
Fabbedans

Nu är det dags min vänner – vi ska röra våra kroppar
Är ni med på en låt som bippar och boppar?
Är ni med på en låt som dunkar och svänger?
Vi kör Fabbedansen nu – kom igen min vänner

Ställ er upp, allihop och ropa
Fabbedans - Fabbedans – Fabbe-Fabbedans
Armarna rätt ut – rätt ut allihopa
Fabbedans - Fabbedans – Fabbe-Fabbedans
Klappa händer över huvudet – Ett, två tre
Och lika många gånger till – Ett, två, tre
Fabbedans!

Höga knän så högt du kan
Höga knän så snabbt du kan
Höga knän, höga knän, höga knän – ja du är frän
Sista gången-  höga knän
Ja, för vi är Fabbefans

Ställ er upp, allihop och ropa
Fabbedans - Fabbedans – Fabbe-Fabbedans
Böj på benen, res dig upp – allihop och ropa
Fabbedans - Fabbedans – Fabbe-Fabbedans
Ner och upp, ner och upp – åka i ett gupp
Fabbedans

Nu om en stund - är det slut på allt lugn
Ni får dansa som ni vill men ni får inte sitta still
Grymmaste stilen – du är grym kära vän 
Dansa fritt allihop – värsta bra – kom igen
Wow, värsta cool- dansa fritt som du vill
Du har stajl – värsta nice – vilken grymt härlig stil
Är ni med för nu kör vi? Ett,två, tre och ös



Stanna nu allihop, allihop och ropa
Fabbedans - Fabbedans – Fabbe-Fabbedans
Hoppa som en groda – groda allihopa
Fabbedans - Fabbedans – Fabbe-Fabbedans
Still på din plats – springa som du pallar
Ösa och kämpa – ja-ja- alla
Fabbedans

Hoppa upp – Hoppa upp
Låta som en tupp – Kuckiliku
När är klockan sju?

Nu lugnar vi ner oss, Mina Gåspennevänner
Vilken fart ni har
Nu vill jag sträcker på er, plocka körsbär
Högt, högt – Såja
Böj er ner – ner på marken
Och plocka lingon
Plock – plock – plock
Jadu Holger, det är dags – Ös på Gåspennevänner
Dansa fritt

Kom igen allihopa, ja, vi kör en sista gång
Kommer någon ihåg, ja, vad heter denna sång
Fabbedans...

OBS! Låttexten är skriven så som sången sjungs. Detta betyder att 
den ej är grammatiskt korrekt. Exempelvis skrivs dom istället för de 
och det saknas många skiljetecken.
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