Texter till Gympa med Kalvin.
Producerad av Stefan Hedlund och Jörgen Lundberg
1. Livet är livat
Text och musik: Stefan Hedlund
Refräng
Livet är livat, livet är livat, livet är livat, livet är livat varje dag, det är bra.
Kalven Kalvin lever livet, kalven Kalvin lever livet varje dag, det är bra.
Kalven Kalvin heter han, han är en riktig gentleman
han gör alltid vad han kan, så vi ska trivas.
Kalven Kalvin han är bra, han är busig, snäll och glad
han dricker mjölk varenda dag och lever livet.
Kolla stajlen som han har, han är kul och cool och rar
tuff tillsammans med sin far, så'n är Kalvin.
Kalvin han är inte stor, en tjur till far en ko till mor
följ med till gården där han bor och träffa Kalvin.
2. Tuppen
Musik: Stefan Hedlund. Text: Stefan Hedlund/Jörgen Lundberg
Om du tar bussen ut från stan en tidig morgon
och följer vägen fram till gården där vi bor.
Då kan du se hur alla djuren ler och dansar
då kan du höra skratt och sång från lamm och kor.
Där é en struts med studs, en katt, en häst, en anka
där springer en get som smet, en gris som blivit smal.
Och alla hönorna i hönsahuset väntar
uppå gårdens vackra general.
Då kommer han ut från lagår'n, uppå gödselstacken
och spanar över gården som är hans.
Där kan han se hur alla djuren ler och dansar
och kalven Kalvin drar i pappas svans.
Ett kuckeliku på gården.
Ett kackel och mu på gården.
Och alla hönorna i hönsahuset ropar:
- Titta där står våran tupp och gal!
Han är vackrast utav alla här på gården
han är störst och bäst och glänser varje dag
och den tuppen som ni hör - ja det är jag!
3. En sång för dom små
Musik: S.Hedlund. Text: Hedlund/Lundberg
Lite vatten blir ett hav
en sticka blir en stav.
En sten blir ett berg
dom har samma färg.
Allting blir så stort
allting går så fort.
Ska man hinna med
vem kan ge besked?
Världen är stor, så stor

för den som liten är.
refräng
En sång för dom små
så att alla förstår.
Att litet blir stort.
Att långsamt går fort.
Att en resa känns lång
när man är borta nå'n gång.
Så sjunger vi då.
En sång för dom små.
4. Kompisbandet
Musik: S.Hedlund. Text: Hedlund/Lunberg
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
när ni springer omkring.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
när ni springer omkring.
Snurra runt på stället där, snurra åt båda håll
snurra till kompisbandets, snurriga Rock'n Roll.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
när ni snurrar så där.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
gitarren spelar så här.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
när ni hoppar så där.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
men nu byter vi här.
Snurra runt på stället där, snurra åt båda håll
snurra till kompisbandets, snurriga Rock'n Roll.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
när ni hoppar så där.
Vad det ser kul ut, vad det ser kul ut
när ni hoppar så där.
Bandet spelar så där,
därför slutar vi här.
5. Fånga Toner
Musik: S.Hedlund. Text: Hedlund/Lundberg
Om du hör musik nånstans, så stanna upp ett tag
lyssna till musikens toner.
Om du hör musik nånstans, så stanna upp ett tag
musiken gör dig glad.
Fånga toner - miljoner
fånga dagen som den kommer.
Om du hör musik nånstans, så stanna upp ett tag
musiken gör dig glad.
Om du ser din vän nånstans så stanna upp ett tag
lyssna till vad vännen säger.
Om du ser din vän nånstans så stanna upp ett tag
vänner gör dig glad.

Samla vänner, dom du känner
samla alla runt omkring dig.
Om du ser din vän nånstans så stanna upp ett tag
då blir vännen glad.
6. Kom Loss!
Musik: Stefan Hedlund. Text: Hedlund/Lundberg
Följ med oss, följ med oss ut på landet.
Följ med oss, på landet där vi bor.
Sjung med oss, sjung med Kompisbandet.
Kom nu loss, det svänger må ni tro.
Här är livet lätt att leva för
här finns inte något som dig stör.
Luften som vi andas är så ren
här får alla spring i sina ben.
Men visst kan det hända oss ibland
att vi längtar ut till havets strand.
Det händer även att vi drar iväg - in till staden.
Följ med oss, så träffar du
en ko, en kalv, en gris och en uggla.
Följ med oss och träffa vårat gäng.
Sjung med oss,tillsammans med
en häst, en hund, en höna och sugga.
Kom nu loss till Kompisbandets sväng.
7. Lugn och Ro
Text och Musik: Stefan Hedlund
Vad är det vi hör,vad är det som stör
vad är det som bryter - tystnaden.
Vi hör en maskin, en jätte maskin
kan inte någon - tysta den.
Vi vill ha lugn och ro på våran gård.
Måste dom bygga, en väg just här
varför ska man förstöra, att dom aldrig sig lär
att vi vill leva, utan all trafik
bara vi får spela, vår musik.
Vi vill ha lugn och ro på våran gård.
Om alla tillsammans, hjälper oss
om alla som lyssnar, hör på förstås.
För om vi sjunger, går allt som en dans
då kanske dom bygger nå'n annan stans.
Då får vi lugn och ro på våran gård.
8. Du vet
Musik: Stefan Hedlund. Text: Hedlund/Lundberg
Stjärnorna finns när du sover om natten
stjärnorna lyser på dig.
Dom speglar sig vackert, i nattsvarta vatten
hur många dom är - vet vi ej.

Du vet att där uppe finns flera miljoner
som lyser och gnistrar just nu
ett ljus lika vackert som ljuva toner,
men den vackraste stjärnan - är Du.
Kanske du undrar var stjärnorna finns
när morgonen åter är här.
Dom vilar en stund för att åter om natten
lysa för Dig - där Du är.
Du vet att där uppe finns flera miljoner
som lyser och gnistrar just nu
ett ljus lika vackert som ljuva toner,
men den vackraste stjärnan - är Du.
Du vet att där uppe finns fler än du ser.
Du vet att där uppe finns fler.
Du vet att där uppe finns fler än du ser
Du vet att där uppe finns fler.
9. Kalvinsången
Text och Musik: Stefan Hedlund
Kalven Kalvin lever livet varje dag.
Kalven Kalvin heter han, han är en riktig gentleman
han gör alltid vad han kan, så vi ska trivas.
Kalven Kalvin han är bra, han är busig snäll och glad
han dricker mjölk varenda dag och lever livet.
Kalven Kalvin, lever livet, kalven Kalvin, lever livet varje dag, det är bra.
Kolla stajlen som han har, han är kul och cool och rar
tuff tillsammans med sin far, så'n är Kalvin.
Kalvin han är inte stor, en tjur till far en ko till mor
följ med till gården där han bor och träffa Kalvin.
Kalven Kalvin, lever livet, kalven Kalvin, lever livet varje dag.
Kalven Kalvin, lever livet, kalven Kalvin, lever livet varje dag.
10. Droppar (Instrumental)
Musik: Jörgen Lundberg

