
Vatten från Mäta med skägg

Många skulle få spader om höns blev kor
vid minusgrader
Och sen blev hönor igen när det blev varmare

Det är nästan magiskt på nåt vis 
att kylan förvandlar vatten till is
Du badar i sjön på sommaren 
och åker sedan skridskor på den
Vatten kan förvandlas till is

Tänk om alla ballader blev rockmusik
vid minusgrader
Om allting blev nåt annat när det blev kallt kallt 
kallt 

Det är nästan magiskt på nåt vis 
att kylan förvandlar vatten till is
Du badar i sjön på sommaren 
och åker sedan skridskor på den
Vatten kan förvandlas till is

Man kan nästan komma i extas, att samma vatten för-
vandlas till gas
Helt osynlig stiga mot skyn, och sedan regna ner på 
paraplyn

Kolla in Orkesterpops sångbok med de populäraste sång-
erna. Här finns noter och karaokeversioner i tonarter som 
passar små barn.

www.orkesterpop.se
orkesterpop@gmail.com

Lyssna och sjung igenom låtarna med barnen 
några gånger innan vi ses

Vänliga hälsningar

ORKESTERPOP

Sånger ur föreställningen
 

JAG SLOG EN KILLE IDAG
- musiken från Bolibompas Mäta med skägg & Värsta bråket

www.orkesterpop.se
orkesterpop@gmail.com



Nej, det var du från Värsta bråket

Kommer du ihåg när vi var små, när vi inte hade 
börjat skolan
Kommer du ihåg vad vi bråka då, om vem som skulle gå 
först på toan
Kommer du ihåg när vi var små, och vi bråka om allt 
möjligt
När du fick en och jag fick två, och du grät. Visst 
var det löjligt

Nej, det var du! Nej, det var du! Nej, det var du
Och du börja gråta när jag sprang före.
Och sedan igen när jag hoppa högre
Nej, det var du! Nej det var du!

Du sa att du var fem och ett halvt, och var starkare 
än fröken
Och du grät när det var köttfärssås ,
du sa - jag älskar inte löken

Nej, det var du! Nej, det var du! Nej, det var du
Och du börja gråta när jag sprang före. Och sedan 
igen när jag hoppa högre
Nej, det var du! Nej det var du

Kommer du ihåg när vi var små, när vi inte hade 
skolan

Kommer du ihåg vad vi bråka då

Jag slog en kille idag från Mäta med skägg

Jag slog en kille idag
Han grät och fröken fråga vad hände
Jag sa att det inte var jag
men det var det han bara bestämde
Jag var ledsen och ville säga förlåt
men dom gick till köket och då var det svårt
Jag vet att man inte ska
men jag slog en kille idag

Jag slog en kille idag
Det kom lite blod ur hans näsa
Han heter Arvid och är ganska svag
Han satt i soffan och grät ganska länge
Egentligen vet jag att man inte ska slåss
men Arvid ska alltid förstöra för oss
Jag vet att man inte ska
men jag slog en kille idag


