
Sånghäfte
En värmlandspojk
Melodi: Tre trallande jäntor
De värmländska brukstraditioner dem 
vårda vi alla minsann. Vi har våra bruk och 
patroner och supen den tar vi iblann…

En värmlandspöjk han kan ta supen som 
en man, så glupen den supen i strupen 
försvann. Och mera vill han ha, kan ej för 
möcke’ ta. En värmlandspöjk blir aldrig 
full, nej, han blir bare gla’!

Onykter cyklist
Melodi: Skånska slott och herresäten
Att cykla och dricka är inte olagligt så jag 
tog en färdknäpp men det var beklagligt För 
trots att promillen ej var för hög I första 
kurvan på näsan jag flög.

Järnhästen
Melodi: Björnen sover
Cykeln rullar, cykeln rullar nedför
gågatan
den är inte farlig, bara man är varlig
men cyklisten under västen
kan ha gömt ett järn

Cykelramsa
Vad ska ut? Tut-tut-tut
Vad ska in? Ring-ring-ring
Vad ska ner? - Skål!

Bildörren
Och så kommer det en bildörr
och du yger som ett reaplan
Trottoaren ger en snyting
mitt under röda kran
Hela cykeln deformerad
skeva hjul och kedjan är grusig, va falls?!
Så det blir nu till att smörja
både den och hals den och hals
den och hals.

Cykelns Lov                               
Melodi: Lambert Walk
Cykla, cykla de e bra
Cykla, cykla varje da
Hej, hopp, hurra!
Då går det riktigt bra.

Kom och ta en tur med oss
Köp en cykel och kom loss
Hej, hopp, hurra!
Se´n  går det riktigt bra. 
Hej!

Refr.
Cyklar det finns det många,
även för dom långa,
liksom för dom korta,
magra, tjocka.

Broms och växel bör den ha
för att klara backarna.
Hej, hopp, hurra!
Då går det riktigt bra .Tjo!
Blir du trött och less nå´n 
dag
ta och cykla ut ett slag.
Hej, hopp, hurra!
Se´n  mår du riktigt bra. 
Hej!

Refr.
Klädseln är ej så viktig
bara den är riktig.
Man bör va´ torr om foten.
Ha hjälm på ”roten”.

Cykeln tar dig dit du vill.
Ibland kan det bli lite till
Hej, hopp, hurra! Då går det 
riktigt bra.
Du hamnar bland buskarna. 
Tjo!

Vädrets makter kan slå till.
Man får ej alltid som man 
vill.
Hej, men vad då?
Det går ju bra ändå. 
Hej!

Refr.
Cykla det passar alla.
Unga såväl som gamla.
Det är inte snobbigt,
bara lite jobbigt.

Så ta en tur uppå din hoj.
Förneka ej att det är skoj.
Hej, hopp, hurra!
Nu går det riktigt bra.

Ja, hej, hopp, hurra!
Nu går det riktigt bra. 
Hej!



Cykeln Rullar 
Melodi: Räven raskar över isen
Cykeln rullar uppför backen,
Cykeln rullar nerför backen,
Och får vi lov, och får vi
lov att sjunga damcykelns visa.
Så här gör damcykeln när den kör och 
svänger framför en glad flanör,
och får vi lov, och får vi lov att sjunga
damcykelns visa

…racercykelns visa…
Så här gör racercykeln när den kör och 
svänger framför en busschaufför.

…lådcykelns visa…
Så här gör lådcykeln när den kör en
skock med ungar med glatt humör.

Cykelvisan
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

Tekst cyklesangen
Jeg er så glad for min cykel, 
jeg kommer hurtigt langt omkring, 
og det fordi på en cykel 
går det let som ingenting. 
En cykel larmer ikke og bruger nul benzin 
en cykel oser ikke som andre oliesvin. 
Jeg er så glad for min cykel, 
jeg kommer hurtigt langt omkring, 
og det fordi på en cykel 
går det let som ingenting. 

På cykel kan man være en cowboy på sin 
hest, 
og svinge sig i sadlen som i det vilde vest. 
Jeg er så glad for min cykel, 
jeg kommer hurtigt langt omkring, 
og det fordi på en cykel 
går det let som ingenting. 

Og vil Du lege speedvay er cyklen helt i 
top, 
du brummer lidt med munden og speeder 
motoren op. 
Jeg er så glad for min cykel, 
jeg kommer hurtigt langt omkring, 
og det fordi på en cykel 
går det let som ingenting. 
På cykel kan du køre en tur med mor og 
far, 
og lærken kan du høre, og luften er ren og 
klar. 
Jeg er så glad for min cykel, 
jeg kommer hurtigt langt omkring, 
og det fordi på en cykel 
går det let som ingenting.

Cykelsång
Melodi: Båtlåt, Robert Broberg
En cykelsa-
Del till en annan
du var styrig.
Vi borde föras I tramp
Smorda för varann
Och rulla litegrann
Som baracyklar kan

Andracykelnsa,
Klart jag inte ska
Farten bromsa
Hjälm mig jag tapparbalans!
Bortom cykelvett och sans
Yr av din kromglans
Vi vinglarfram I dans

Sen så kan vi smeka
Vid varandras ekrar
Lekaverkstad
Mitt bland trafikstimochstoj
Oj min hoj
Av en ren reflex
Växlaupp till sex
Glömma gummit
Ring i din klocka vi harliteskoj

Inomkortvifå
En och kanske två  
bockstyrig unge
Pakethållmighårti en kram
Vid din stabila ram
Vi rullar genom stan
Med vårtstödhjulsbarn

Rassel-rostandes till slut
När luften har pyst ut
Drömmar glömda
Gömda från gatornasbrus

I vårtkedjehus
Muttrarlitegrann
Två som cykälskar varann!

Här Är Polisen
Här är polisen, som mitt i gatan står.
Han visar hur man kör, han visar hur
man går.
Ibland blir det stopp och då är
gatan fri.
Då kilar alla cyklarna så kvickt förbi.
Pling-pling-pling-plingpling-
pling-pling-pling

Bikes vs. Cars
Ska vi inte sjunga bilens lov
Bilen gör mig vild och het
Hemimotormuller djup och dov
Är det bästa som jag vet

Bil är OK
Men det är inget för mig 
I bilen är man helt still
Och det är inget jag vill 
Nej mera fart måste till
För  vill du hålla dig smärt
Få någon form på din stjärt 
På hela kroppen få fjång 
Sätt genast fart med en gång 
Trampa loss i vår sång!




