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Här är jag
Hallå, öppna ögonen - Det är fint, solen skiner idag!
Se upp för här kommer jag - Hejsan kompis, hur mår du idag?
Det är dags att samlas, börja ladda.
Det finns plats om du vill vara med.
Gör en ring och gunga, börja sjunga.
Nuuuu...
Här är jag. Just idag!
Här är jag. Hipp hurra!
Hallå alla kompisar. Det är kul allting börjar så bra!
Ta upp båda händerna, vinka hej till alla här idag.
Är det du som gläntar? Här är vi och väntar.
Vi kan börja nu när alla är här.
Gör en ring och gunga, börja sjunga.
Duuuu…
Här är jag. Just idag.
Här är jag. Jag är bra!
…
Hela gänget skojar, alla stojar.
Snart din tur, blir det moll eller dur?
Gör en ring och gunga, börja sjunga.
Nuuuu…
Här är jag. Just idag.
Här är jag. Hipp hurra!
Här är jag – Här är jag
Här är jag – Här är jag
Här är jag – Här är jag
Här är vi du och jag - hurra!

Vinkla vingarna
Stiger, hissar uppå tå, släpp loss, följ med bort
Kan inte molnen droppa färdigt snart?
För efter regn kommer sol.
Regnbågen glimrar fram, se där
och hela himlen är blå.
Lutar oss bak, nu tar vi sats
och sätter fart och forsar fram.
- Ja, nu lyfter vi!
Flyger, susar, vinklar vingarna högre upp,
bär oss - långt, långt bort.
Stiger, hissar upp, hela kroppen upp på tå,
släpp loss – sväva bort.
Snart är det mörkt och nu syns stjärnorna.
För efter dag kommer natt.
Månen som tittar fram – se där
och hela rymden är svart.
Lutar oss fram, och tittar ut
långt bort där himmelen tar slut.
- Ja, nu stiger vi!
Flyger, susar, vinklar vingarna högre upp
bär oss - långt, långt bort.
Stiger, hissar upp, hela kroppen upp på tå,
släpp loss – sväva bort.
Stiger, hissar upp, hela kroppen upp på tå,
släpp loss – följ med bort.

Discodängan
Hörru katten, håll nu hårt i hatten!
Ankorna köar - det är dags att kvacka loss.
Tjena korna, ta å vaxa skorna.
Hönorna kacklar - kom steppa med oss!
oooooOOOOO - hooo
Vill du dansa, hänga med?
Upp å hoppa - ett, två tre!
Känn det svänger, gungar riktigt bra.
Discodängan diggar jag.
Den där pållen - värsta disco-stållen!
En liten kulting som också skuffar med.
Humpa bumpa - hunden skakar rumpa.
När tuppen slajdar - ja, då ska du få se!
oooooOOOOO - hooo
Jag vill dansa, hänga med!
Ut på golvet – ett, två tre.
Känn det svänger, gungar riktigt bra.
Discodängan, diggar jag.
…
oooooOOOOO - hooo
Jag vill dansa, hänga med!
Ut på golvet – ett, två tre!
Känn det svänger, gungar riktigt bra.
Discodängan diggar jag.
Jaa jag vill dansa, hänga med!
Ut på golvet – ett, två tre!
Känn det svänger, gungar riktigt bra.
Discodängan, däng hurra!

Babola Salabim
Det är nåt magiskt, skynda hit och kolla! (Hit och kolla)
Det är fantastiskt, jag tror jag kan trolla. (Vi kan trolla)
Snurra med staven,
magiska stjärnor som blixtrar.
Säg - Sala Biiiim! (Bobbo)
Trolla lite så att rött blir svart. (Goggo)
Trolla kronan till en trollkarlshatt.
Trolla så blir hela dagen natt.
Ha ha ha, Sala Babola Sala Bim. (Babola Sala Bim)
Det är nåt magiskt, måste dit och kolla. (Dit och kolla)
Det är fantastiskt - Vill du lära dig att trolla? (Lära dig att trolla)
Snurra med staven,
magiska stjärnor som blixtrar.
Säg - Sala Biiiim! (Babba)
Trolla lite brunt till violett. (Gagga)
Titta magen får en plätt, plätt, plätt.
Kolla slipsen blir en stor rosett.
Ha ha ha, Sala Babola Sala Bim. (Babola Sala Bim)
... (Bibbi)
Trolla soligt gult till apelsint. (Giggi)
Trolla smilet till ett megagrin.
Lurvigt grönt för det är jättefint.
Ha ha ha, Sala Babola Sala... (Diddi)
Trolla lite så cerise blir is. (Sissi)
Trolla magen full av jättefis.
Kolla vem som vann ett första pris!
Ha ha ha, Sala Babola Sala Bim.
Babola Sala Biiiim, Babola Sala Bim.

Halli Hallå
Halli hallå, låt den gå i det blå.
Högt upp dit, på visit… bland molnen,
där ingen kan nå den.
Vänder sig ner, vill ha mer,
fler och fler snurrar, spinner sen ner mot dalen.
Du får hoppa och ta den!
Vill du vara med och leka?
Kom hit och peka, vilken boll vill du ha?
Börja bara hålla
sen kan vi bolla, kastar du - fångar jag.
Halli hallå, låt den gå i det blå.
Högt upp dit, på visit… bland molnen,
där ingen kan nå den.
Vänder sig ner, vill ha mer,
fler och fler snurrar, spinner sen ner mot dalen.
Du får hoppa och ta den!
Nu, vad vill du göra?
Låt mig få höra, en gång till är väl bra…
Vill du bolla mera?
Kasta hit flera, studsar du – rullar jag.
…
Halli hallå, låt den gå i det blå.
Högt upp dit, på visit… bland molnen,
där ingen kan nå den.
Vänder sig ner, vill ha mer,
fler och fler snurrar, spinner sen ner mot dalen.
Du får hoppa och ta den!
Vill du bolla mera?

Bergochdalbanebit
Vi springer fram och tar en plats, i kön som ringlar fram så lång.
Snart är vi där, är det vår tur? Blir det vi nån gång!?
Vi kliver på och spänner fast, sitt två och två bredvid varann.
Det rycker till och rullar fram, det är dags minsann!
Är – du – re – do?
Vagnen lyfter och svävar i hög fart, virvlar gupp efter gupp.
Armar lyfter och allt känns underbart. Kom följ med oss upp!
Magen pirrar och huvet snurrar runt, upp och ner - hit och dit.
Skrika, skratta och sjunga massa strunt, i vår Bergochdalbanebit.
Nu tar det slut vi kliver ur, men vill åka en gång till!
Tar plats i kön en andra gång, följ med om du vill.
Vi kliver på och spänner fast, sitt två och två bredvid varann.
Det rycker till och rullar fram, det är dags minsann!
Är – du – re – do?
Vagnen lyfter och svävar i hög fart, virvlar gupp efter gupp.
Armar lyfter och allt känns underbart. Kom följ med oss upp!
Magen pirrar och huvet snurrar runt, upp och ner - hit och dit.
Skrika, skratta och sjunga massa strunt, i vår Bergochdalbanebit.
(tjim tjohooo oooOOOooo)
Är – du – re – do?
Vagnen lyfter och svävar i hög fart, virvlar gupp efter gupp.
Armar lyfter och allt känns underbart. Kom följ med oss upp!
Magen pirrar och huvet snurrar runt, upp och ner - hit och dit.
Skrika, skratta och sjunga massa strunt, i vår Bergochdalbanebit.
Upp-gupp-hit-o-dit, i vår Bergochdalbanebit.
(Ja, det var en Bergochdalbanebit!)

Kom och dansa med mig
Jag hörs bortom kullarna,
där borta där vägen är rak.
Mina hjul spelar melodin,
jag åker fram - åker bak.
Gör som jag! Kom dansa med mig.
Ta min hand.
Kan du höra?
Vill du göra det med mig?
Glid lätt över vägen fram
du bara trippar på tå.
Din fot spelar melodin
du hoppar si - hoppar så.
Gör som jag! Kom dansa med mig.
Ta min hand.
Kan du höra?
Vill du göra det med mig?
do do do, bo bo bo
Gör som jag! Kom dansa med mig.
Ta min hand.
Kan du höra?
Vill du göra det med mig?

Tittuteli-tut
Min kompis har gömt sig för mig.
Jag har letat, men hittar inte - nej.
Du har nog inte varit här.
Kanske inte heller där.
Snälla, ge mig nu en chans.
- Var är du nånstans?
Om jag kunde förstå var du fanns.
Min bästa vän försvann nån annanstans.
Å, vad jag har letat här.
Mmm, vad jag har tittat där.
Snälla, sluta med ditt trams.
- Var är du nånstans?
Du och jag, vi har tappat bort varann.
Om jag kunde förstå hur du försvann.
Jag har redan letat här.
Också tittat noga där.
Snälla, kan du komma fram.
- Var är du nånstans?

Som det låter när vi åker
Vill du vara med?
Hej – vågar du klättra, balansera fram med mig?
Högt upp på en topp, och sen bara glida,
för å kämpa upp, upp, upp igen!
Kom häng på, kan du låta så?
Klara färdiga gååå…
Doing doing – studsa runt på stenar å grenar.
Tjohooo - uppe på en topp.
Mitt i en vattenpöl, ner i ett stort djupt hål…
Pang bom, som det låter när vi åker.
Krypa på en stock? Där, titta en stubbe.
Jodeladihoo, vad bra!
Tippetippetapp, smyg, hoppa och dansa!
Ja vi springer hit, hit, hit och dit.
Hitta på, kan du låta då?
Klara färdiga gåååå!
Doing doing – studsa runt på stenar å grenar.
Tjohooo - uppe på en topp.
Mitt i en vattenpöl, ner i ett stort djupt hål…
Doing doing – studsa runt på stenar å grenar.
Tjohooo - uppe på en topp.
Mitt i en vattenpöl, ner i ett stort djupt hål…
Pang bom, som det låter när vi åker.

Babblarna – Första Låten
Vi flyger över kullarna.
Sträck ut armarna och följ med.
Det är nånting som sjunger där,
jag tror du kanske vet?
Att det är Babba - Babba babba babbabaa.
Och det är Bibbi - Bibbi biii.
Här kommer Bobbo - Bobbo bobbo boooo
som kör i kör:
Kom hit och dansa, upp med händerna.
Och klappa takten ett, två, tre.
Trampa och stampa och snurra och gunga.
Du som kan orden sjunger med.
Det är Dadda - Dadda dadda dadda.
Och det är Diddi - Diddi diddi diddi diddi diddi diddiii.
Här kommer Doddo - Doddo doddo do do doo, doooo doo
som kör i kör:
Kom hit och dansa, upp med händerna.
Och klappa takten ett, två, tre.
Trampa och stampa och snurra och gunga.
Du som kan orden sjunger med.
Babba och Dadda och Bibbi och Diddi och
Bobbo och Doddo - är Babblarna.
…
Kom igen nu allihopa... Upp med händerna och dansaaaa.
Trampa och stampa och snurra och gunga. Och du som kan orden sjunger med.
Babba och Dadda och Bibbi och Diddi och Bobbo och Doddo - är Babblarna.

Stompalång Tut Pling sång
Plötsligt svänger det till och vägen börjar gunga.
Hjulen kan inte vara still, pedalerna går.
Jag måste svänga lite hit, svänga lite dit,
mmm jag känner rytmen... det är vårat beat!
Vi skruvar upp och stannar intill, häng på om du vill.
Det svänger ett å två, trampa på,
stompa med oss, det är lätt - ja, du lär dig snart stegen.
Vi sjunger ett å två, haka på, dansa och gör som vi gör.
Vi gungar ett å två, hej å hå,
en efter en följer med oss och alla kan stompa.
Till våran Stompalång Tut Pling sång.
Nu har vi kommit igång och stompen bara rullar.
Ingen kan hålla sig still i vårt långa tåg.
Vi bara svänger lite hit, svänger lite dit
Stompalång med Babblarna.
Vi bromsar upp och stannar intill, häng på om du vill.
Det svänger ett å två, ratta på,
stompa med oss, det är lätt - ja, nu kan du ju stegen.
Vi sjunger ett å två, haka på, dansa och gör som vi gör.
Vi gungar ett å två, hej å hå,
en efter en följer med oss, och alla kan stompa.
Till våran Stompalång Tut Pling sång.
…
Det svänger ett å två, trampa på,
stompa med oss, det är lätt - ja, nu kan du ju stegen.
Vi sjunger ett å två, haka på, dansa och gör som vi gör.
Vi gungar ett å två, hej å hå,
en efter en följer med oss och alla kan stompa.
Vi sjunger ett å två, haka på, dansa och gör som vi gör.
Vi gungar ett å två, hej å hå,
en efter en följer med oss och alla kan stompa.
Planka plånk sing sång.
Hompa stomp bing bång.
Babblarnas Stompalång Tut Pling sång.

Babblarnas vaggvisa
Kom lilla du, kudden väntar nu.
Inte läsa mer, Badda dags att lägga sig.
Vila en stund, ta en liten blund.
Sov sov somna in, klappa Babbas kind.
Kom lilla du, kudden väntar nu.
Inte lyssna mer, Bibbi dags att lägga sig.
Vila en stund, ta en liten blund.
Sov sov somna in, klappa Bibbis kind.
Kom lilla du, kudden väntar nu.
Inte leka mer, Bobbo dags att lägga sig.
Vila en stund, och ta en liten blund
Sov sov somna in, klappa Bobbos kind.
Kom lilla du, kudden väntar nu.
Inte klättra mer, Dadda dags att lägga sig.
Vila en stund, ta en liten blund.
Sov sov somna in, klappa Daddas kind.
Kom lilla du, kudden väntar nu.
Inte rita mer, Diddi dags att lägga sig.
Vila en stund, ta en liten blund.
Sov sov somna in, klappa Diddis kind.
Kom lilla du, kudden väntar nu.
Inte busa mer, Doddo dags att lägga sig.
Vila en stund, ta en liten blund.
Sov sov somna in, klappa Doddos kind.
Slumra vännen min.

