
 

 

     CHOKO COCO  

Intro: Choko, coco, coco, coco,coco  

Hvad hedder det sted 
Coco og Cirkeline vil rejse til? Er der nogen der ved det? Afrika, Af-
rika, det er til Afrika  

Hvad hedder det sted 
Hvor chokolade vokser på træerne? Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika  

Hvad hedder det sted 
Hvor man kan ride på en giraf og vinke til en abe? Er der nogen der 
ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika  

Chorus: 
itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don x 2  

Intro: Choko, coco, coco, coco,coco  

Hvad hedder det sted 
Hvor der bor elefanter og næsehorn? Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika  

Hvad hedder det sted 
Hvor myggene er farligere end løverne? Er der nogen der ved det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika  

Hvad hedder det sted 
Hvor de siger, at man er rig, når man smiler? Er der nogen der ved 



 

 

det? 
Afrika, Afrika, det er i Afrika  

Chorus: 
itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don x 2  

Kender I et sted 
Hvor man kan købe chokolade i automater? Kom med et bud! 
Danmark, Danmark, det kan man i Danmark  

Kender I et sted 
Hvor der er en dronning og flaget er rødt og hvidt? Kom med et bud! 
Danmark, Danmark, det er i Danmark  

Og nu til sidste 
Hvad hedder det land Cirkeline er født i? Kom med et bud! 
Danmark, Danmark, det er fra Danmark  

Chorus: 
itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don x 3  

Modulation:  

itakè N’fana bè N’takè 
É É bèkitakè 
Mounou ki don - Mounou ki don x 4 ( Slutning ....don,don )  
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