Tag fram det bästa humör

Land of the silverbirch

Släpp min känguru ut

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.

Land of the silverbirch, home of the
beaver
Where still the mighty moose
wanders at will

Släpp min känguru ut, Rut, släpp min
känguru ut
Nu får det vara slut, Rut, släpp min
känguru ut

För om du bara tänker så:
Det här var skojigt det måste gå.
Då finns ingen väg som är svår för
dig.
Gå fram med ett rungande hej, HEJ!

Blue lake and rocky shore
I will return once more
Bom-di-di-ey-di, bom-di-di-ey-di,
bom-di-di-ey-di, bom

Ta min gula banan, Jan, ta min gula
Banan
Ta den sedan till stan, Jan, ta den
sedan till stan.

My heart is sick for you, here in the
lowlands
I will return to you, hills of the north

Ta min koalabjörn, Jörn, ta min
koalabjörn
se till att ej nån förstör’n, Jörn, ta
min koalabjörn

Ett glatt humör skall man alltid ha
om vägen också är lång.
Och sura miner är aldrig bra.
Nej, skratta och sjung på en gång.
För om du bara…

Muggebigge
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
Mahognyskrov med ruff ruff ruff
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
det är vår seglarsång
Själv jag styr, så skummet yr
vågorna plaskar och vinden sjunger
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
det är vår seglarsång!
(Byt vokaler varefter)

Drunken sailor
What shall we do with the drunken
sailor,
what shall we do with the drunken
sailor,
what shall we do with the drunken
sailor,
early in the morning?
Hooray, and up she rises.
Hooray, and up she rises.
Hooray, and up she rises,
early in the morning.
Put him in the long-boat until he's
sober…
Pull out the plug and wet him all
over…
Tie him to the mast until he's sober…
Heave him by the leg in a running
bowline…
Put him in the scuppers with the hose
pipe on him

Ping Pong Boll

/:A boy had a game with a ping-pong
ball:/ (x3) A game with a ping-pong
ball!
/:A boy had a game with a
/:ping-pong:/ (x5) ball!:/(x4)
-(pong-ping)
-(ping-pong, pong-ping)

Blue lake…
Swift as a silverfish, canoe of
birchbark
Oh, mighty waterways, carry me
forth
Blue lake…
There where the blue lake lies, I set
my wigwam
Close to the water's edge, silent and
still
Blue lake...

I like the flowers
I like the flowers, I like the daffodils,
I like the mountains, and I like the
rolling hills.
I like the fireside when the light is
low.
Singing the:
Bom-didadi, bom-didadi, bom-didadi,
bom-didadi,
bom-didadi, bom-didadi, bom-didadi,
bom-didadi, bom
Jag gillar blommor, jag gillar
påskliljor,
jag gillar bergen och de gröna
kullarna.
Jag gillar elden när skymningen faller
på.
Sjungande: Bom-didadi…

Gör mig sen till en fäll, Kjell, gör mig
sen till en fäll
Häng mig sen upp för en kväll Kjell,
gör mig sen fäll
Släpp min känguru ut Rut, släpp min
känguru ut!
Nu får det vara SLUT!

Waxholms scoutkår, grön och
blå
Skärgårdens sköna blåa och gröna
ger oss de färger vi bär.
Roslagens öar, skogar och sjöar,
scouting för oss, det är här!
Vi Waxholmsscouter, vill visa färgen,
skärgårdens färg, som är grön och
blå.
Vi Waxholmsscouter, vill visa färgen,
skärgårdens färg, den är vår!
Småfåglar …
Myror runt stacken, myllrar på
backen, bär barren åt samma håll.
Fast det är slitigt, bygger vi flitigt,
åhej det är vår paroll! (Ref…)
Insekter…
Ugglan …
Sjöfåglarna …
Råseglet …
Plocka fram kläder för alla väder,
vänta tills veckan tar slut!
Skaffa en karta, snart kan vi starta,
vi drar i vildmarken ut! (Refr...)
När vind och vatten vilar för natten,
elden vi samlas omkring.
Lägereldslågor vid mörka vågor
lyser, och värmer vår ring. (Refr...)
Ringen är sluten, kedjan blir knuten
fastare år efter år.
Minnen som varar bilden bevarar
av den patrull som var vår! (Refr…)

Grevens hund
Greven han hade en liten hund
Trulle var hans namn serru!
Greven han hade en liten hund
Trulle var hans namn serru!
TRULLE, TRULLE, TRULLE
Trulle var hans namn, serru!
Greven han hade en liten katt
Trisse var hans namn serru!
...
TRISSE, TRISSE, TRISSE
Trisse var hans namn serru!
Greven han hade båd’ hund och katt
Trilla om varann serru!
...
TRULLE, TRISSE, TRILLA
Trilla om varann serru!

Omkring Vår eld
Omkring vår eld vi nu samlats har,
liksom så ofta förr. Och innan någon
till orda tar, så sjunger vi ut i kör:
På möte, på möte, på möte sjunga.
På möte, på möte, på möte vi vilja
förbi. Utan paraply!

Kalle Svensson
Min gamle kompis Kalle Svenson
hette han
han var känd i nästan hela Sveriges
land
uti alla skilda väder
kom han klädd i samma kläder
för han tyckte själv han var en
gentleman.
Han hade hatt och sjal och paraply
han hade sjal och hatt och paraply
han hade hatt och sjal
han hade sjal och hatt
han hade hatt och sjal och paraply.
Så en dag blev Kalle bjuden på en
fest
uti frack och smoking kom varenda
gäst
in i salen Kalle träder
uti samma gamla kläder
för han tyckte att dom alltid
passa bäst. Han hade hatt …
I en vacker flicka 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 klädd precis
så här:
Han hade hatt …

BP Spirit
I've got the BP spirit
right in my head
right in my head
right in my head
I've got the BP spirit
right in my head
right in my head to sta-a-ay
... deep in my heart ...
... all round my feet ...

Trollmors vaggvisa
När trollmor har lagt alla elva små
trollen
och bundit fast dem i svansen
Då sjunger hon sakta för elva små
trollen
de vackraste ord hon känner
O
O
O
O

aj-aj-aj-aj-buff
aj-aj-aj-aj-buff
aj-aj-aj-aj-buff-buff
aj-aj-aj-aj-buff

... all over me …

Pelle Jöns
Det var en gång en daggmask
som hette Pelle Jöns
han var så rädd för skator,
han var så rädd för höns.
Han var så rädd för letare
och metare med burk.
Den som tar mask på kroken,
den kallar jag för skurk.
Så sa den lilla masken
och borrade sig ner
en meter under jorden
och syntes inte mer.
I trädgården går letare
och metare och höns.
Dom hittar många maskar,
men inte Pelle Jöns.

Visa i Molom
Nu hoppar haren, kråka på ängens
vita gräs
Nu glider gladan slint i snögan snår
I långa lopp och längslar min kropp i
molom går
Ty slokar sol på nattosamma näs
Stjärnor…
Nu duggar dag från dejlom i
mörkomånan sjö
Och stjärnor stinga hål i himmelen
Min lyckas glada glejom
När kommer du igen?
Ty kommer du skall vissomliga dö
Stjärnor…
Så lutar somt sig stilla på vitan
väntomvall
När smältan sol förrinner med min
dag
Den röda sorg sig hällnar
Vid klittrand bjälromslag
Från Molom flyr min själ i svollna
svall
Stjärnor …

Gasflygmaskinen
En gasflygmaskin en dag uppfann jag
och med den ut i rymden försvann
jag
En flygtur på tre minuter hann jag
sen hände det så här på't 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
stadens aftonblad
Och sist kom jag!

En kulen natt
En kulen natt, natt, natt,
min båt jag styrde
På havets vågade, vågade, våg
så skummet yrde!
Och vart jag sågade, sågade, såg
på havets vågade, vågade, våg
Långt ner i djupet-pete-pete-pet
en fisk jag såg och det var DU!
... och jag och Rockerfellers son
och prinsen av Arkadien och
fyra busar till som lossa sand
ibland, på Södermälarstrand
vi lossa hela dagen vi var blott åtta
man som lossa sand…

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.

