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1. HELAN

2. KOKONAAN

3. HELL AND GORE

4. HELAN

Melodi: Trad.

Sävel: Helan går

Melody: Trad.

Mélodie: Traditionnel

Helan går,
sjung hoppfaderallanlallanlej
helan går,
sjung hoppfaderallanlallanlej
och den som inte helan tar,
han ej heller
halvan får helan går,
sjung hoppfaderallanlallanlej.

Kokonaan
me kerralla kaikki kipataan,
kokonaan
me kerralla kipataan.
Se ken ei kippaa kokonaan
hän ei saa puolikastakaan.
Kokonaan!
Me kerralla kipataan!

Hell and gore
Chung Hop father Allan Ley
Hell and gore
Chung Hop father Allan Ley
Oh handsom in the hell and tar
and hell are in a half and four
Hell and goooooore ...........
Chung Hop father Allan Ley

Elle encore
Siun gopfa de ralalalala
Et l’encore
Sium gopfa de ralala
Aux denses sous-mines thé
élan tare
Annie n’tait elle air à levant fort
Elle encore
Siun gopfa de rala la!

5. ENSIMMÄINEN

6. FJÄRRAN HAN DRÖJER

7. GÄDDAN

Sävel: Honkain keskellä

Melodi: Trad.

Melodi: Stenkka Rasin

Ryyppy joka tässä
lasissa on eessä
nakatkaamme nopeasti naamaamme,
Se ilon tuokohon
ja surut vieköhön,
laululle vain tilaa jääköhön

Fjärran han dröjer från törstiga strupar,
redan vi tagit två modiga supar.
Ack, lilla tersen,
ack, lilla hjärtevännen,
kommer du ej snart?
Jo, jag kommer strax!

Uppå väggen går en gädda
med långa ludna svarta ben.
/: Men ni skall inte vara rädda,
tag en sup, och allt går väl. :/

Kaukana viipyy tuo ryyppymme kallis,
kurkumme kuiva ei taukoa sallis
Upposi vaivatta kaks vaan ei kolmatta
vielä missään näy
Sellainen ei käy!

Vita möss som går i taket,
råma hest och falla ner.
/: Men ni skall inte vara rädda,
tag en sup och allt går väl. :/
Vodka, vodka vill jag dricka,
jag vill äta kaviar.
/: Jag vill älska russkij flicka,
jag vill spy i samovar. :/

8. KOSKEN KORVAA

9. OTTAISIN GINI-TONICIN

10. TONTTU UKOT

Sävel: Trad.

Sävel: Silja Line Special (Rakkautemme muisto)

Sävel: Tonttu-ukot

Koko kosken
Koko Kosken
Siitä aina kunnon räkäkä kännin saa…
Koko kosken
Koko kosken
Siitä aina kunnon räkäkä kännin saa...
aaa...a
Räkäkäkäkäkäk

Tahtoisin ginitonicin, ginitonicin
tai sitten minttufernetin, minttufernetin
kelpaa se kossuvissykin, kossuvissykin
kun ryypätään, siis ryyppäämään!

Äidin pienet sienet ryyppää
viinaa
Ryyppää viinaa
Äidin pienet sienet ryyppää
viinaa
Ryyppää viinaa.

Jos saisin, niin mitä tekisin, mitä tekisin.
Kyll varmaan jotain keksisin, jotain keksisin.
tai sitten kotiin juoksisin, kotiin juoksisin.
Nyt jänistää, nyt jänistää.
Kyll pojat eilen häpesin, eilen häpesin
kun yhden tytön tapasin, tytön tapasin.
ja sitten homman mokasin, homman mokasin.
Nyt hävettää, nyt hävettää.

11. ÄLSKA OLGA
Melodi: Trad.

Älska Olga – UHH!
Älska Olga – UHH!
Vill du eller måst jag.
Älska Olga – UHH!

12. MINNE

13. TÄNÄ YÖNÄ

Melodi: Memories
Författare: Bosse Österberg

Sävel: Kotkan Ruusu

Minne!
Jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk, eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne!
Är jag ut, eller inne?
Jag har luckor i minne.
Så’na små alkohål.
Men besinn’ er,
man tätar med det brännvin man får,
fastän minnet och Helan går!

Minne?
Muisti hävis, mutt minne?
Juhlista selvisimme,
muistikatkoja on.
Minne?
Lähtisin vaikka minne,
kunhan selvittäisimme
mitä tapahtunut on.
Mutta tiedän
mä keinon mikä auttaapi tuo:
Ota ryyppy, ja muistis juo!

Tänä yönä Kossu suosii rohkeaa,
tänä yönä känni lemmen nujertaa.
Tänä yönä et saa mua rakastaa,
mutt’ kun on aamu, palaan asiaan!

14. BRÄNNVIN VATTEN

15. SIBBOBORNA

Melodi: Trad.

Melodi: Trad. (Finska Polkan)

Brännvin, vatten
smakar skit som katten.
Brännvin, helt rått
smakar jävligt go-ott
smakar jävligt gott!

Brännvini bränner och bultar och dunkar
sibboborna huttar och klunkar
tar sig en hela,
tar sig en halva,
tersen och kvarten och kvinten på.
Tar det på allvar,
liksom ystra kalvar,
tar sig en Hela,
tar sig en Halva,
Tersen och Kvarten och Kvinten på!

Viinaa, vettä,
mitä perkelettä.
Viinaa, raakaa
napaan kaatakaa,
napaan kaatakaa!

Endel har frågat och somliga undrar:
Kan man ta starkt när det blixtrar och
dundrar?
Kan man ta helan, kan man ta halvan,

tersen och kvarten och kvinten på?
Svar till er alla:
Skåla när det knallar!
Pang, där gick Helan,
pang, där gick Halvan,
Tersen och Kvarten och Kvinten på!
(Ny vers som kom till omkring 2008)
Sågarna brummar och träderna strittar.
Sibboborna packar och flyttar,
Stadin tar helan,
Stadin tar halvan,
Tersen och Kvarten och Kvinten på!
Ta sig mot öster,
trots alla protester,
här kommer höghus,
här kommer Stockmann, metron och
sporan och spurgun på!

16. RYYPPY KUN MENNYT ON

17. JOS EUKKOSI KIELTÄÄ

Sävel: Suomalainen Polkka

Sävel: Trad.

Ryyppy kun mennyt on kurkusta sissään
siellä se istuu ja pyytää lissää
leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin lissää, juu!
Leukojen välliin lissää,
eihän se tunnu missään!
Leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin lissää, JUU

Jos eukkosi kieltää sua juomasta,
niin juo, niin juo.
Ja viinoja kotiin tuomasta,
niin tuo, niin tuo.
Mutt’ älä sinä milloinkaan juomasta
lakkaa
vaan hanki sinä itselles parempi akka
ja juo ja laula ja juo ja laula,
ja juo ja laula ja juo.
Upseerit sotia taistelee,
ja juo, ja juo.
Ja teltassa viinoja maistelee,
ja juo, ja juo.

Kun taistelun melskeessä pyssyt ne
paukkaa,
niin upseerit välillä pullosta naukkaa,
ja juo ja laulaa ja juo ja laulaa,
ja juo ja laulaa ja juo.
Maisteri koulussa opettaa,
ja juo, ja juo.
Ja illalla tuntinsa lopettaa,
ja juo, ja juo.
Kun päivällä saksaa ja matikka jauhaa,
niin illalla raitilla räyhää ja pauhaa,
ja juo ja laulaa ja juo ja laulaa,
ja juo ja laulaa ja juo.

18. TUOPPI TÄYTTYY OLUESTA

Sävel: Syksyn sävel

Tuoppi täyttyy oluesta,
elämä on dokaamista.
Ota tuoppi käteen,
juodaan kaljaa.
Pyydä minut aamuteelle,
oksennetaan lautaselle.
Nyt on elokuu,
ja minä vasta treenaan.
En vinkkua dokaa,
en kossua dokaa,
jos dokaan,
niin dokaan kaljaa vaan,
ja kännissä oon ennen kuin huomaatkaan.

Eilen dokasin paljon,
tänään dokaan vielä enemmän,
ja siksi ostan tämän ravintolan.

19. ROMANSSI
Sävel: Romanssi

Sua vain yli kaiken mä ikävöin,
olet armaani päällä maan.
Vaikka pyrstösi nielin ja saksesi söin,
maha täyty ei milloinkaan

20. TILLI SUUSSA

Sävel: Kalliolle Kukkulalle

:,: Tilli suussa, kruunu päässä
sinut pöytään kannetaan:,:
:,: Paahtoleivän päällä sulle
snapsikylpy annetaan:,:

21. GODZINSKYN RAPULAULU
Sävel: Ukko Noa

Rapu tuli, rapu tuli
nyt on elokuu.
Iloitse sä veikko
kohta olet peikko.
Nami, nami, nami, nami
vatsassa nyt soi.
Ota lasi, ota lasi
juo nyt minun kanss.
Surut huolet heitä,
rypyt hymyyn peitä.
Ilon, onnen ravut nämä
sydämehen toi.

22. OTA SNAPSI OTA

24. HIRVEÄ JANO

26. GRÄNSLÖST

Sävel: Ukko Noa

Sävel Daa-da-daa-da
Sanat: Lasse von Hertzen

Melodi: När som sädesfälten böjer sig för vinden
Text: Gunilla Stenfors, Grankulla

”Daa-daa-daa-da-daa-da,
lisää viinaa täytyy saada
snapsilasi pieni tyhjä taas on on on
daa-daa daa-da-daa-da,
toinen mulle pian kaada
muuten kuolen hirveään janohon
muuten kuolen hirveään janohon.”

Vi som dricker snaps vill vara kulturella,
sjunga visor med de mest befängda ord.
Gärna också litet internationella,
alla sorters brännvin ses på våra bord.
Om vi tar en klunk av alla dessa sorter,
eau de vie, genever, vodka, Absolut,
och sen ännu rundar av med litet porter,
tror vi nog att alla gränser suddas ut.

Ota snapsi
ota snapsi
vaikka janoosi
sit kun otat kaksi
täytyy soittaa taksi
sitten menoks
sitten menoks
vaikka kapakkaan!

22. RAVUNKUORTA

25. HURRIN KANSSA

Sävel: Ukko Noa

Hurrin kanssa juhliessa aina vaivaa tää:
laulut loppuu, ääni pettää,
mieltä kismittää.
Oivan keinon nyt mä löysin
jolla torjun tuon:
työn me jaamme, hurri laulaa,
minä sen kun juon!

Ravunkuorta, ravunkuorta et sä syödä saa.
ota pari snapsii, saat sä lisää tatsii.
ravunsyönti, ravunsyönti silloin onnistaa

27. EINO LEINON JUOMALAULU:

28. HÅRT SKAL

29. KRÄFTÄLSKAREN

Sävel: Piiri pieni pyörii

Melodi: Sjösala vals

Melodi: En sockerbagare

(lausutaan):
Monta päivää juotuaan, pessimisti tuskissaan,
päätti: Jo on jukoliste; saavutettu päätepiste!
Nuoranpätkä kourassaan; nurkkaan hiipi
kuolemaan.
Mutta toiset nähtyään; yhden poissa pöydästään
sydämessään suuri hätä; alkoi etsiskellä tätä.
Löytyi poika nuorastaan; vainajana suorastaan...
Mutta!

Hejsan alla vänner av en hutt och en klo,
känner ni receptet som hör till en kräftskiva?
Jo, det gör vi alla som är här, ska ni tro:
Kräftan ska va’ hona, en fullväxt och go’!
Mitt på bordet står hon i jättestor karott
bland smör och bröd och ost och en massa
annat gott
men viktigast av allt är att värden har ställt
fram på bordet…
…snapsflaska, dillkrona, korkskruv och
mycke’ glas!

En stor kräftälskare här bor i
staden,
han äter kräftor mest hela dagen,
han äter stora, men inte små,
han äter en del med skalet på.

(Muut vastaa laulaen):
Saatuansa spriitä; virkistyi hän siitä:
Kohottaen lasiaan; virkkoi: “Veljet - asiaan!”

Och vid hans kräftbord där flödar
spriten,
man sjunger sånger om akvaviten.
Och är du snäller så kan du få
en liten kräftklo att suga på.

30. KRÄFTVISA

32. LIVET ÄR HÄRLIGT

33. MONTGOMERYN VELJEKSET

Melodi: En sockerbagare

Melodi: Ryska kavalleriets marsch

Sävel: Vi går över daggstänkta berg

Å detta brännvin som alltid jäklas
när framåt natten man måste kräkas,
men kräftor har ju så hårda skal,
de kan ju fastna i ens anal.

Livet är härligt.
Tavaritj, vårt liv är härligt.
Vi alla våra små bekymmer glömmer,
när vi har fått en tår på tand,
En skål.

Kai muistatte veljekset Montgomeryn:
he kaatoivat kahvinsakin konjakkihin.
Mutt’ tarjositpas vettä, he huudahtivat että:
“ Se polvihimme menee, viekää
hemmettihin.”
Kai muistatte veljekset Montgomeryn:
he kaatoivat kahvinsakin konjakkihin.
Mutt’ tarjositpas vettä, he huudahtivat että:
“ Se ruostuttaapi kaiken, viekää
hemmettihin!”

31. KRÄFTORNA SKÖNA
Melodi: Vårvindar friska

Kräftorna sköna dillkronor gröna
lysa så grant bland blommor och bla’r.
Nubbarna ila finna ej vila förrän i
magen störtvågen far.
Gläd dig min mage håll dig beredd,
Helan vi tage på längd och bredd.
Och lilla snapsen dyker så rapp sen ner
i sin sköna bädd

Tag dig en vodka.
Tavaritj, en liten vodka.
Glasen i botten vi tillsammans tömmer,
Det kommer mera efter hand.
Skål!

34. ETT KRÄFTKALAS
Sävel: Oi Kusipuu

Ett krätfkalas, ett kräftkalas,
det är kalas med fulla glas.
Men finns det bara tomma glas,
så är det inget kräftkalas,
Ett kräftkalas, että kräftkalas,
det är kalas med fulla glas

35. SVÅRA ORD
Melodi: Var bor du lilla råtta?

Det finns så många långa svåra ord
som inte går att fånga vid vårt bord.
För nu har snapsen verkat, vilken pers.
Gud hjälpe mig att klara nästa vers.
Besiktningsprotokollet, ganska lätt.
men 30-års-krisgrollet, mera svett.

Ett fotbollsVMshalvtidsreferat.
En arvstvistsbouppteckningsadvokat.
(English)
A costumesconstellationsspecialist
likes antigravitationphysicist.
A crispy crispsmolestersprejudice
never has verbalvulnerabilities.

36. MÅSEN
Melodi: När månen vandrar

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräke’.
Och tungan lådde vid skepparns gom
och skutan låg uti bleke’.
Jag vill ha sill hördes måsen rope’
och skepparn svarte: jag vill ha OP
om blott jag får, om blott jag får.

(Helan tas)
Nu lyfter måsen fån klyvarbom
och vinden spelar i tågen.
OP’n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg’en.
Så nöjd och lycklig den arme saten,
han sätter storsegel den krabaten,
till sjöss han far och halvan tar!
(Halvan tas)

36. MÅSEN (IN ENGLISH)
Melodi: När månen vandrar

There was a gull sitting on a boom,
and she was hungry and tired.
The skipper looked at the scene with gloom.
A drink was all he desired.
The gull said: “please, give some herring to me!”
The skipper answered: “I want some O.P., if it’s around.”
And it was found.

37. FATTIG BONDDRÄNG +

Ur Emil av Astrid Lindgren

Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt
snus,
och när lördan kommer vill jag ta mig ett rus.
Sen när jag blitt livad, vill jag tampas och slåss,
vila hos en flicka vill jag också förstås.
Sen så kommer söndan och då vill våran präst,
att jag ska i körkan men då sover jag mest.
Prästen kan väl sova hela måndagen men
för en fattig bonddräng börjar knoget igen.

38. SPRITBOLAGET

39. GRUND OCH BOTTEN

Dryckesvisan är en omskrivning av
Melodin: ”Snickerboa” ur Emil

Melodi: Lambeth walk
Författare: Paul Olof Meinander,
Grankulla, Finland

Till spritbolaget ränner jag och
bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra och
får mig sketfull fort.
Expediten sade godda’, hur gammal
kan min herre va’?
Har du nå’t leg, ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg!
Nej, detta var ju inte bra, jag ska
bli full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag, dom
har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad,
så nu jag kan bli full och glad.
Den röda drycken åkte ner, nu kan
jag inte se något mer!

I grund och i botten
är seglar’n sund.
Sund ska’ ha vatten
som ej har grund.
I grund är ej botten bra – nej
– grundligt i botten ta – hej!

40. VÅR HAND, VÅR HAND
Melodi: Vårt land, vårt land
Författare: Henrik Wikman, Närpes, Finland

Vår hand, vår hand, vår högra hand
vid detta dyra bord
så lyft med fröjd mot himlens rand
nu sköljs ett glas, en iskall tår på tand
mer älskad än kan kläs i ord
den bästa dryck på jord!

41. FÖRSVÅRAD ANKRING

43. PULA AJAN LOHTU

44. KOTTRÄDD

Melodi: Med käckhet kan man komma långt…
Författare: Sven Erik Österberg, Stockholm

Sävel: Peppi Pitkätossu

Mel: Ekkorn Satt I Granen
Författare: Caj Gustafsson

Med åror kan man komma långt,
med segel kan man komma längre,
men med en flaska brännvin,
smör, ost och sill
kommer man så långt man vill,
men det blir svårt att lägga till.

Fyrkat on loppu ja ruokakin
pula-hopsula-hei-pula-hopsansaa
onneksi juomaa on riittämiin, siksi nauran
hah-hah-haa!

42. TIPUTANKO
Sävel: Tiputanssi

Joko mina tiputan, joko mina tiputan
joko minä tiputanssiin mennä saan
tämä jano kamala, tämä jano kamala
tämä JANO LAITTAA LAUKKAAMAAN
HEI!

Ekorrn satt i baren,
klaga på sin flickvän:
“Friade i granen och
tyckte det sa klick, men
hon ville inga kottar ha
fast jag visa nötterna.
och den långa, ludna svansen”

45. MY FAMILY
Melody: My Bonnie is over the ocean

My father makes counterfeit money,
my mother brews synthetic gin.
My sister sells kisses to sailors
and that’s how the money rolls in!
Rolls in, rolls in, my god how the money rolls in, rolls in.
Rolls in, rolls in, my god how the money rolls in, rolls in.
My uncle’s a slum missionary
saving young maidens from sin.
He’ll save you a blond for a shilling
and that’s how the money rolls in!
Rolls in, rolls in...

My aunt runs a girl seminary
teaching young girls to begin.
She never says where they’re to finish
and that’s how the money rolls in!
Rolls in, rolls in...
My brother’s a Harley Street doctor
with instruments long, sharp and thin.
He only makes one operation
and that’s how the money rolls in!
Rolls in, rolls in...
My father has spent all his money,
my mother has drunk all her gin.
My aunt’s with my brother in prison
and so no more money rolls in!

46. SNAPSVISA TILL KRÄFTAN
Melodi: Svarte Rudolf

Vi fattar med stadiga händer,
vårt iskylda stelbenta glas.
Och nubben i magen vi sänder,
så gör vi på alla kalas.
För kräftan nu glaset vi höjer,
och gläder oss åt kvällens klo.
Nu nackarna bakåt vi böjer,
tar nubben - och tar det med ro.
Se supen väntar i glaset,
den väntar så kall och så klar.
vad vore väl hela kalaset
ifall inte supen vi tar.
Den tas både arla och särla
och den smakar ju jämt lika bra,
och därför så tar vi vår pärla
och skålar med varandra, gutår!

47. WOULD YOU LIKE A
HEALTHY LIFE
Dryckesvisan är en omskrivning av Melodin:
’Alte Kameraden’. (Fysikvisan!),
Författare: Sven Erik Österberg, Stockholm

Would you like a healthy life
you should drink a lot of snaps
would you like your stomach clean
you should drink a little every day
Would you like a happy life
you shuold drink without a single break
aquavit, yes aquavit
It keeps your stomach and your physics fine
ERUMEPADEN!

48. FYSIKVISAN
Melodi: Alte Kameraden

Vill du ha fysiken fin,
skall du bara dricka brännevin.

Vill du ha din mage bra,
skall du dricka det varenda dag.
Vill du ha ett glatt humör,
skall du dricka det uti ett kör.
Ty brännevin, ja brännevin,
det håller magen och fysiken fin.

49. RÖVARVISAN
Dryckesvisan är en omskrivning av
Melodi: ’Rövarnas visa’

Vi går till Kamomilla stad,
Till alkoholbutiken.
Och rövar punsch och akvavit,
Så ingen blir besviken.
Det händer nog att Jonathan,
Vill ha en Whiskeyhutt ibland.
Men annars så tar vi så lite vi kan,
Både Kasper och Jesper och Jonathan.
Pudumpum.

Nu drar vi ut på rövarståt,
ja vi skall ut och röva
men bara sånt vi dricka kan,
och sånt som gör oss döva
Nu är det mörkt i stad och land,
Nu sover folk så gott de kan.
Nu drar vi iväg med vår alkoholtörst.
Både Kasper och Jesper och Jonathan.

Vi vet såväl vad vi vill ha,
det finns så många sorter
hos alko tar vi äppelvin
och Polens bästa porter
och Gordons gin är gott minsann
och rysk champagne går också an,
men annars så tar vi så lite vi kan,
både Kasper och Jesper och Jonathan.

Pudumpum.

Pudumpum.

Men vi behöver också öl, det tjuvar
vi om natten
Och när vi druckit korgen tom så är
vi mitt i hatten.
När Tuborg, Carlsberg runnit ner,
Då vi ej mera gatan ser.
Men annars vi röva så lite vi kan,
Både Kasper och Jesper och
Jonathan.
Pudumpumpum!

50. GROSSES FRANCAISES

51. FETA FRANSYSKOR

Dryckesvisan är en omskrivning av
Melodin ’Schuberts militärmarsch’.

Dryckesvisan är en omskrivning av
Melodin ’Schuberts militärmarsch’.

Grosses Francaises qui suent des plieds
Elles marchent sur les raisins qu’elles vont
fermenté en vin
La transpiration est importante
Car elle donne, bon bouquet
Verrues et champignons s’accompagner
mails ca ne fait rien
Parce que nous voudrons du vin, drons du vin
voudrins plus de vin
Aussi l’effet est que nous sommes cochons
buvants?
OUI!

Feta Fransyskor som svettas om fötterna
de trampar druvor som sedan ska jäsas till
vin
Transpirationen viktig e´
ty den ger fin bouquet
Vårtor och svampar följer me´,
men vad gör väl de´?
Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin
även om följderna bli att vi må lida pin
Flickor: Flaskan och glasset gått sin
Pojkar: Hit med vin, mera vin
Flickor: Tror ni att bi är fyllesvin?
JA!

52. IN A CAVERN

53. NÄR VI MJÖLKAT

Dryckesvisan är en omskrivning av
Melody: ’Oh My Darling, Clementine’.

Melodi: Kors på Idas grav (även kännt
som Imbelupet)

In a cavern, in a canyon
excavating for a mine
dwelt a miner, fortyniner
and his bottle Aquavit
Oh my darling o my darling
oh my darling aquavit
you are lost and gone for ever
dreadful sorry aquavit

När vi mjölkat i vår stäva får den stå,
sen blir grädden tjock och gul, och resten
blå.
Däremot när vi tar nubben
bör den genast tagas in,
innan den har blivit varm och täckt med
skinn.

When his digging, when his digging
he sees something on a rock
It’s a bottle, with some contents
could it be his aquavit
Oh my darling oh my darling
it’s my darling aquavit
Thou are back and here forever
I will drink you aquavit.

When we’ve milked our cow the bucket
may then stay.
Yellow cream appears on surface in a day.
But when we are drinking vodka
we drink promptly bottoms up,
we don’t risk it getting skinny on the top.
Wenn die Kuh gemelkt ist,
soll der Eimer steh.

Sahne gleich am Oberfläche
kommt um weh.
Aber wenn ein Schnapps wir möchten,
wir genommen sie ”Putz weg”,
vor sie warm wird,
und mit Haut ist ganz belegt.

54. FORDOM ODLADE
Melodi: Längtan till landet/Vintern rasat

Fordom odlade man vindruvsranka,
av vars frukt man gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften ur en planka,
doftande som äkta terpentin.
Höj din bägare, o broder, syster.
Låt den finska skogen rinna kall
nedför strupen och om du är dyster,
låt oss supa upp en liten tall!

55. LIVING WITH WOOD
Melody: Vintern rasat…

Other lands have vineyards without number
and their fruit becomes the native wine.
But we Finns squeeze liquor out of lumber,
smelling fragrantly of turpentine.
Now, if you can take another measure,
cool and clear go gurgling down the line.
Let´s enjoy the Finnish forest pleasure,
Let´s fill up and drink another pine.”

56. WE ARE SAILING
Melody: Sailing

ALLA
We are sailing, we are sailing
through the water across the sea
We are sailing lugna waters
to be ute to be fri?

HERRAR
I am länsing, I am länsing
forsing framåt mera vind
elva meter fulla segel that is life
my dear wife?

DAMER
Can´t you hear me, Can´t you hear me
reva segel sun is down
går på böen, båt is läcking
jag tar bussen in till town

DAMER
I am freezing, it is gunging
båten laying oh my God
childern crying starta motorn
Oh where are we I´ll go home

ALLA
We are sailing we are sailing
home again across the sea
we are flying forever trying
to be happy to be free

HERRAR
Can´t you hear me tyst du stör mej
I am busy, I am busy
I´m kapp-sailing med en Maxi
to be winner or to die

57. WHEN I GET DRUNKER

58. TRINK, TRINK

59. EIN JÄGER IST GETRUNKEN

Melody: When I get older

Mel: Trink, trink, Brüderlein trink

Mel: Mitt hatt den har tre kanter

When I get drunker, loosing my mind
many beers from now.
Will I still be having me a jolly good time,
whisky, gin and a bottle of wine.
So, fill up the glasses, drunk as a skunk,
don’t say you want no more,
‘cause we are the singers
and we are the swingers,
join us and you won’t get bored.

Trink, trink, Brüderlein, trink,
lass doch die Sorgen zu Haus!
Trink, trink, Brüderlein, trink,
bald ist das Leben aus!

Ein Jäger ist getrunken
Ein Meister trinkt sehr gut
Und trinkst du Jägermeister
Du durstig bist genug!

/: Meide den Kummer und meide das
Schmerz,
dann ist das Leben ein Scherz :/

Getränke sind austrinken
Die Drinke sind verlort
Die Finkel übrig bleiben
Nicht trinkbar - schmeckt verbot!

/: Meide die Weiber und meide das Bier,
dann wird ein Sportmann aus Dir :/
/: Heirat in Sommer und Scheide in März,
dann ist das Leben ein Scherz :/
/: Kauf dir ein Auto, fahr gegen ein Baum
so wird das Leben ein Traum :/

Jägermeister nich mehr trinken
Zuviel Alkohol im Blut
Berauchst, gemeisteret, trunken
Übelkeit - du kennst nicht gut!

60. ÄR DU ENSAM IKVÄLL
Melodi: 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 finnar som blossar och saknar du stil?
Är du ensam ikväll, har du fett hår och mjäll?
Tacka fan - du är ensam ikväll...

61. SENIORVISAN
Melodi: When I get older

Hur skall den bli
Min äldreomsorg
When I´m sixtyfour
Kommer ni att skicka hit

en hemsamarit
Som städar, dammar
tvättar min skit

Får man ta nubben?
Kanske ett rus?
I ett servicehus.

Får jag va vaken
får jag gå naken
När jag fyller år.

Får jag nån fotvård
Handlar nån mat,
Till vårt koncentrat.
Får jag nån färdtjänst,
locka mitt hår
When I´m sixtyfour.

Får man nåt påskägg?
Får man ha skägg?
Dricka Parador?
Får jag va vaken?
Får jag gå naken?
När jag fyller år.

Får jag va naken,
vifta på baken,
WHEN I´M SIXTYFOUR

Får man ha julgran
med levande ljus
I ett servicehus?
Får man sitta uppe
efter klockan sju?
Får man gå till sängs
med sin fru?

Får man va lesbisk?
Får man va bög
Kanske lite hög
Istället för dragspel
lyssna på jazz?
Slippa ha ett alarm
på sitt dass

Får man bli gramse?
Får man bli ilsk?
Kanske lite pilsk?

Ja, hur skall den bli?
Min äldreomsorg.
When I´m sixtyfour.

På stranden står gumman och spanar efter
fiskargubben som är borta sedan aderton dar
Hon tänker på stormen som rasat i en vecka,
och hon undrar om hon har honom kvar.
Då syns en båt med BH som segel
Nån spyr över båtens akterspegel
Hela båten bär spår av kalas
Och i sumpen hörs klirret av glas.
Din jävel och knöl, ditt förbannade svin…

62. FISKARGUMMAN/-GUBBEN

