist
den hade varit överallt i sitt akvarium
och lessnat på att se på detta vardagsrum
lilla fisken ville annat än att tala strunt
men alla den försökte prata med sa bara

Det var en gång en större fisk
som var mer erfaren, en äldre fisk
den hade bott så länge nu i detta akvarium
familjens barn har gått från dagisgrupp, till gymnasium
den större fisken älskade att leva så de
i princip betyder att det var en fena på det

blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb

simmade runt en dag, på sin morgonpromenad
när den större fisken, såg en liten fisk som inte verkar glad
den verkade förvirrad, den verkade vilse
den lilla fisken simmade runt, ledsen och ilsket
den stora fisken ville hjälpa, den tar sig fort
fram, till den lilla fisken och försöker vara lugn
den större fisken vill hjälpa och förklarar lugnt
saker den erfart när den varit ung
den lilla fisken öppnar upp sin smala mun
tittar på den stora fisken och sa bara

Den lilla fisken ville rymma och den hade sett ”Hitta Nemo”
en gång när familjen tittat, och tittat med dom
simmade till pumpen men fisken kan inte se nått
rör eller filter att pilla en sten igenom
den försöker be om råd så att det klarnar upp
men alla fiskar den frågar dom svarar bara
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
Den lilla fisken blir tokig och gapar högt
varför säger ingen nått annat än bara
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb

blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb
blubb blubb

10. BANANER
Nu är det dags att ha riktigt kalas
är ni med?
kom igen nu allihopa, är ni med?
Nu ska vi bli tokiga, är ni med?!
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Allihopa hoppas ni är med mig
Dansa som du inte kan bete dig
Dansa som ditt allt är vad du ska ge mig
Dansa som du gör när ingen ser dig
Alla dom är lika värda
Så allihopa ska nu väsnas
Vi kommer från olika världar
Men tillsammans ska vi gå BANANAS
Vi går inte päron, inte satsumas
Vi går inte äpple, ingen vindruva
Vi går inte ananas eller ananas
Men tillsammans ska vi gå BANANAS
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer

Vänta, ska vi rappa lite? Okej!
Känner du på vibben när den killen snabbar till det
Går banan och varvar banan som bilen som heter blixten
Jag förvandlas till maskin som det var Transformer filmer
Tusen ord kan måla bilder, gör museum här på micken
En vilde som går in och kickar rim för alla Kidsen
Jag må rappa om bananerna men missförstå mig inte
Jag ska visa Sean Banan vem som är bästa barn artisten
Och dom kallar mig för jompa om du inte redan visste
Barnmusiken nuförtiden bara underskattar barn
Det ska va svängigt men även va nått att lära sig utav
Så i denna blir läxan att våga tro att du är bra
O våga dansa hela dagarna om det nu gör dig glad
För mig är det musiken,att rappa det är min sak
Jag har övat mkt och så blev jag bra
Men jag har bara börjat kommer mycket mera snart
Men först så ska jag ta en banan...
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer
Världen är väl redan så pass galen
Lika bra då att vi går bananer

11. HIPHOPMASK
Den här historien kanske ni känner igen...
Remix!
Låt mig berätta sagan om en hiphopmask
med kepsen bakofram, han säger rim konstant
han drömmer om en kungatron
men fortsätter kräla underjord
så fortsätter sagan om vår hiphopmask
han ville tjäna massa pengar och bli rik på rap
flytta till maskhål med swimming pool
och slippa hamna på en fiskekrok
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Och så en dag när vår lilla hiphopmask
låg och slickade på pappret till en tiptoppglas
när det plötsligt kom en undulat
som sa ”jag har det du vill ha”
ja, undulaten hade något till vår hiphopmask
han lovade att ge honom ett skivkontrakt
han sa ”välkommen till vårt kontor”
men lurade masken till ett fågelbo
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask

Nu är vi tillbaka hos masken i fågelbot
att skriva kontraktet var det som återstod
Masken trodde han skulle få betalt
men har blivit lurad för att bli fågelmat
så vår mask, fattar att, han måste rymma snabbt
Innan alla fåglarna planerar flygattack
så han tog en tandkrämskork
över huvet, gjorde fallskärmshopp
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Nu var han nere på marken och det gick så snabbt
han sa ”ingen ska få äta denna hiphopmask”
han sjunger sin bästa sång
hoppas han inte blir lurad nästa gång
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask
Han är en hiphop, en hiphopmask
en hiphop, hiphop, hiphopmask

12. VÄNSTER, HÖGER
Det var en gång en pojke som gjorde massa bus
efter en vas, gått i kras, blev det fotboll utomhus
han stod mitt på gatan, sparkade sin boll hårt
trafiken runtomkring hade han inte någon koll på
det kom en bil, i full fart
nu kanske pojken också går i kras
bilen körde fort, kunde inte stoppa
pojken halvvägs ut, nu skulle dom krocka
vet ni vad som hände sen? blixtrar och ljuseffekter
högt upp i luften, flyger en superhjälte
det var Superman, som flög för sitt liv
räddade pojken, bilen körde förbi
”Tack Superman!” sa pojken och log
”tack för att du rädda mig, det var ju nära att jag dog”
Superman sa ”Varsågod, men nu måste du vila
och kom ihåg, man måste alltid titta efter bilar
klart att man ska spela boll, men då måste man ha koll
för Superman kan inte rädda dig varenda gång
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
Det var en gång en flicka, som var ute och cykla
hon var på väg till stan, hade packat med sig en rygga
hon var alltid försiktigt, körde på cykelbanan
sen skulle hon korsa vägen och där är det mycket fara
det kom en bil, i full fart
nu kanske flickan aldrig kommer till stan
bilen körde fort, kunde inte stoppa
flickan halvägs ut, nu skulle dom krocka
vet ni vad som hände sen? åska och ljudeffekter
högt upp i luften hoppar en superhjälte
det var Spiderman, skjuter spindelnät och gungar
greppade tag i flickan, bilen körde undan
”Tack Spiderman” sa flickan och var glad
”tack för att du rädda mig så att jag kan cykla till stan
Spiderman sa ”varsågod, men man måste ha koll
och ska man korsa vägen, titta åt båda håll
klart att man ska ha det bra, och cykla till stan
men var försiktig, Spiderman är inte här varenda dag

du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
Låt mig berätta nånting om Batman
som ni kanske inte visste
Batman har inga superkrafter
ändå hamnar bovarna i klister
andra superhjältar dom är magiska
Batman kan bara va sig själv
ändå bekämpar han alla farliga
bara genom att vara smart och snäll
men vänta, då betyder det väl
att Batman han är som oss
så när Batman ska korsa vägen
så tittar Batman åt 2 håll
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över
du måste titta vänster, titta höger
titta vänster igen, sen gå över

14. SOCKER

13. KÄRLEK ÄR DET BÄSTA

Ge mig pang, pang, pang, pang, pang, pang kaka
Ge mig bak, bak, bak, bak, bak, bakverk
Ge mig ko,ko,ko,ko,kokosbollar
Ge mig pepparkaka!

Det var en gång en kille som hette Erik
han var snäll och rolig, han var jättetrevlig
han hade börjat skolan, lekte riddare på rasten
och hans vänner hade börjat gilla flickorna i klassen

Plus jag vill ha pop, pop, pop, pop, pop, popcorn
jag vill ha pom, pom, pom, pom, pom, pommes frites
vill ha go,go,go,go,go,go,godis
vill ha pepparkaka!

Vi säger det en gång till
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Kärlek är det bästa som finns!

För vi älskar socker, socker
ja vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
ja, vi älskar socker, socker

Alla hans vänner var kära i olika tjejer
tissla, tassla och fnissa åt alla ord som dom säger
men Erik tyckte mest om att leka med Johan
men han sa inget, han var rädd för att bli retad i skolan
Vi skriker det en gång till
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Kärlek är det bästa som finns!
Erik gillade Johan, Johan gillade Erik med
och man får välja helt själv vem man vill leka med
kille eller tjej, det kvittar om man tänker till
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Kärlek är det bästa som finns!
Vem man vill!
Man får vara kär i vem man vill!
Vem man vill!
Kärlek är det bästa som finns!

Ni kan sitta där och äta tonfisksallad
jag ler och tar en tugga från min godishalsband
Ni äter ärtsoppa och broccolipaj
jag käkar hjärtformade bollar av Daim
Jag vill ha alla sorter
äter upp allt som om det var värsta sporten
du kan kalla mig för kakmonster
magen har ingen botten
jag trycker i mig mycket, känner energitillskottet
jag vill ha alla sorter
kastar fram pengar och köper hela kiosken
och jag mår toppen i hela kroppen
För vi älskar socker, socker
ja vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
Era gäster får en tomat med spiskummin på
jag fiskar efter kexchoklad från min vingummibåt
ni äter torrt bröd, jag tar Nutella på min macka
svingar trollspön som är sura cola nappar
vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
Ja vi älskar socker socker
vi älskar socker, socker
vi älskar socker, socker
Jag har fått i mig för mycket socker!

15. RIDDAREN ÅSA
Det var en gång en kungarike som låg långt bort
massa småhus och i mitten står ett grått slott
där bodde det en kung, en drottning och en prins
prinsen hette Frans, han var det sötaste som finns
han hade blå mantel, han hade rosa byxor
en bling bling prins med massa krås och smycken
prinsen lekte hela dagen, med leksaker
men sen när det blev natt kom en elak drake
som spruta eld, kungariket brann där det stod
och prinsen han var fast, fast i sitt torn
”Hjälp!”, hela deras fästning brinner
Vem kommer kunna rädda prinsen?
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Utanför kungariket fanns en skog så frodig
där bodde det någon som var stor och modig
en mäktig riddare som hette Åsa
hennes rustning var blå, hennes svärd det var rosa
hon var stor, hon var stark, hon var riktigt snabb
mot Åsa hade drakarna ingen chans
och nej, hon är aldrig rädd, hon gör det bara
hon var ju specialist på att döda drakar
hon behöver ingen annan, hon gör det själv
nu var hon på promenad denna lördagkväll
i horisonten såg hon ett monster, rök och eld
och hon hörde att prinsen behöver ”Hjälp!”

Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Riddaren Åsa kommer fram till det gråa slottet
prinsen skriker ifrån toppen ”Hjälp!”
och på botten på marken står ett drakmonster
sylvassa tänder och eldkonster
men Åsa svingade sitt rosa svärd
precis samtidigt som när draken blåser ”wrääh!”
draken ramla ihop, Åsa smiter förbi
hon skyndar uppför trappan, det finns ingen tid
hon greppar tag i prinsen, snabbt och går ner
men nu har draken vaknat så nu blir det problem
men Åsa svingade sitt svärd nu blir det full träff
samma ljud som när pantmaskinen mosar en burk läsk
... faran är över
prinsen har fått all den hjälp han behöver
han ger Åsa en påse guld, det är det självklara
kungariket blir glada när prinsen kom tillbaka huh
Åsa, fortsätter kämpa mot drakar
Åsa, fortsätter kämpa mot drakar
Åsa, hon fortsätter kämpa mot drakar
och alla levde lyckliga i alla sina dagar, kom igen!
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa
Ingen vill bråka med Riddaren Åsa

16. GÅ
Det var en gång, vilken konstig gång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur det än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå
Det var en gång, så kom igång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur vi än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå
Hallå, kan man gå konstigt? det är klart man kan
kolla här nu så går vi bakofram
så bara gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, kom igen!
amen vänta, hur gör du när du ska komma fram?
jag är en studsboll som hoppar fram
så bara gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, kom igen!
okej, den här då..
det var en gång, en falukorv
som såg ut som en basketboll
Varför då? va?
Ameh, det var en gång, en galning som
går, går med en galen gång
Så bara gå, gå, gå, gå, gå
Det var en gång, vilken konstig gång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur det än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå
Det var en gång, så kom igång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur vi än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå

Okej, vilket djur går sist?
Gåsen!
och vilket djur går sämst?
En gorilla!
ska vi gå, gå, gå, det får gå, rocka på, gå på tå
titta då, bara gå
och jag går som en krabba
sida till sida och viftar mina armar
ska vi gå, gå, gå, det ska gå, rappa på, gå på tå
titta då, bara gå
och jag går som en klocka
vinkar, tickar, tackar och tockar
och jag går upp och ner som en hiss
att gå vanligt är så trist
jag går runt och gör monsterljud
att gå vanligt är inte kul
jag får fram som en tidsmaskin
att gå vanligt är inte fint
jag går som en tusenfoting
flyger fram som en utomjording... KOM IGEN!
Det var en gång, vilken konstig gång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur det än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå
Det var en gång, så kom igång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur vi än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå
Det var en gång, vilken konstig gång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur det än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå
Det var en gång, så kom igång
hålligång, hålligång, hålligång, hålligång
hur vi än går kan du komma långt
bara gå, gå, gå, gå

