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När jag är fuller...
När jag är fuller -  då är jag glad.
När jag är glad - är jag vacker.
Då går jag kring i vår lilla stad
bland alla hus och baracker.
Och alla träna jag välter kull,
det gör jag bara när jag är 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 stadens park,
det gör jag bara när jag är stark
och full och modig, 
och full och modig.

När jag är fuller, då är 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.

Den goa, goa, riktigt goa 
skålen
Ååååååååååååå  sååååååå
Svingar vi på sejdelen igen, hej skål!

Snapsa på Skånska 
En liden, liden en uppå morronen
och en liden, liden en uppå aftonen
och en liden, liden en
litta då och då
de tycker ja att en gott kan få!

Är du ensam ikväll?
Mel: ”Are you lonesome tonight”

Är du ensam ikväll, har du fett hår och 
mjäll?
Är du vingögd och blåögd och blyg?
Är ditt livsmod på noll, är det tomt i din 
boll?
Går du mest runt och pruttar i smyg?

Har du fotsvett och luktar som en gammal 
reptil?
Har du fi nnar som blossar och saknar du 
stil?

Är du ensam ikväll, har du fett hår och 
mjäll?
Tacka fan - du är ensam ikväll...
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Låt oss öppna pärleporten
Mel: Pärleporten

Låt oss öppna pärleporten
så att pärlan slinker ner.
Och låt porten sen stå öppen
så vi kan ta oss några fl er.

Nubben – så fi n
Mel. Lili Marlene

Klar liksom en stjärna
uti glasets djup
tager vi så gärna
en liten, liten sup.
Måtte den ner i stortån gå
så att vi bättre matlust få
/: så skålar vi väl då :/

Åsa på stan
Jag är Åsa -  och jag är glad.
När jag är glad - är jag vacker.
Då går jag kring i vår lilla stad
bland alla hus och baracker.
Och alla träna jag välter kull,
det gör jag bara när jag är full.
Och vacker!

Micke tar ton
Ååååååååååååå  sååååååå 
Svingar vi på sejdelen igen, hej 
skål!

Rule Britannia ♪
Rule Britannia
Britannia rules the waves!
Britons never, never, never
shall be slaves.
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I Frankrike dricks det viner
Mel: Eurovisions-fanfaren

I Frankrike dricks det viner,
när tyskarna dricker Bier
underbart de mår.
Men svensken som dricker, svin är.
Oss svin emellan: ”Tag en tår!”

Snapsa på Tyska
Ein kleiner, kleiner Schnaps an dem Morgen früh
und ein kleiner, kleiner Schnaps bei dem Abendglüh
und ein kleiner kleiner Schnaps
zwischen dann und wann
das meine Ich das man haben kann!

Åh Carola
Mel: Min soldat

Hennes ben är för korta, hennes kjol är för lång.
Hennes bröst är för stora, hennes blus är för 
trång.
Men det gör detsamma, för hon är vår idol. 
Åh, Carola Häggkvist.

Bamses sång
Mel: ”Bamses sång”

Jag ska festa, ta det lugnt med spriten.
Ha det roligt utan att va full.
Inte krypa runt bland festeliten,
ta det varsamt för min egen skull.

Först en öl i torra strupen, efter det så kom-
mer supen.
I med spriten, ner med punschen, sist en 
groggbuffé.

Jag är skitfull, däckar först av alla.
Missar festen, men vad gör väl det?
Blandar hejdlöst öl och gammal fi lmjölk.
Kastar upp på bordsdamen brevé.

Ra-ta-ra...

Spyan rinner ner för ylleslipsen,
raviolin torkar i mitt hår.
Vem har lagt mig här på matsalsbordet?
Vems är gaffeln i mitt högra lår?

Emils visa/Snickerboa
Mel: ”Snickerboa”

Till spritbolaget ränner jag,
och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt som bränner bra,
och gör mig sketfull fort.

Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt leg, ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej detta var ju inte bra,
ska ju bli full ikväll.
Då kom jag på en bra idé,
dom har ju sprit på Shell.

Många fl askor stod där i rad,
hurra, nu kan jag bli full och gla.
Den röda drycken rann ju ner,
nu kan jag inte se nåt mer!
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Ett skott – ett mål för Malmö!
Mel: Cielito lindo (mexikansk folkvisa)

Åååh MFF.
Vi älskar Malmö FF
Vi sjunger,
Vi krigar,
Vi älskar vårt lag
Ett skott,
Ett mål,
För Malmö

(sjunges 3 gånger till)

Så lunka vi
Mel: Tycker du att graven

Så lunka vi så småningom från
Bacchi buller och tumult
när döden ropar; granne kom, ditt
timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ned
och du, du yngling lyd min lag;
den skönsta nymf, som åt dig ler, in
under armen tag.
Tycker du att graven är för djup
nåväl an så tag dig då en sup,
tag dig sen dito 1, dito 2, dito 3
så dööör du nööjdaaré.

Röda havet
Mel: Röda havet

Vi gingo ner till Röda Havet
Vi lågo i där minst en kvart
Vi blevo inte röda av ‘et
men Röda Havet det blev sva-a-a-art

Men utav
Akvavit
Människan till kropp och själ blir oskuldsfull och vit

Men utav
Akvavit
Människan till kropp och själ blir oskuldsfull och vit.
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Åsa bestämmer
Åsa: - Åååååååååååååå!
Resten av gästerna: Såååååååååååååå…Resten av gästerna: Såååååååååååååå…
Alla: …svingar vi på sejdelen igen, Hej 
Skål!

Tänk om alla bäckar
Jag har aldrig vatt på snusen,
aldrig rökat en cigarr, Halleluja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.

Jag har aldrig sett nått naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn. - 
HALLELUJA!!!

Bacchus spelar på gitarren
satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango.
Säg vad kan man väl önska sig mer?

Jo, att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av bayersk öl,
cognac i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl.
- HALLELUJA!

När helan du tagit
Mel: Skånska slott och herresäten

När helan du tagit och halvan vill dricka
Det känns som att kyssa en nybadad 
fl icka.
Ju fl er man har tagit ju fl er vill man ha. 
En ensam en jäkel gör alls ingen gla.

Mattevisan
Mel: Lambert Walk

2 x 7,5 = 12
Än kan vi skilja på
tak och golv
2 x 5 = 7
Hur i helvete räknar Du?
Skål!

1, 2, 75, 6, 7
Mel: Ritch, ratch

1, 2, 75, 6, 7, sjuttifem, 6, 7, 75, sex, 7
ett, 2, 75, 6, 7, 75, 6, sju, 73
etthundrasju, 103, 102, 107, 6, nitton, 
27
sjutton, 18, 16, femton, 13, 19, 14, 17
19, sexton, 15, 11, 8, fyrtiosju, HEJ!!


