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Brännvin filibombombom 
mel. Ritsch, ratsch, filibom.

Brännvin, filibombombom 
är en gudadryck för en törstig gom! 
Brännvin, filibombombom 
är potatisblom filibom.

Jag har aldrig varit på snusen 
mel. O, hur saligt att få vandra

Jag har aldrig vart på snusen 
Aldrig rökat en cigarr, halleluja 
Mina dygder äro tusen, 
inga syndiga laster jag har. 
Jag har aldrig sett nåt naket, 
inte ens ett litet nyfött barn. 
Mina blickar går mot taket 
Därmed undgår jag frestarens garn, 
halleluja, 
Halleluja - halleluja, 
halleluja - halleluja, 
halleluja - halleluja, 
halleluja - .............. 
Baccus 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 bayerskt öl, 
konjak i varenda rännsten, 
och punch i varendaste pöl, halleluja,

Några tycker den är liten 
mel. Räven raskar över isen

Några tycker den är liten, 
några tycker den är sliten, 
men får jag lov, 
men får jag lov, 
att äntligen sätta dit den?

Jukkasjärvi visan 
mel. Vadå melodi!

(Titta varandra djupt i ögonen, utbrist sedan.) 
Nu satan!

 
Om cykling 
mel. Nu ska vi skörda linet

Man cyklar för lite, man röker för mycket 
och man är fasen så liberal 
när det gäller maten och spriten. 
Jag borde slutat för länge sedan 
men denna sup är så liten. 
Vad tjänar att hyckla? 
Tids nog får man cykla!

Tipparvisa 
mel. The muppetshow theme

När vi ska till och tippa, 
då tippar vi system. 
Vi vet att på systemet 
får man rätt utan problem. 
raj, raj, raj... 
Men etta, kryss och två 
det duger inte alls! 
Nej det vi helst vill tippa 
är en sexa i vår hals.

Den ryska,Tovaritj  
- ta huttski 
mel. Helan går

Tovaritj - ta huttski vodka helovitj 
Tovaritj - ta huttski helovitj 
Nitchevo nobbski vodka hutt 
Bli tjivo vodka halovitj 
Tovaritj - ta huttski helvitj.



Bamsevisan
Jag skall festa, ta det lugnt med spriten, 
ha det roligt utan å va full. 
Inte krypa runt med festeliten, 
ta det varligt för min egen skull. 
Först en öl i torra strupen, 
efter det så kommer supen, 
i med vinet, ner med punschen, 
sist en groggbuffé. 
Ja e skitfull, däckar först av alla, 
missar festen, men vad gör väl de’? 
Blandar häjdlöst öl med gammal filmjölk, 
kastar upp på bordsdamen breve.

B, B - vitamin 
mel. Bä Bä vita lamm

B, B - vitamin 
finns i brännevin. 
Mången kalori 
simmar däruti. 
Helgdagssup åt far 
söndagskrök åt mor 
och tre små huttar 
åt lille, lille bror.

Magen brummar 
mel. Broder Jakob

Magen brummar, 
jag försummar 
hälla dit 
mera sprit. 
Nu så ska vi dricka, 
så att vi får hicka, 
mera sprit 
akvavit.

Jag har inte fått nån sup 
mel. Sov du lilla vide ung

Jag har inte fått nån sup 
därför är jag blyger. 
I min mages tomma djup 
hämmningarna smyger 
Men om blott jag får en tår 
hämmningar ur kroppen går, 
rodnar inte mera 
väntar blott på flera.

Mors lille Olle 
mel. Dito

Mors lille Olle i skogen gick 
leta bland furerna fast han ej fick. 
Sågade sju och en halv och drog hem, 
kokade OP och konjak av dem. 
Mor fick nu syn på’n 
gav till ett vrål: 
-Kokar du skogen till ren alkohol? 
Klart sa Olle, och allt som jag fällt, 
är till vår fest uti afton beställt.

Den lille mand
Den lille mand 
med den røde næse, 
kan ikke skrive, 
kan ikke læse, 
Men drikke brænnvin 
og spele kort, 
og kysse piger 
det kan han godt!


