
 

 

  

Kom upp å flyg 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo  
Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 
 
 
É ya O 
É ya lé 
Morfar, här uppe är vi så små! 
É ya O 
É ya lé 
Coco, här uppe är himlen blå! 
 
Kom upp och flyg 
Kom upp och flyg 
Kom upp och flyg 
Flyg, flyg, flyg med mig 
 
x3 
 
Yé lélélélélé  
 
É ya O 
É ya lé 
Ingolf, jag tror jag kan se ditt hus! 
É ya O 
É ya lé 
Oh la la, titta på solens ljus! 
 
É ya O 
É ya lé 
Det kittlar i magen så skönt, ha ha 
É ya O 
É ya lé 
När är vi framme i Afrika? 
 
Kom upp och flyg 
Kom upp och flyg 
Kom upp och flyg 
Flyg, flyg, flyg med mig 
 

Intro/Bridge: 

4/4  II A       I D    Hm   I D       I A       II 

Ref:  Em (dorisk) Afrobeat 



 

 

 

Kakaosången  
Musik: Moussa Diallo  
Originaltext: Jannik Hastrup  
Sv. text: Eva Kunda Neidek 
 

 
Först så plockar vi frukten 
Mogen och fin 
Så släpar vi den hemåt 
Det är aldrig något grin 
 
Frukten delas på mitten 
Vi sliter i vårt bo 
Tömmer skalet på bönor 
Det är klurigt kan du tro! 
 
Bönorna i solen 
Där vill dom vila sig 
före dom ska rostas 
tills färgen är okej 
 
Sen så ska bönorna malas 
Vår mamma är så strong 
Knåda smöret på bordet 
och vi sjunger våran sång 
 
Klart till att ätas 
Mm, det smakar så gott! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chokeladens land 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo  

Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 

 

 

O yo yo yo… 

 

Det får mig till att le 

Tänk, att chokela växer på träden! 

När Coco bär sin krona 

Så vet alla att hon är en prinsessa! 

 

Fredrik han går bara runt och skrattar 

Medans Ingolf han bara äter 

Cirkeline har sin fina klänning på 

Kommer inte morfar snart? 

 

Till chokeladens sköna, vackra land 

Låt oss resa, hand i hand 

Tillsammans med Coco och Cirkeline 

mot chokeladens vackra, sköna land 

 

Ett land som smakar av choklad 

Vi reser dit, nu, du och jag 

Tillsammans med Coco och Cirkeline 

mot chokeladens land, vi far idag 

 

O yo yo yo… 

 

Den lilla noshörningen skall också med 

Vi skall plocka en massa chokela! 



 

 

Vi tar en stor koffert med 

Så det finns gåvor till alla när vi kommer hem 

   

Det får mig till att le… 
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Vers: II Dm         I Bb          I F           I C            II 
 
Ref:  II Gm         I F            I C           I Gm         II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Den blå noshörningen 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo  

Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 

 

 

Bom, bom, bom, bom, bom…   

 

Titta vad som sker – allt är upp och ner 

Åh nej, mina fina plantor – ny ryker alla blommor… 
Han springer efter katten – det är bäst att hålla i hatten   
      

Hunden skäller – det är ren panik 
Är det nån som kan kalla på Nick? 

 

Bom, bom, bom, bom, bom…   

 

Ett galet djur med horn 

En noshörning springer runt i min täppa 

Ett havsblått djur med horn 

En noshörning springer runt i min täppa 

 

Ett galet djur med horn 

En noshörning springer runt i min täppa 

Ett havsblått djur med horn 

En noshörning springer runt i min täppa 

i min täppa, i min täppa 

 

Talvers: 

Lugn nu, här kommer Nick 

Han hoppar över ett staket, men ramlar i en lerpöl 

Åh nej! Åh, åh, åh va klumpigt! 

Nu är Jannik här, han tycker inte att det är så tokigt 



 

 

Han tar den lilla ungen under armen  

Den är ju bara rädd, ta det lite lugnt, bara… 

     

Bom, bom, bom, bom...  

 

Den lilla noshörningen har nu fallit till ro - Hunden springer över en bro 

Katten vill mest bara smaska, Nick han läser i en blaska 

Jannik ler och är gla, Cirkeline klurar på nåt bra 

Läckra frukter på ett stort fat 

Nu är det dags för mat!  

              

Bom, bom, bom, bom... 

  

Ref… 
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Vers: II Dm                      I Bb                 I F                 I C              
II 

Ref:  II: Bb  F/A Gm9 Fadd9 I C             I Gm             I Dm         
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CHOKO COCO  
Musik/Originaltext: Moussa Diallo  
Sv. text: Eva Kunda Neidek 
 
Intro: 
Choko, coco, coco, coco,coco  
 
Säg mig den plats 
som Coco och Cirkeline reser till? 
Är det någon som vet? 
Afrika, Afrika, jo det är Afrika 
 
Säg mig den plats 
där frukter på träd blir chokela? 
Är det någon som vet? 
Afrika, Afrika, jo det är Afrika 
 
Säg mig den plats 
där man kan rida på en giraff och vinka till en apa? 
Är det någon som vet? 
Afrika, Afrika, jo det är Afrika 
 
Itaké N’fana bé N’take 
É É békitaké 
Mounou ki don  
Mounou ki don 
 
Choko, coco, coco, coco,coco  
 
Säg mig den plats 
där det bor elefanter och noshörningar? 
Är det någon som vet? 
Afrika, Afrika, jo det är Afrika 
 
Säg mig den plats 
där myggorna är farligare än lejonen? 
Är det någon som vet? 
Afrika, Afrika, jo det är Afrika 
 
Säg mig den plats 
där dom säger att man är fattig när man inte ler? 
Är det någon som vet? 
Afrika, Afrika, jo det är Afrika 
 
Itaké N’fana bé N’take 
É É békitaké 
Mounou ki don  



 

 

Mounou ki don 
 
Säg mig den plats 
där man köper choklad i automat? 
Har ni ett förslag? 
Sverige, Sverige – det är i Sverige 
 
Säg mig den plats 
där det finns en drottning och flaggan är röd och vit? 
Har ni ett förslag? 
Sverige, Sverige – det är i Sverige 
Och nu till sist 
Vad heter det land där Cirkeline är född? 
Danmark, Danmark, det är i Danmark! 
 
Itaké N’fana bé N’take 
É É békitaké 
Mounou ki don  
Mounou ki don 
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Intro: Am 

 

Vers: II C               I F       (Dm)      I G              I F         (G) II    

 

Ref:  II Am             I Dm      G        I Am            I F        G     II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jag vill hem till min mor 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo 
Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 
 
 
Jag vill hem till min mor – hem till min mor 
(Han vill hem till sin mor, hem till sin mor) 
 
Åh mor, var är du? Åh mor, var är du? 
(Åh mor, var är du? Åh mor, var är du?) 
La la la la… 
 
Jag ger inte upp, förr’ns jag hittar min mor 
Jag är modig och stark 
Jag vill se var du bor! 
Alla vill mig varna för farorna här 
Men jag är ingen liten unge – jag är faktiskt 4 år! 
 
Åh mor, var är du? Åh mor, var är du? 
(Åh mor, var är du? Åh mor, var är du?) 
La la la la… 
 
Hallå! Kan du hjälpa mig? 
Jag vill hitta min mor. 
Det kan inte va svårt, för hon är stor som ett hus. 
Hon väger cirka två tusen och tre hundra kilo 
Folk runtom i världen kallar henne Mama Rhino 
 
Jag vill hem till min mor – hem till min mor 
(Han vill hem till sin mor, hem till sin mor) 
Åh mor, var är du? Åh mor, var är du? 
(Åh mor, var är du? Åh mor, var är du?) 
 

 

 

 

   4/4 

A   II Em        I C     D     II 

 

B   II Em   C   I D     C     II    



 

 

 

  

När Arnold blir sur 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo 
Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 
 
När Arnold blir sur 
säger det bom, bom, bom 
Han får Jorden till att skaka, 
låter bom, bom, bom 
Får han inte chokela 
säger det bom, bom, bom 
Alla går och gömmer sig 
till bom bom bom      (x 2) 
 
Arnold är stor som et berg 
Alla blir rädda, där han springer fram    
Alla jobbar på så att Arnold blir glad 
Om han ej får chokela, blir han ej gla 
 
När Arnold blir sur 
säger det bom, bom, bom 
Han får marken till att skaka, 
det låter bom, bom, bom 
Får han inte chokela 
så blir det bom, bom, bom 
Alla går och gömmer sig 
till bom bom bom (x2) 
 
Bom, bom, bom… 
 
Arnold är här, spring och göm er 
Skynda nu - spring och göm er 
Han trampar ner allt i sin väg 
 alt ned på sin vej 
Så skynda nu - spring och göm er 
 
När Arnold blir sur… 
Solo 
 
Bom, bom, bom… 
När Arnold blir sur… 
 

Ref: 



 

 

II Dm         I Gm F/A Bb / I Gm       I  F Gm C /  :II 

Vers: 

II: F       I C       I Bb      I  C        :II    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lilla Krylltott 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo  
Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 
 
 
Fina lilla Krylltott, vart skall hän?  
Ut i stora världen? Vill du bli min vän? 
Söta lilla Krylltott, kom och håll min hand 
Regnbågens färger, skall knyta våra band 
 
Är du från Afrika? Afrika 
Wow wow wow… 
Är du från Afrika? Afrika 
Låt mig få resa med dig 
 
Snälla lilla Krylltott, ska vi ge oss av? 
Solen, den skiner – vilken härlig dag! 
Vackra lilla Krylltott, säg mig vem du är 
Regnbågens färger, hela himlen bär 
 
Är du från Afrika? Afrika 
Wow wow wow… 
Är du från Afrika? Afrika 
Låt mig få resa med dig 
 
La la la la… 
 

4/4 

A: II G      D      I G      A      I D             I G      A      II 

 

B: II D              I (2/4) D   I (4/4) D      Hm    I Hm         I A            II 

 

Outro: II D          I D     A      I A            I A       D      II 

 

 

 
 
 
 



 

 

När solen tittar fram och lyser 
Musik/Originaltext: Moussa Diallo  
Sv. text: Eva Kunda Neidek / Charlotte Lilliestierna 
 
Vissel 
Dam dam, dadada, dam dam                                               
Dam dam, dadada, dam  
 
När solen tittar fram och lyser                                                     
då är det dags att le                                                         
Det kostar ingenting att se sig runtomkring 
All kan bli kamrater om dom vill 
 
När solen tittar fram och lyser                                                     
då är det dags att le                                                        
Låt oss sjunga å le, vara vänner och se 
Våra hjärtan vill gärna knyta band 
    
Kom, ta min hand 
Dansa runtom klotet 
Låt himlen komma ner på jord! 
 
När solen tittar fram och lyser                                                     
då är det dags att le                                                         
Det kostar ingenting att se sig runtomkring 
All kan bli kamrater om dom vill 
 
Kom, ta min hand 
Dansa runtom klotet 
Låt himlen komma ner på jord! 
 
Dam dam, dadada, dam dam                                               
Dam dam, dadada, dam  
 
Om ett moln skymmer solen 
Kan vi ändå sprida solsken 
Det kostar ingenting att se sig runtomkring 
Våran värld är allas – om vi vill 
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