Glad
Midsommar!
2015

ÅRETS SNAPSVISA 2014:
NU OCH DÅ
Melodi: Skånska slott och herresäten.
Kravet att alltid ta vara på ”nuet”
har numera stigit dom flesta åt hu´et.
Om snapsen ska tas innan ”nuet” blir ”då”,
så, säg, va´ i helsicke väntar vi på?
MAN KÄMPAR
Melodi: Vi komma från Pepparkakeland
Man kämpar med vikten och byter jämt diet –
Fem två, L C H F och inte hjälper det
men tänk om man vore en nubbe eller fler
för jag går bara upp i vikt men nubbarna går ner

SANNINGSSÄGAREN
Melodi: Gulli-Gullans refräng (Jokkmokks-Jocke)
Lilla nubben, en klar liten skvätt (så go’!)
Den löser upp hämningar lätt (tjo-ho!)
Men, SE UPP, den kan hamna snett
och tillfälligt ge Tourette!
Lilla nubben, en helvetes skvätt (oh shit!)
Den Fan, löste hämningar lätt (pommes frites!)
Ja, jävlar, den har hamnat snett
och tillfälligt gett Tourette! (Pitt! Pitt!)

GÄDDAN
Melodi: Trad.
När gäddorna leker i vikar och vass
och solen går ner bakom Sjöbloms dass,
ja, då är det vår!

ÄLGEN HANS
Melodi: Helan går
Älgen Hans, han äter både sten och grus
Älgen Hans, han välter stora hus
Älgen, älgen, älgen-älgen
Älgen, älgen, älgen-älgen
Älgen Haaaaaaaaaaaans...
...han har så stora horn!

Tacka vet jag hembränningsapparaten
Melodi: Värnamovisan
Vi jämt å ständigt på ändan sitter
å glor på Facebook å blogg å twitter.
Vi klickar hit å vi klickar dit
men inte f-n kommer där nån sprit!
Skål!

ÖVER ÅN OM VI KAN
Melodi: Vi gå över daggstänkta berg..
Vi gå över ån om vi kan, fallera
Och om vi inte kan, vi faller i fallera
Och när vi då faller
vi åvattnet fyller
så blir det ändå lite fylleri, fallera”

PIZZABAGAREN I PISA
Melodi: En sockerbagare
En pizzabagare det bor i Pisa
Han har ett torn som han brukar visa
När han är nykter det lutar svagt
Men när han dricker så blir det rakt.

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.

KOPPARHALTEN
Melodi: Sjörövarfabbe
Forskare har nu gjort det känt
att av koppar kan man bli dement.
Därför jag dricker på kalas
bara det som slås i glas!

Besiktningsprotokollet, ganska lätt.
men 30-års-krisgrollet, mera svett.
Ett fottbollsVMshalvtidsreferat.
En arvstvistsbouppteckningsadvokat.

NÄR SMAKAR SNAPS BÄST?
Melodi: Vi klarar oss nog ändå
Man har utrett och provat i vardag och fest
För att svara på frågan när snaps smakar bäst.
Med sill? eller ost? eller vad?
Kanske till och med korvar i eget spad.
Man har smuttat och smakat och spottat och fräst
För att nu inte nämna de böcker man läst.
Man har provat med dikt och med sång.
Men
Rätt svar är ”Varenda gång!”

(Inglisch)
A costumesconstellationsspecialist
likes antigravitationphysicist.
A crispy crispsmolestersprejudice
never has verbalvulnerabilities.
(Dojtsch)
Ein Schwiegermutterschnurrbart - nicht so gut
Ein Urwaldwirbeltierart mit ein Hut
Die Eisenbahnvervaltungshysterie
ist Weihnachtsliedbedingtheitsterapie

