
Höger och vänster 

 

Vers 1 x 2 

Upp med höger hand 

Omamahey 

Ut med höger ben 

Omamahey 

Vifta höger hand 

Omamahey 

Stampa höger fot 

Omamahey 

Brygga 

Ja klappa dina händer 

Yes är du med 

Och stampa dina fötter 

Yippi yippi ye 

Högervänstersången  

Yes är du med 

Nu kör vi refrängen 

Ett två tre så 

Refräng 

Jaha jahaha 

Ja jag vill ha koll 

Jaha jahaha 

Vilket vilket håll? 

Jaha jahaha 

Ja jag vill ha koll 

Jaha jahaha 

Vilket vilket håll? 

Är det höger höger höger? 

Eller möjligtvis vänster vänster vänster? 

Kanske är det då höger höger höger? 



Undrar om det är vänster vänster vänster? 

Vers 2 x 2 

Upp med vänster hand 

Mbapawey 

Ut med vänster ben 

Mbapawey 

Vifta vänster hand 

Mbapawey 

Stampa vänster fot 

Mbapawey 

Refräng 

Jaha jahaha 

Ja jag vill ha koll 

Jaha jahaha 

Vilket vilket håll? 

Jaha jahaha 

Ja jag vill ha koll 

Jaha jahaha 

Vilket vilket håll? 

Är det höger höger höger? 

Eller möjligtvis vänster vänster vänster? 

Kanske är det då höger höger höger? 

Undrar om det är vänster vänster vänster? 

Stick 

Stå på höger ben och hoppa 

Omamahey 

Stå på vänster ben och hopp 

Mbapawey 

Stå på höger ben och hoppa 

Omamahey 

Stå på vänster ben och hoppa 

Mbapawey 



När med höger hand i golvet 

Omamahey 

Ner med vänster hand i golvet 

Mbapawey 

När med höger hand i golvet 

Omamahey 

Ner med vänster hand i golvet 

Mbapawey 

Refräng 

Jaha jahaha 

Ja jag vill ha koll 

Jaha jahaha 

Vilket vilket håll? 

Jaha jahaha 

Ja jag vill ha koll 

Jaha jahaha 

Vilket vilket håll? 

Är det höger höger höger? 

Eller möjligtvis vänster vänster vänster? 

Kanske är det då höger höger höger? 

Undrar om det är vänster vänster vänster? 

 

 

OBS! Låttexten är skriven så som sången sjungs. Detta 

betyder att den ej är grammatiskt korrekt. Exempelvis 

saknas skiljetecken på många ställen. 
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