
 

 



Kom och dansa med oss! 

G                            D     

Hej! Kom och dansa med oss, sjunga sånger  

C         D                  G         D 

förstås, kom igen rocka loss! 

G                            D 

Hej! Kom och dansa med oss, sjunga sånger 

C         D        m         G 

förstås, kom igen rocka loss! 

C                                        G                                                    

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, men  

 

nu är det  _______ 

C                                  D   

Tokyo, London, Paris och Mogadishu. Nu är vi i ______ 

G                            D     

Hej! Kom och dansa med oss, sjunga sånger  

C         D                  G         D 

förstås, kom igen rocka loss! 

G                            D 

Hej! Kom och dansa med oss, sjunga sånger 

C         D                  G 

förstås, kom igen rocka loss! 

 

Text och musik: Clownerna och Johan Nilsson 

 

 

 



Alla behöver en vän 

 

             C     G                    Am    F     

Om du är ledsen, eller om du är glad. 

                     C     F              G 

Om du bor ut på landet, eller mitt i en stad. 

                    C   G                    Am      F                     

Om dina ögon är blåa, eller om håret är svart. 

                       C    F               G 

Om du behöver en timma, eller bara en kvart. 

 

 

C    G  Am  F                 C               

Alla, alla, alla, alla behöver en vän.  

        G            F         G 

Någon gång, någon dag. 

 

C    G  Am   F               C                 

Alla, alla, alla, alla behöver en vän. 

       G       F       G 

Både du och jag.  

C               G                     C     

Han, hon eller hen. Alla behöver en vän. 

 

 

 

            C      G                  Am      F       

Om du är gammal, eller om du är ung. 

               C     F                   G 

Lätt som en fjäder, eller känner dig tung. 



             C              G                 Am      F                                   

Om du har spring i benen, eller rullar dig fram. 

              C         F                 G 

Lyfter lätt flera kilo, eller bara nåt gram. 

 

Alla, alla, alla, alla…. x2 

 

 

Text och musik: Tobias Svärd /”Små sånger för stora hjärtan” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ska vi byta? 
Vers 1: 

I: Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? 

Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. 

:I  

 

Upprepa vers 1 och lägg till en rad varje varv. 

 

(Rostig skruv mot en cykelpump).  

(Cykelpump mot en morakniv.) 

(Morakniv mot en basfiol) 

(Basfiol mot en yllefilt.) 

(Yllefilt mot en pappershatt.)  

 

Sista gången: 

 

Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? 

Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. 

Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv. 

Morakniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt. 

Yllefilt mot en pappershatt. Pappershatt mot en fingerborg 

Fingerborg mot en gul ballong. Gul ballong mot en gaspolett 

Gaspolett mot en elgitarr. Elgitarr mot en pillerburk… 

 

 

 

Text och musik: Hasse Alfredsson  

 

 

 



Bästis-Calypso 

 

D                           A7              D 

Alla vill ha en bästis, en bästis vill alla ha. 

D                      A7               D 

Alla vill ha en bästis, det vill ju också jag. 

 

    G                 D          A7                 

En bästis ska vara bussig, för då vill ju jag var 

D                    G                    D 

bussig tillbaka och skratta åt samma saker,  

      A7                   D 

som jag brukar skratta åt. 

     A7             D 

Och gråta samma gråt. 

 

Alla vill ha en bästis… 

 

           G                  D        A7                                           

Men man kan inte köpa en bästis, försök inte  

            D 

locka och pocka med godis. 

 

 

       G                 D          A7                             

För när det är tomt i påsen, då står man där  

        D         A7                 D 



ensam igen och längtar efter en vän. 

 

Alla vill ha en bästis… 

     G                 D           A7                                     

Men byter kompisen bästis, då känns det så 

                           D 

knäppt, då hänger man läpp. 

    G             D        A7                   

då går man och undrar varför, man inte får 

      D    A7                              D 

vara med och vad man har gjort för fel.  

 

 

 

Text och musik: Lollo Asplund 

 

 
 

 


