ALM 22 – Sångtexter med ackord, sid 2

1. Alla barn är viktiga
Alla barn är viktiga, alla barn är viktiga,
alla barn är viktiga, du och du och jag.
Du och du och du och jag, alla är lika bra!
Du och du och du och jag, hipp hipp hurra!

2. Bruten vinge
1. Allting gör så ont, jag vill bara gråta.
Vingen den är av och jag måste gråta.
Hur ska allting bli? Blir jag nånsin fri?
Kan jag nånsin flyga runt i himlens ljus?
Sväva fritt och dyka, höra vindens sus.
2. Allting gör så ont, jag vill bara gråta.
Vingen den är av, allting är en gåta.
Hur ska allting bli? Blir jag nånsin fri?
Kan jag nånsin flyga runt i himlens ljus?
Sväva fritt och dyka, höra vindens sus.

3. Skatans sång
Usch vilket liv, jag tror jag tappar fjädrar.
Usch vilket liv, jag blir så irriterad.
Tänk om allt var lugnt och skönt som det var förr i tiden,
nu ska alla stöka runt och störa middagsfriden.
Tyst! Var tyst! Ni stör min skönhetssömn.
Och öronproppar har jag inga kvar så håll nu tyst en stund…
(2 ggn) Jag behöver få en blund.

Text & musik: Agneta Almqvist
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4. Holkblues
Jag har en holk, en holk, min holk den är den bästa.
Jag har en holk, en holk, där brukar alla gästa.
Jag har en holk, en holk, den snyggaste i trädet.
Jag har en holk, en holk, den håller i alla väder.
Kom in min holk, kom hit alla folk
och kolla in den vassaste holken ni någonsin sett!

5. Fågelbadet
Oj, vad han är smutsig, duscha skrubba hela kroppen.
Oj, vad han är lortig från klorna upp till lilla knoppen.
1. Vem kan det vara? Under allt det svarta.
Vågar vi gissa? Hämta mera vatten!
Oj, vad han…
2. Jag ser en fjäder med starka vackra färger.
Vågar vi gissa? Hämta mera vatten!
Oj, vad…
3. Hämta en handduk, torka av allt vatten.
Titta vad vackert! En helt ny kamrat.
Oj, vad han är vacker, undrar vad den pippin heter?
Oj, vad han är tjusig med alla starka, vackra färger!

6. Kråka i halsen
One, two, three, four, yxi, kaxi, no no no no, pang, pang, pang.
Krasch och bom och aj, aj, aj, Mami, papi, understand?
Fattar inte vad han säger, ska vi gissa, vill han kissa?
Hur ska vi få veta vad han säger? Ge han en krita, han kanske vill rita?

Text & musik: Agneta Almqvist
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7. Esmaltos minnen
1. Det var så mycket rök och eld och massa, massa skrik.
Jag var så rädd så rädd och flög min väg i panik.
Jag hitta’ inte mamma och inte min familj.
Jag flög så långt jag kunde men hitta’ ingen alls.
Till slut så blev jag träffad av ett vapen så jag föll.
Jag föll och föll och var så rädd och landade så hårt.
2. Jag längtar efter mamma och pappa och min bror.
Jag känner mig så liten men tvingas att bli stor.
Jag förstår knappt ert kvitter och knappast ens er sång.
Jag minns knappt mitt eget språk som jag kunde en gång.
Jag glömmer aldrig doften av löven från min skog.
Jag känner mig så ensam som allting i mig dog.
3. Men du har sett min längtan och sträckt din vinge ut.
Så allt det som är jobbigt kan kanske få ett slut.
Jag vill så gärna kvittra tillsammans i en sång.
Så allt det som är olikt kan bli lika nån gång.
För jag vill också flyga och känna att vinden bär.
Att vinden är densamma där borta såsom här.
Att vinden bär oss vem vi än är.
Att vinden bär oss vem vi än är.

Text & musik: Agneta Almqvist
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8. Vi är så glada
Vi är så glada (Vi är så glada)
Att du är här. (Att du är här)
Vi kan rappa och klappa (rappa och klappa)
utan besvär (utan besvär).
Man får klappa jättehögt.
Man får klappa jättesvagt.
Man får klappa som man vill.
Och sen va’ jättestill.

9. Cool trast sång
Jag är en cool trast, som sjunger denna sång.
Jag är en cool trast, som såg dig med en gång.
Jag är en cool trast, så kom med i vårt gäng.
Vi knaprar frön i vår alm, häng med oss och häng.
Vi knaprar frön i vår alm, häng med oss och häng.
Glad att jag vågade (Glad att jag vågade)
Fråga vem du var (Fråga’ vem du var)
Glad att jag vågade (Glad att jag vågade)
Även om det verka’ lite ko ko! Ko ko! Ko ko!

10. Alla behövs
Alla behövs! Både du och jag.
Alla behövs! För då blir livet bra.
Alla behövs! Ingen kan allt på vår jord.
Alla behövs! Det är sant vartenda ord.
Alla behövs, alla behövs att vi är olika det är bra!
Alla behövs, alla behövs, alla behövs.
Både du och jag!

Text & musik: Agneta Almqvist
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1. Alla barn är viktiga
D
Em
A7
D
Alla barn är viktiga, alla barn är viktiga,
D
G
D
A7
D
alla barn är viktiga, du och du och jag.
G
D
A7
D
Du och du och du och jag, alla är lika bra!
G
D
E
A7
Du och du och du och jag, hipp hipp hurra!

2. Bruten vinge
G
Em Am
D7
1. Allting gör så ont, jag vill bara gråta.
G
Em A7
D7
Vingen den är av och jag måste gråta.
C
D B7
Em
Hur ska allting bli? Blir jag nånsin fri?
Am
D7
B7
Kan jag nånsin flyga runt i himlens ljus?
C
D
G
Sväva fritt och dyka, höra vindens sus.
G
Em Am
D7
2. Allting gör så ont jag vill bara gråta.
G
Em A7
D7
Vingen den är av, allting är en gåta.
C
D B7
Em
Hur ska allting bli? Blir jag nånsin fri?
Am
D7
B7
Kan jag nånsin flyga runt i himlens ljus?
C
D
G
Sväva fritt och dyka, höra vindens sus.

Text & musik: Agneta Almqvist
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3. Skatans sång
G
Em
Am
D7
Usch vilket liv, jag tror jag tappar fjädrar.
G
Em
A7
D7
Usch vilket liv, jag blir så irriterad.
C
D
B7
Em
Tänk om allt var lugnt och skönt som det var förr i tiden,
A
D7
nu ska alla stöka runt och störa middagsfriden.
C
D
B7
Em
Tyst! Var tyst! Ni stör min skönhetssömn.
C
G
A7
D7
Och öronproppar har jag inga kvar så håll nu tyst en stund...
G
(2 ggn) Jag behöver få en blund.

4. Holkblues
E
Jag har en holk, en holk, min holk den är den bästa.
B
E
Jag har en holk, en holk, där brukar alla gästa.
A
Jag har en holk, en holk, den snyggaste i trädet.
E
Jag har en holk, en holk, den håller i alla väder.
B
A
Kom in i min holk, kom hit alla folk
(sista ggn)

E
B (B) (A) (E)
och kolla in den vassaste holken ni någonsin sett!

Text & musik: Agneta Almqvist
© 2016 Erikshjälpen

erikshjalpen.se/allabarnarviktiga

ALM 22 – Sångtexter med ackord, sid 8

5 Fågelbadet
G
Em
Am
D7
Oj, vad han är smutsig, duscha, skrubba hela kroppen
G
Em
Am
D7
Oj, vad han är lortig från klorna upp till lilla knoppen.
Em
Bm Em
Bm
1. Vem kan det vara? Under allt det svarta.
Em
Bm Dsus
D
Vågar vi gissa? Hämta mera vatten!
Oj, vad han……
Em
Bm
Em
Bm
2. Jag ser en fjäder med starka vackra färger.
Em
Bm Dsus
D
Vågar vi gissa? Hämta mera vatten!
Oj, vad….
Em
Bm
Em
Bm
3. Hämta en handduk, torka av allt vatten.
Em
Bm
Dsus
D
Titta vad vackert! En helt ny kamrat.
G
Em
Am
D7
Oj, vad han är vacker, undrar vad den pippin heter?
G
Em
Am
D7
Oj, vad han är tjusig med alla starka, vackra färger!
G
Em
Am
D7
Oj, vad han är vacker, undrar vad den pippin heter?
G
Em
Am
D7
Oj, vad han är tjusig med alla starka, vackra färger!

Text & musik: Agneta Almqvist
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6. Kråka i halsen
E
B7
E
One, two, three, four, yxi, kaxi, no no no no, pang, pang, pang.
E
B7
E
Krasch och bom och aj, aj, aj, Mami, papi, understand?
A
E
B7
E
E7
Fattar inte vad han säger, ska vi gissa, vill han kissa?
A
E
F#
B7
Hur ska vi få veta vad han säger? Ge han en krita, han kanske vill rita?

Text & musik: Agneta Almqvist
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7. Esmaltos minnen

Dm
Gm
A7
1. Det var så mycket rök och eld och massa, massa skrik.
Dm
Gm
A7
Jag var så rädd, så rädd och flög min väg i vild panik.
Gm
Dm
Jag hitta’ inte mamma och inte min familj
Gm
Asus
A
Jag flög så långt jag kunde men hitta’ ingen alls.
Dm
Gm
Till slut så blev jag träffad av ett vapen så jag föll.
A7
Asus
A7
Dm Gm A7
Jag föll och föll och var så rädd och landade så hårt.
Dm
Gm
A7
2. Jag längtar efter mamma och pappa och min bror.
Dm
Gm
A7
Jag känner mig så liten men tvingas att bli stor.
Gm
Dm
Jag förstår knappt ert kvitter och knappast ens er sång.
Gm
Asus
A
Jag minns knappt mitt eget språk som jag kunde en gång.
Dm
Gm
Jag glömmer aldrig doften av löven från min skog.
A7
Asus A
Dm Gm A7
Jag känner mig så ensam som allting i mig dog.
Dm
Gm
A7
3. Men du har sett min längtan och sträckt din vinge ut.
Dm
Gm
A7
Så allt det som är jobbigt kan kanske få ett slut.
Gm
Dm
Jag vill så gärna kvittra tillsammans i en sång
Gm
Asus
A7
Så allt det som är olikt kan bli lika nån gång.
Dm
Gm
För jag vill också flyga och känna att vinden bär
A
Asus A
Dm
Att vinden är densamma där borta såsom här.
Asus
A
Dm
Att vinden bär oss vem vi än är.
Asus
A
Dm
Att vinden bär oss vem vi än är.
Text & musik: Agneta Almqvist
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8. Vi är så glada
Vi är så glada (Vi är så glada)
Att du är här (Att du är här)
Vi kan rappa och klappa (rappa och klappa)
utan besvär (utan besvär).
A
Man får klappa jättehögt
E
Man får klappa jättesvagt
A
Man får klappa som man vill
F#
Och sen va’ jättestill

9. Cool trast sång
D
Jag är en cool trast, som sjunger denna sång.
A7
Jag är en cool trast, som såg dig med en gång.
D
D7
Jag är en cool trast, så kom med i vårt gäng
G
D
A7
D
Vi knaprar frön i vår alm, häng med oss och häng.
G
D
A7
D
Vi knaprar frön i vår alm, häng med oss och häng.
G
Glad att jag vågade (glad att jag vågade)
D
Fråga’ vem du var. (fråga’ vem du var)
G
Glad att jag vågade (glad att jag vågade)
E
A7
Även om det verka’ lite ko ko! Ko ko! Ko ko!

Text & musik: Agneta Almqvist
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10 Alla behövs
D
G
D
Alla behövs! Både du och jag.
A7
D
A7 D
Alla behövs! För då blir livet bra.
A7
D
G
D
Alla behövs! Ingen kan allt på vår jord.
A7
D
A7
D
Alla behövs! Det är sant vartenda ord.
G
D
A7
D
Alla behövs, alla behövs att vi är olika det är bra!
G
D
Asus7
Alla behövs, alla behövs, alla behövs
D
Både du och jag!
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