Barnmedley
John Blund
Intro
Titta, kom och titta
kom sätt er här omkring.
Det dröjer säkert ännu en stund
innan sömnen kommer med John Blund.
Han vill visa oss någonting.

11-01-24
│G /F C/E│Dm7│C /B│Am G G7│
│C C/B│C/A /G│
│Dm/F /D G7│C│
│Bm7(b5) Bb7│Am7│
│Fm/Ab│C/G│
│Am F6│2/2│C/E Dm7│3/4│C /E│
│Dm7│C /B│Am G G7│C│

Intro
Humle och dumle
Jag är humle
Å jag heter dumle
Varje fredag träffas vi
I kapten Bäckdahls skaferi

4/4│Nc│Nc│Nc│Nc│
│F│F│
│C│C│
│F│Bb│
│G7│C│

Kul och se er tycker humle
Kul och va med er tycker dumle
Tack vare kapten Bäckdahls liv
bland TV trolleri

│F│F│
│C│C│
│F│Bb│
│F/C C│F│3/4│/F /G /A│

Tårtan

Tårtan 3/4
│Bb│Bdim│F/C│D7│G7│C7│F│C7│
│F│F│F│F│A7/C#│A│Dm│Dm│
│Bb│Bdim│F/C│D7│G7│G7│C7│C7│

Socker, grädde, nötter och mandelflarn
O så sist men inte minst, en liten ros av marsipan
Smörkräm, krikon, snabbkräm och gott gelé
Frasses deg och en flaska saft och en liten klick med sylt

│F│F│F│F│A7/C#│A│Dm│Dm│
│Bb│Bdim│F/C│D7│G7│C7│
│2/2│F│F Break│

Ville, valle & viktor
Här kommer ville och valle och viktor
och showartister man kallar oss 2 eller 3
Å när vi nu kommit hit skall vi sjunga en bit
om hur ville ville valla
valle ville villa
Hur viktor ville veta ????

Ville, valle & viktor 2/2
│F│F│F│F│
│F│F│Bb│Bb│
│Bb│Bdim│F│D│
│G│C│
│G│C│
│G│C│C B Bb A Ab G │
│F# F E Eb D C#│D│
Fablernas värld 2/2
♪Em/C#│G/D ♪Em/C#│G/D
♪Em/C#│D A7│D /D /E /F#│
│G│G│
│D│D│
│G│G│
│G│A│D│
│Am│D│G│G│
│A│A│D│D│
│Eb│F│Bb│Bb│
│D│G A│D│D NC│
♪Em/C#│G/D
♪Em/C#│G/D

Fablernas värld
Hej ugla tjena moss
Kom hit en stund till oss
Vi sitter ju här
Här visst, ni sitter ju där
Å läser du för oss nåt ur fablernas värld
Jaha nåt ur fablernas värld
Där kan man läsa hur allting är
Och hur det står till med både folk och fä
Vadå
Låt se
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Vad menar du med de
Jo, här står vad djuren gör och tänker
Djur har också människors känslor
Djuren är väl också människor
Ja det är just vad dom är.
I fablernas värld
i fablernas värld

♪Em/C#│D A7│D /D│
│/Bb /F#│/G /Bb│
│/C /G│/C /C /D /Eb│
│/F /C│/F /F│
/F /F│/Bb /F│/A /D│
♪Em/C#│G/D ♪Em/C#│G/D
♪Em/C#│D │G│

Vilse i pannkakan

Vilse i pannkakan endast gitarr
│G C│G C│
│Dm G│C Am│
│Dm Am│E Am│
│G C│G C│
│G C│G C│
│Dm G│C Am│
│Dm Am│E Am│
│G C│G C│
│G C│G C│2/4│C│

Å nej nu dilla han med maten
det finns inga röster i pannkakan
ät så du blir stor,
säger far och mor
i pannkakan finns det inga röster
du dillar med maten du inte gillar
ät så du blir stor,
säger far och mor
la la la la la la la …............... la la la la la..........la la la

│4/4│Dm G│C Am│
│Dm Am│E Am│
│G C│G C│
│G C│G C│3/4│/G│

John Blund
Läggdags, det är läggdags
för klockan slagit sju
vi träffas säkert åter en dag
då vi roar oss igen ett slag
sov så gott! God natt med er nu.

│G /F C/E│Dm7│C /B│Am G G7│
│C C/B│C/A /G│
│Dm/F /D G7│C│
│Bm7(b5) Bb7│Am7│
│Fm/Ab│C/G│
│Am F6│2/2│C/E Dm7│3/4│C /E│
│Dm7│C /B│Am G G7│C│
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