
T I L L  
S P R I T B O L AG E T  

Melodi: Du kära lille snickerbo ́ 

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 
legg ditt fula drägg Kom hit igen när du 

fått skägg. 

Nej, detta var ju inte bra,  
Jag ska bli full i kväll. 

Då kom jag på en bra idé,  
Dom har ju sprit på Shell. 

Många flaskor stod där på rad. Hurra, nu 
kan jag bli full och glad. Den röda drycken 

rann ju ner. 
Nu kan jag inte se nåt mer. 

MIDSOMMAR-
VISOR

H E L A N  G Å R  

Helan går, 
sjung hopp falleri faderallan lej, 

helan går, 
sjung hopp faderallan lej 

Och den som inte helan tar 
han inte heller halvan får 

Helan gåååååååår 
sjung hopp faderallan lej.

V I S A  M O T  
A F T O N E N  

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! SKÅL!



JAG  H A R  A L D R I G  
VA R ’ T  P Å  S N U S E N  

Melodi: 'O, hur saligt att få vandra'.

Jag har aldrig var't 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 ...

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,
Skagerack var full av bayerskt öl,

konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!

Och mera öl, och mera öl ...
och mera vin, och mera vin… 

A M A N DA   
Melodi: Värmlandsvisan

Amanda gångar sig ner till lunden,
där får hon se att en ko står bunden

Amanda gångar sig hem igen
slår i en nubbe, och sveper den.

JAG  T R O R , JAG  
T R O R  

Melodi: Jag tror på sommaren.

Jag tror, jag tror på akvavit
jag tror, jag tror på dynamit

den ger en kraft att sjunga ut
och inga krämpor blir akut.

Man glömmer vardagslivets jäkt
och känner stundens ruseffekt.
En snaps, en skål, en truddelutt

och sen så tar vi våran hutt.

U T I  M I N  M AG E  
Melodi: Uti vår hage.

Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats fröjd.

Där råder en hunger som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,

kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,

kom hjärtans fröjd.

Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats kär.

Vill du mig något så har jag det där,
kom Skåne och Aqua Vitæ,

kom O.P och allt vad sprit ä´,
kom ljuva Genever,

kom Överste.

Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats fröjd.

Där råder en hunger som ropar så här:
Kom famnande lena armar,

kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,

kom hjärtats fröjd.
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