
Snapsvisor

1. En enkel liten sång
Melodi: Med en enkel tulipan

Med en enkel liten sång,
ja den skall ej bliva lång,
Vi har så bråttom,
vi har så bråttom att fatta glasen

Vi alla sorger lägger bort,
så blir det inte så torrt,
ty nu i kväll ska vi ha det 
trevligt uppå kalaset.

2. Titel: Dom Nubbarna
Melodi: Små grodorna
 
Dom nubbarna, dom nubbarna
är lustiga att ha
Dom nubbarna, dom nubbarna
dom vill vi gärna ha
Ej röra, ej röra, nej äta sillen först
och sedan, och sedan vi släcka ska vår törst.

 7. I koma
Melodi: Pepparkakeland

I koma, i koma, vi falla efterhand.
Så röda, så röda, i ögonen i bland

I glasen, i glasen, vi finna ljuvlig saft
och ta mig tusan, det ger både liv och kraft!



5. Så länge rösten är mild
Melodi: Så länge skutan kan gå 

Så länge rösten är mild, så länge ingen är vild, 
så länge spegeln på väggen ger halvskaplig 
bild.
Så länge alla kan stå, så länge alla kan gå, så 
länge alla kan tralla så fyller vi på . . .

6. Titel: Thank you for the brännvin
Mel. Thank you for the music
 
Thank you for the brännvin,
that keeps us singing,
thanks for all the joy it´s bringing,
who could live without it,
I ask in all honesty?
What would life be?
Without a snaps and a skål, what are we ?
 
So I say: thank you for the brännvin
for bringing it to me

3. Till supen så tager man sill
Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Till supen så tager man
sill, sill, sill
men också ansjovis,
om man vill, vill, vill
Och om man är oviss,
om sillen är ansjovis
så tar man bara några supar
till, till, till.

4. Helan går

Helan går, 
Sjung hopp faderallan lallan lej
Helan går, 
Sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar
Han heller inte halvan får
Helan går

(Drick!)

Sjung hopp faderallan lej


