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Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord 
 
 

Välkomna 
  F                      Gm         C7                       F 
Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra 
  F                          Gm          C7                     F 
Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va’ 
 
Dm       Gm  C7     F                                Gm  C7      F 
Här här här, du är här, alla som är här är här, jag är här  
Dm       Gm C7      F                               Gm  C7    F 
Här här här, du är här, alla som är här är här, vi är här 
 
  F                     Gm         C7                        F 
Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra 
  F                      Gm          C7                      F 
Vi ska leka och  ramsa och fira att alla kan va’ 
 
Här här här… 
 
                  C          Bb/C             C    
//: Jag vill dansa, å hoppa å vara gla’,  
              C           Bb/C        C    
jag vill sjunga, å leka med dig ida’:// 
            F              Gm        Bb         C7 
Jag vill vara med dig, vad bra att du är 
 
Här här här… Tillsammans kan vi plocka - BÄR! 
 
 
 

Bär ramsa 
Här här här här, växer massa goda bär 
Nam nam nam nam, alla bären - försvann 
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Lille Pär 
D                               Em 
Här går lille Pär, till skogen ska han gå  
G                                   A7                   D 
Han vill plocka bär, så många han kan få 
         D                                   Em 
Med korgen på sin arm och stora stövlar på 
       A7                                   D 
Han går sig riktigt varm, hej hå! 
 
 
D                             Em 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  
G                             A7                   D 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  
D                             Em 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  
A7                                   D              A7             D 
Här går Pär och plockar bär  
 
 
Dm                                       Gm 
Men skogen rymmer många underliga ting 
A7                                 Dm 
Kanske troll och älvor dansar i en ring 
Dm                                    Gm 
Vad är det för nånting som flaxar runtomkring 
       A7                            Dm                    A7         D 
Vad är det för nåt svart å vitt   FLAX 
 
 
D                             Em 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX  
G                             A7                     D 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX 
D                             Em 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX 
A7                                  Dm 
Här går Pär och plockar bär  
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Dm                               Gm                                            Forts. Lille Pär  
Pär han rycker till, han tror det är en varg 
      A7                                     Dm 
Då står han alldeles still, men sedan blir han arg 
      Dm                       Gm 
Det flaxar som en örn eller en vildsint björn 
       A7                       Dm                    A7         Dm 
Då blir han jätte jätte rädd HHH 
 
Moll: 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX   HHH 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX  HHH 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX  HHH 
Här går Pär och plockar bär 
Dur: 
Men det var ingen varg å inte någon björn 
Inget farligt alls, nej inte ens en örn 
En fågel svart å vit som hoppa hit å dit 
Vad skönt att det bara va en skata   BRR 
 
D                             Em 
Här går lille Pär för han vill plocka bär  FLAX  HHH  BRR 
G                             A7                     D 
Här går lille Pär för han vill plocka bär FLAX  HHH  BRR 
D                             Em 
Här går lille Pär för han vill plocka bär FLAX  HHH  BRR 
A7                                  D 
Här går Pär och plockar bär  
 
Moll: 
Den skatan var rolig lustig liten en 
å Pär han ville gärna ha den till sin vän 
Det bästa som den visste var att leva bus 
å kittlas lite grann i magen. FRRRRR 
Dur: 
Här går lille Pär för han vill plocka bär FLAX   HHH  BRR  FRR 
Här går lille Pär för han vill plocka bär FLAX   HHH  BRR  FRR 
Här går lille Pär för han vill plocka bär FLAX   HHH  BRR  FRR 
Här går Pär och plockar bär 
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Hej diddeli dam 
Am7                                  G 
Hej diddeli dam upp upp, hej diddeli dam upp upp 
Am7                                 G                       Am7 
Hej diddeli dam ner ner, hej diddeli dam ner 
 
Hej diddeli dam in in, hej diddeli dam in in 
Hej diddeli dam ut ut, hej diddeli dam ut 
 
     Am7                    G            Am7 
//: Ååååååå STOPP, Ååååååå STOPP :// 
 

Häxans katter 
     D                      
//: Jag är häxan Super duper trans 
Cm                                         D 
Jag vill ha katter i min super dans  :// 
     D                   Eb             D 
//: Katter, katter, vad vill ni ha? 
  D                 Cm            D 
Katter, katter, vad ska ni ta? :// 
    Gm          D        Gm           D 
//: Vi vill ha råttor, vi vill ha möss 
Cm           D           Cm             D 
Vi vill ha spindlar, loppor och löss :// 
Katter, katter… 
D                  
Vi vill ha katter, vi vill ha katter!! 
SOLO: //: D     D     Cm    D  :// 
 
Jag är häxan… 
Katter, katter…             
    Gm          D        Gm           D 
//: Vi vill ha ormar, vi vill ha sork 
Cm             D          Cm          D 
Vi vill ha sniglar, grodor på tork  :// 
Katter, katter…             
Vi vill ha katter, vi vill ha katter!!     SOLO: //: D     D     Cm    D  :// 
Jag är häxan…   Tack alla katter i min dans 



 

Text och musik: Susanne Lind   www.fiolind.se   Illustrationer: Ann-Katrin ”Olga” Hellner 

Klister 
Abra kadabra elva tolv, nu häller jag klister på vårt golv 
Abra kadabra visst eller vasst, fötterna de sitter fast! 
 
                     Dmaj7                  Em7       G                            Dmaj7 
Men jag kan dansa med huvudknoppen trots att fötterna är still 
                 Dmaj7                         Em7       G                Dmaj7 
Ja jag kan dansa  med resten av kroppen nästan hur jag vill 
 
Ister bister limma lamma klister, all din klisterkraft du mister 
Faster Fia, mamma Mia, nu kan vi hoppa, nu är vi fria! 
Lai lai… 
 
Abra kadabra vinden vänder, klistret hamna på dina händer 
Abra kadabra, kom igen, klistra fast dig på en vän 
        D                              Bm 
Å vi gör en klisterdans å viftar på vår svans 
      D                                     Bm 
Vi dansar med allt som går, särskilt med våra tår 
Ister bister limma lamma klister…Lai lai… 
 
Abra kadabra biggeli bage, klistret hamna’ på din mage 
Abra kadabra hitta en vän å klistra mage mot mage sen 
 
Ddim                               G 
Å det blir som att dansa, nära nära nära 
Ddim                                   G 
Å det blir som att kramas, med sin kära kära kära 
Ister bister limma lamma klister…Lai lai… 
 
Abra kadabra vigge vagge vygg, klistret hamna på din rygg 
Abra kadabra hitta nån, rygg mot rygg, så vänd dig om 
                    Dmaj7                Em7        G                     Dmaj7 
Men jag kan dansa med mina händer, trots att vi sitter ihop 
                 Dmaj7                    Em7        G                Dmaj7 
Ja jag kan dansa med en del i sänder, å göra en liten loop 
Ister bister limma lamma klister…Lai lai… 
 
Abra kadabra trängsel och tut, nu har klistret tagit slut 
Abra kadabra misse och mats, vi sätter oss ner, på vår plats 
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Kompis 
                   D                                              G      D        C     A  
//: Du kan alltid hitta en kompis, du kan alltid va en vän 
G                             D                             E            A        D 
Även om det inte funkar jämt, kan du alltid försöka igen :// 
     G                     D        A      G                     D 
//:Vi ha kul eller ta det lugnt, jag är här och vill dela med mig 
G                       D                  E          A            D 
Jag vet nåt som vi kan göra, jag vill vara med dig :// 
 
 

Vila  
              C                         Am   F     C 
Du är så fin och mjuk och go’, vila nu 
             C                   Am                     F  C 
Jag vill bygga ett litet bo som du kan vila i 
 
Dm  Am        G              Am 
Vila nu, jag stannar hos dig 
Dm  Am        G              F 
Vila nu, jag stannar hos dig 
 
                   C                Am   F     C 
Här kan vi va i vårt lilla bo, vila nu 
             C                    Am  F   C 
Du och jag, i lugn och ro, vila nu 
 
Vila nu… 
 
 

Tigge Tagge 
//:Tigge tagge tick tack gick på promenad 
Tigge tagge tick tack vill gärna vara glad 
så Tigge tagge tick tack frågar sig 
1. Får Tigge tagge tick tack Hälsa på dig? :// 
2. Får Tigge tagge tick tack gömma sig hos dig? 
3. Får Tigge tagge tick tack busa med dig? 
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Flyga 
Bm                                Am 
Om jag va en fågel, en liten kolibri 
       Bm                                    Am 
Då skulle jag flyga snabbt, då skulle jag flyga fri 
Bm                         Am 
Upp mot himlen - flyger jag när jag vill 
Bm                       Am                              
Upp mot himlen - du och jag och några till 
Instrumentalt:   D     C     D      C  
 
C                            D 
Flyga, flyga, flyga, vingarna är snabba 
C                     D                         
Diddeladida didam dadam damda 
C                              D 
Flyga, flyga, flyga, vingarna är snabba 
C                      D                E             
Diddeladida didam dadam da 
 
Om jag var en fågel, en fiskmås eller trut       Bm Am 
Då skulle jag flyga långt, fram till havets slut Bm Am 
Över havet - flyger jag när jag vill  Bm el D Am el C  
Över havet - du och jag och några till  Bm el D Am el C   
Hoppa, hoppa, hoppa, vingarna får vila  C D 
Diddeladida didam dadam damda/da  C D  el D E 
 
Om jag var en fågel, en sothöna en and 
Skulle jag flyga lågt, å alltid ha koll på land 
In mot stranden - flyger jag när jag vill 
In mot stranden - du och jag och några till 
Skaka, skaka, skaka, vingarna får skaka 
Diddeladida didam dadam damda 
 
Om jag var en fågel, en trana eller svan 
Då sträckte jag på halsen, å dansa hela dan 
Ut på gärdet - dansar jag när jag vill 
Ut på gärdet - du och jag och några till 
Sträcka, sträcka, sträcka, vingarna mot himlen 
Diddeladida didam dadam damda           
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           Forts. Flyga 
 
Bm                                Am 
Om jag var en fågel, en falk, en hök, en örn 
Bm                                      Am 
Skulle jag flyga högt, kring jordens alla hörn 
Bm                   Am 
Över molnen - flyger jag när jag vill 
Bm                   Am                            D 
Över molnen - du och jag och några till 
D                        C 
Över molnen - flyger jag när jag vill 
D                      C                      D 
Över molnen - du och jag och några till 
 
C                               D 
Flyga, flyga, flyga, vingarna i luften 
C                      D 
Diddeladida didam dadam damda 
C                               D 
Flyga, flyga, flyga, vingarna i luften 
C                      D              E 
Diddeladidadi damdidam da 
 
 
 

Tack 
  D                  G         D                G 
Tack för alla danser, tack för alla lekar 
  D                 G             A 
Tack för alla sånger vi sjungit här idag  
 
Instrumentalt:  //: G  D/F#   Em D  - G D Asus A :// 
 
  D                     G         D                G 
Tack för instrumenten, tack för musiken 
  D                  G            A 
Tack för alla vänner vi lekt med här idag 
 
Instrumentalt, enklare variant:  //: G  D  G   D  -  G D A A :// 


