
DET BLÅ NÆSEHORN 
 
bum bum bum... 
 
Den skubber til alt 
Nu går det helt galt 
Åh nej, min fine potteplanter 
Nu ryger mine blomster 
Han løber efter katten 
Jeg må hellere holde på hatten 
Hunden gør – det er ren panik 
Er der nogen, der gider kalde på Nick 
 
Bum, bum, bum, bum... 
Et skørt blåt næsehorn 
Der er et lille blåt næsehorn i min have 
Et skørt blåt næsehorn 
Der er et lille blåt næsehorn i min have 
Et skørt blåt næsehorn 
Der er et lille blåt næsehorn i min have 
Et skørt blåt næsehorn 
Der er et lille blåt næsehorn- i min have, i min have, i min have 
 
Rolig nu, her kommer Nick 
Han hopper over et stakit 
Men falder i en mudderpøl 
Det er noget rigtig skidt! 
Øv,øv,øv hvor var det klodset 
Nu er Jannik her, han synes ikke, det er så tosset 
Han tager den lille fyr under armen 
Den er jo bare bange,tag jer lige lidt sammen 
 
Det lille næsehorn er nu faldet til ro 
Hunden løber over en bro 
Katten den er ligeglad 
Nick han læser i et blad 
Jannik smiler over hele hovedet 
Cirkeline er lige kommet med noget 
Dejlig øko æblemost 
Nu er det tid til frokost 
Et skørt blåt næsehorn 
Der er et lille blåt næsehorn i min have 
Et skørt blåt næsehorn 
Der er et lille blåt næsehorn- i min have, i min have, i min have 
 

 
 
 
 



Chokolade Land 
 
Oyo yo yoe 
Oyo yo yo yo yoe 
 
Det får mig til at smile 
Tænk, at chokolade vokser på træerne! 
Når Coco går rundt med sin krone på hovedet 
Så ved alle at hun er en prinsesse 
 
Frederik han går rundt og fniser 
Mens Ingolf han bare spiser 
Cirkeline har sin flotte kjole på 
Åh, kommer bedstefar dog ikke snart! 
 
Vi skal til Chokoladeland 
Derfor er vi så glade i dag 
Samme med Coco og Cirkeline 
Vi skal til Chokoladeland 
Vi skal til Chokoladeland 
Derfor synger vi så højt 
Samme med Ingolf og Frederik 
Vi skal til Chokoladeland 
 
Oyo yo yoe 
Oyo yo yo yo yoe 
 
Det lille næsehorn skal også med 
Vi skal plukke en hel masse chokolade 
Vi tagger en stor kuffert med 
Så der er gaver til alle, når vi kommer hjem 
 
Det får mig til at smile 
Tænk at chokolade vokser på træerne! 
Når Coco går rundt med sin krone på hovedet 
Så ved alle at hun er en prinsesse 
 
Vi skal til Chokoladeland 
Derfor er vi så glade i dag 
Samme med Coco og Cirkeline 
Vi skal til Chokoladeland 
Vi skal til Chokoladeland 
Derfor synger vi så højt 
Samme med Ingolf og Frederik 
Vi skal til Chokoladeland 
 
Oyo yo yo yoe 
Oyo yo yo yo yoe 
 
 



Når Arnold Bliver Sur 
 
Når Arnold bliver sur 
Siger det bum, bum, bum 
Han får jorden til at ryste 
Så det siger bum, bum, bum 
Hvis han ikke får chokolade 
Siger det bum, bum, bum 
Alle løber væk 
Når det siger bum, bum, bum 
 
Arnold er stor som et bjerg 
Folk er bange, bange for ham 
Alle knokler for at gøre ham glad 
Hvis han ikke får chokolade, bliver der ballade 
 
Når Arnold bliver sur 
Siger det bum, bum, bum 
Han får jorden til at ryste 
Så det siger bum, bum, bum 
Hvis han ikke får chokolade 
Siger det bum, bum, bum 
Alle løber væk 
Når det siger bum, bum, bum 
 
Arnold kommer, Arnold kommer 
Skynd jer nu at gemme jer 
Han tramper alt ned på sin vej 
Så skynd jer nu at gemme jer 
Når Arnold bliver sur 
Siger det bum, bum, bum 
Han får jorden til at ryste 
Så det siger bum, bum, bum 
Hvis han ikke får chokolade… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeg vil hen til min mor 
 
Jeg vil hen til min mor 
Hen til min mor 
Han vil hen til sin mor 
Hen til sin mor 
 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
 
la la la la ... 
 
Jeg giver ikke op, før jeg finder min mor 
Jeg er en stædig lille fyr, stærk og meget modig 
Alle siger det er farligt at gå rundt alene ud på savannen 
Men jeg er ikke et pattebarn, bare fordi jeg er 4 år 
 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
 
la la la la ... 
 
Hej du, kan du hjælpe mig, jeg skal finde min mor? 
Det skulle ikke være svært, for hun er stor som et hus 
Hun vejer ca. 2300 kilo 
Folk rundt i verden kalder hende for mama Rhino 
 
Jeg vil hen til min mor 
Hen til min mor 
Han vil hen til sin mor 
Hen til sin mor 
 
Åh mor, hvor er du? 
Åh mor, hvor er du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kom op og flyv 
 
É ya O 
É ya lé 
Åh bedstefar, det er sjovt at flyve 
É ya O 
É ya lé 
Oh la la, se, se dernede Coco 
 
Kom op og flyv 
Flyv, flyv, flyv med mig 
Kom op og flyv 
Flyv, flyv, flyv med mig 
Kom op og flyv 
Flyv, flyv, flyv med mig 
 
Yé lélélélélé 
Yé lélélélélé 
Yé lélélélélé 
Yé lélélélélé lélé 
 
É ya O 
É ya lé 
Åh Ingolf, alt ser småt ud op herfra 
É ya O 
É ya lé 
Oh la la, se, se dernede Coco 
É ya O 
É ya lé 
Åh bedstefar, det kilder i maven 
É ya O 
É ya lé 
Er vi ikke snart i Afrika? 
 
Kom op og flyv 
Flyv, flyv, flyv med mig 
Kom op og flyv 
Flyv, flyv, flyv med mig 
Kom op og flyv 
Flyv, flyv, flyv med mig 
 

 
 
 
 
 
 



Kakaosangen 
 
Først så plukker vi frugten 
Moden og fin 
Så slæber vi den hjemad 
Der er ikke meget grin 
 
Så gnaver vi den over 
Vi deler den i to 
Tager bønnerne ud af skallen 
Det er svært kan du tro 
 
Bønnerne i solen 
De får et lille hvil 
Men så skal de ristes 
Over åben ild 
 
Og så skal frøene knuses 
Det klarer vores mor 
Kakaosmøret æltes 
På det store bord 
 
Klar til at spises 
Uh, det smager så godt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHOKO COCO 
 
Choko, coco, coco, coco,coco 
 
Hvad hedder det sted 
Coco og Cirkeline vil rejse til? 
Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er til Afrika 
 
Hvad hedder det sted 
Hvor chokolade vokser på træerne? 
Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika 
 
Hvad hedder det sted 
Hvor man kan ride på en giraf og vinke til en abe? 
Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika 
 
itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don 
 
Choko, coco, coco, coco,coco 
 
Hvad hedder det sted 
Hvor der bor elefanter og næsehorn? 
Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika 
 
Hvad hedder det sted 
Hvor myggene er farligere end løverne? 
Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika 
 
Hvad hedder det sted 
Hvor de siger, at man er fattig, når man ikke smiler 
Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika 
 
itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don 
 
Kender I et sted 
Hvor man kan købe chokolade i automater? 
Kom med et bud! 
Danmark, Danmark, det kan man i Danmark 
 
 
 



Kender I et sted 
Hvor der er en dronning og flaget er rødt og hvidt? 
Kom med et bud! 
Danmark, Danmark, det er i Danmark 
 
Og nu til sidst 
Hvad hedder det land Cirkeline er født i? 
Kom med et bud! 
Danmark, Danmark, det er fra Danmark 
 
Itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Når Solen Bryder Frem 
 
Dam dam, dadada, dam dam 
Dam dam, dadada, dam 
 
Når Solen bryder frem og skinner 
Så husk at det er tid til et smile 
Det koster ikke spor 
Livet er så smukt og stort 
Alle kan bli’ venner, hvis de vil 
 
Når Solen bryder frem og skinner 
Så husk at det er tid til et smile 
Vi kan synge og le 
Kramme hinanden og se 
Vores hjerter så let kan knytte bånd 
 
Kom tag min hånd 
Dans rundt om kloden 
Lad himlen komme ned på jorden 
 
Når Solen bryder frem og skinner 
Så husk at det er tid til et smile 
Det koster ikke spor 
Livet er så smukt og stort 
Alle kan bli’ venner, hvis de vil 
 
Kom, tag min hånd 
Dans rundt om kloden 
Lad himlen komme ned på jorden 
 
Dam dam, dadada, dam dam 
Dam dam, dadada, dam 
 
Hvis en sky går for solen 
Kan vi alle stadig smile 
Det koster ikke spor 
Livet er så smukt og stort 
Verden er vores fælles legeplads 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lille Krøltop 
 
Smukke lille krøltop, hvor skal du hen 
Verden er så stor, skal vi være venner? 
Smukke lille krøltop, kom og hold min hånd 
Regnbuens smukke farver vil knytte vores bånd 
 
Er du fra Afrika? 
Afrika 
wow wow wow wow 
Er du fra Afrika? 
Afrika 
 
Jeg vil så gerne rejse med dig 
Smukke lille krøltop, lad os komme afsted 
Solen skinner, sikke en dejlig dag 
Smukke lille krøltop, fortæl lidt om dig selv 
Regnbuens farver fylder himlens hvælv 
 
Er du fra Afrika? 
Afrika 
wow wow wow wow 
Er du fra Afrika? 
Afrika 
 
Jeg vil så gerne rejse med dig 
 
Lalalalalalala lala la 
Lalalalalalala lala la.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EN LILLE SANG FRA MALI 
 
En lille sang fra Mali 
En lille sang fra Mali 
En lille sang fra Mali 
yeah, yeah 
 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
N’bolo filè n’bolo minè 
 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
Tériya tè Dianfa don 
 
En lille sang fra Mali 
En lille sang fra Mali 
En lille sang fra Mali 
yeah, yeah 
 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
N’bolo filè n’bolo minè 
 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
Oh kanata kanto 
Mogoya tè Dianfa don 
 
 


