Det är väldigt mycket motvind nu
tycker du
Två på en tandem...
Oj vad det går uppför
tycker du
Vi kanske måste vila nu
tycker du

Lyssna & sjung igenom låtarna med
barnen några gånger innan vi ses
vänliga hälsningar

Två på en tandem cyklar vi till stranden
Du klagar på att det går trögt
Men du är en klen en jag rör knappt på benen
Se hur fort vi rullar fram när vi cyklar med varann
Båda gör så gott dom kan känn hur lätt det går
Disco
Baby baby jag älskar dig på dagen. Baby baby med
fjärilar i magen
Baby baby jag älskar dig på natten. Baby baby med
såpbubblor i hatten
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Dansa dansa rör på hela kroppen. Dansa dansa du och
jag är toppen
Dansa dansa rör på hela kroppen. Daaaansaaa....
Baby baby jag gillar dig på helgen. Baby baby på morgonen och kvällen
Baby baby du dansar i mitt minne. Baby baby utomhus
och inne
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Flugan

Vrålhål

Om jag var en fluga. Om jag hade vingar
Vad jag skulle flyga högt, och vinka ner till er

Någon tog dina grejer. Ingen hör vad du säger
Din bästa vän är en dum en, och du slog dig själv på
tummen
Godis värker i tanden. Du tappade klubban i sanden
Ingen förstår vad du menar, när din mun är full av
stenar

Gärna surra runt och snurra. Gå i taket upp och ner
Stretcha på en tallrik. Traska runt i mat
Skulle maten duga. Om jag var en fluga
Om jag tvingas äta sånt som flugor tycker om
Härskna grejer, sura blöjor, ruttna slamsor, gammal
fisk. Blajor ifrån hästar gillar inte jag
Men gärna surra runt och snurra. Gå i taket upp och
ner. Men att äta hundskit vägrar faktiskt jag
Vi hör ihop
Fråga din mamma fråga din mamma. Fråga om du och jag
ska vara ihop
Du kommer få samma svar. Hela världen kommer ge dig
samma svar. Vi hör ihop vi hör ihop
Fråga din syster fråga din syster. Fråga om du och
jag ska vara ihop
Du kommer få samma svar. Hela världen kommer ge dig
samma svar. Vi hör ihop vi hör ihop
Vi är som smör och bröd som eld och glöd
Som få och ge som mjölk och te. Vi hör ihop
Vi är som sol och bad som kul och glad
Som stol och bord som gräs och jord. Vi hör ihop
Fråga din granne fråga din granne. Fråga om du och
jag ska vara ihop
Du kommer få samma svar. Hela världen kommer ge dig
samma svar. Vi hör ihop vi hör ihop

Du måste lätta på trycket innan du spricker
Du har fått i dig mer än vad du tål
Släpp ut lite ilska och vrål, du är inte gjord utav
stål
Du måste lätta på trycket innan du spricker
Du har fått i dig mer än vad du tål
Släpp ut lite ilska och vrål, i ett vråååålhååååål
Spagettin klibbar ihop sig. Ketchupen har nåt emot
dig.
Du åt men är inte mätt än och din tröja blev rosa i
tvätten
Hundbajs under din sula. Det är klassfest och du har
en bula
Brorsan slog dig i pannan. Kan man byta bror med nån
annan?
Tandem
Två på en tandem cyklar vi till stranden
Du klagar på att det går trögt
Men du är en klen en jag rör knappt på benen
Se hur fort vi rullar fram känn hur lätt det går
Jag tycker det är jobbigt
tycker du

