Svenska klassiska snapsvisor
Till spritbolaget ränner jag
Melodi: Emils sång
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.

Helan går
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.
Halvan går
sjung hopp falleri faderallan lej
halvan går
sjung hopp faderallan lej
Och den som inte halvan tar,
han heller inte tersen får,
Halvan gååååår,
sjung hopp faderallan lej.
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Liten Undulat
Melodi: Med en enkel tulpan
Jag är en liten undulat
som får så dålig mat
för dom jag bor hos
ja, dom jag bor hos
dom är så snåla!
Dom ger mig fisk varenda dag
och det vill jag inte ha
jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin
och Coca-Cola!
Jag är en gammal dromedar
som inte har mycket kvar
och dom jag bor hos
ja, dom jag bor hos
dom är så sura!
Dom ger mig vatten i en hink
det tycker jag smakar pink
jag vill ha brännvin
jag vill ha brännvin
och Angostura!

Du ska få mitt gamla snapsglas när jag dör
Melodi: He’ll be coming round the mountain
Du ska få mitt gamla snapsglas när jag dör.
Du ska få mitt gamla snapsglas när jag dör.
När jag reser mig ur askan dricker jag direkt ur flaskan.
Du ska få mitt gamla snapsglas när jag dör.

Hej allesammans!
Melodi: Hej tomtegubbar
Hej allesammans! Är ni redo? För nu börjar kalaset!
Hej allesammans! Är det säkert att ni fått nåt i glaset?
En liten sup och lite mat, det är precis såsom vi vill ha’t.
Höj allesammans högra armen och sedan tömmer vi glaset!
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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.

Jag hade en gång snaps
Melodi: Jag hade en gång en båt
Jag hade en snaps en gång
jag hörde en ton slås an
så sjöng vi en liten sång
och snapsen försvann!
Svara mej Du: Var är den nu?
Jag bara undrar: Var är den nu?

Hundliv
Melodi: Mors lilla Olle
Fars lille schnauzer gick ut en dag
mötte en mopsflicka lustig och glad.
Vad blev det av denna avlings-kollaps?
En söt liten mauzer, en schnops och en schnaps.

1 2 75 6 7
Melodi: Ritsch ratsch, filibom bom bom
”1 2 75 6 7 75 6 7 75 6 7
1 2 75 6 7 75 6 7 73
107 103 102 107 6 19 47
17 18 16 15 13 19 14 17
19 16 15 11 9 47 – HEJ!”

Imse Vimsig
Melodi: Imse Vimse spindel
Imsig vimsig blir man av en liten hutt.
Blodet börjar rusa, hjärtat tar ett skutt.
Benen skälver, näsan den blir blå.
Fast det är så läskigt
vågar jag ändå
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Lille sup
Melodi: Lille katt
Lille sup, lille sup,
lille söte supen.
Nu ska du, nu ska du,
ner igenom strupen.

Finsk snapsvisa
Korta versionen:
”NU!”
Långa versionen:
”Int’ nu, men NU!”

Sist men inte minst så drar vi den klassiska ramsan:
Armen i vinkel, blicken i skyn.
Så var det menat: Whisky och renat.
Vårt mål: Alkohol för dom som tål – SKÅL!
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