
Min dingeling 
Melodi: Den skrattande polisen�

Som liten sprang jag naken, och saknade komplex, 
mitt intresse för min kropp börja vakna vid sex. 
Då titta jag ned och fick se en grej, 
du vet den lilla skillna'n mellan syrran och mig.

/: Min dingeling, min dingeling, 
å vad den är söt där den dinglar omkring. 
:/ I skolan var jag inget lysande geni, 
mitt sämsta ämne var ju faktiskt biologi. 
När fröken fåga vad jag visste om min kropp, 
så gick jag fram till katedern och rodna och la upp. 

Min dingeling... 

Det var en gång i lumpen, vi skulle dra i fält, 
det var en stor manöver, vi skulle resa tält. 
Det fattades en pinne att fästa tältet i, 
och vet ni vad som räddade vårat kompani? 

JO! Min dingeling... 

Och när man ej längre på jorden är, 
så kommer man ju upp till Sankte Per. 
Och där får man ju vingar som är för små, 
men då har jag min dingeling som driver på. 
Min dingeling... 

När jag är fuller
Melodi: När månen vandrar

När jag är fuller då är jag glad,
fan vet om jag ej är vacker.
Jag vandrar kring i vår lilla stad,
ibland lyxhus och baracker.
Jag sjunger Ijuvligt en serenad.
det gör jag bara när jag är glad
och full och vacker, och full och vacker.

När jag är fuller då är jag stark,
fan vet om jag ej är modig.
Då kan jag slå vem som helst i mark,
så han blir trasig och blodig.
Jag välter träden i våran park.
det gör jag bara när jag är stark 
och full och modig, och lull och modig.

När jag är fuller då år jag rik
fan vet om jag ej är snille.
Och dör jag blir jag ett vackert lik, 
begravs med gravöl och gille.
I himlen möts jag av hornmusik,
det gör man bara när man är rik 
och är ett snille, och är ett snille.

Men når jag vaknar upp nästa dag,
uppå ett enkelrum med galler.
Då känner jag mig så rysligt svag,
och hatar bråk och kravaller.
Min mage krånglar och är ur lag,
nog fan så vet jag att jag idag
är bakom galler, är bakom galler.

Cykelvisan
Melodi: Väva vadmal

Man cyklar för lite 
Man röker för mycket 
och man är fasen så liberal 
när det det gäller maten och spriten 
Jag borde slutat för länge sen 
men denna sup är för liten 
Vad tjänar att hyckla?
Tids nog får man cykla 

Man badar för lite
Man röker för mycke�
och man är fasen så liberal 
när det det gäller maten och spriten 
Jag borde slutat för länge sen 
men denna sup är för liten 
Det kan inte skada
Tids nog får man bada

Man sover för lite
man röker för mycke
och man är fasen så liberal 
när det det gäller maten och spriten 
Jag borde slutat för länge sen 
men denna sup är för liten 
Njut var gudagåva!
Tids nog får man sova.
�
Ja, det vill jag lova!
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