En värmlandspôjk
Mel: På klingande värmländska

De värmländska brukstraditioner
dem vårda vi alla minsann
Vi har våra bruk och patroner
och supen den tar vi iblann...
En värmlandspôjk han kan
ta supen som en man,
så glupen
den supen
i strupen försvann.
Och mera vill han ha,
kan ej för mycket ta’!
En värmlandspôjk blir aldrig full,
nej, han blir bara gla’!

Järnvägsbommar
Mel: Sjônges på västgötskt vis

Järnvägsbommar
vinter och sommar
hissar och sköter
det gör jag.
Men förra hösten,
då fick jag lusten
att fara till Vara på barnens Dag.
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Minsta dränga
tog största slägga
och drämde den rakt uti
skethusvägga.

Jag ska festa
Mel: Bamse

Jag skall festa, ta det lugnt med spriten
ha det roligt utan att 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.

Peters födelsedagsmiddag i Kaknästornet

Jag är skitfull, däckar först av alla
missar festen, men vad gör väl dé?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk,
kastar upp på bordsdamen brevé!

Lördagen den 25 mars 2006

Spritbolaget
Mel: Snickerboa

Till spritbolaget ränner jag och bankar på
dess port. Jag vill ha nå’t som bränner bra
och gör 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!

Hôl i vägga…

Nej, detta var ju inte bra, jag vill bli full
ikväll. Då plötsligt en idé fick jag, dom har ju
sprit på Shell.

Anders i desken
va tar'ru för fesken
Fem öre metern!

Många flaskor stod där på rad, så nu kan jag
bli full och glad. Den röda drycken åkte ner,
nu kan jag inte se nå’t mer!

så ta och släng het'en

Kvällens internationella meny
”Le Toast Skagen”
Tulla punaiseksi kuin keitetty rapu
Toast Skagen på kräftstjärtar toppad med stenbitsrom
☺
”Le Tournedos”
Häränfilee ja samoilla metsässä ja tehdä vihoviimeinen temppunsa
Helstekt oxfilé med skogssvampsås och potatisgratäng
☺
“Mousse au chocolat”
Ihovoide
Chokladmoussekupol fylld med Creme Brulee serveras med
hallonsås
Välkomna
Mel: Jänta å jag

Välkomna hit, ta er en bit
spill ej på duken den är så vit.
Skoj ska vi ha, äta vi ska
trivas så där förtroligt.
Humöret på alla toppen ska nå.
Skratta och sjung, det kan vi få
med minne av kvällen hemåt vi gå.
I kväll ska vi ha det roligt!

Vem kan hugga?
Mel: Vem kan segla förutan vind
Sjonges med tong finschk brutning

Vem kan hugga sig själv i knät?
Vem kan slå sig på tummen?
Vem kan karva i vännen sin, utan
att dra på munnen?
Jag kan hugga sig själv i knät
Jag kan slå sig på tummen?
Men ej karva i vännen min, utan
att dra på munnen

Bordeaux, Bordeaux
Mel: I sommarens soliga dagar

Jag minns än i dag hur min fader
kom hem i från staden så glader.
Han rada’ upp flaskor i rader,
och sade nöjd som så: Bordeaux,
Bordeaux!
Han drack ett glas, kom i extas,
och sedan blev det stort kalas.
Och vi små glin, ja vi drack vin,
som första klassens fyllesvin,
och vi dansade runt där på bordet
och skrek så vi blev blå:
Bordeaux, Bordeaux!

En liten tankenöt

Treo

Prästen och kyrkvaktmästaren satt i sakristian. Utanför fönstret passerade tre församlingsbor. "Om man summerar deras åldrar blir
de tillsammans precis dubbelt så gammal som
du", sa prästen, "och om man multiplicerar
deras åldrar med varandra så blir resultatet
2450."
Kyrkvaktmästaren funderade en stund.
"Det går inte att räkna ut hur gamla de är.",
sa kyrkvaktmästaren, "Jag måste få veta
mer." "Jag är äldst av oss alla." sa prästen. Då
kunde vaktmästaren lösa problemet.
Hur gammal är prästen?

Mel: Vintern rasat

Nikolajev
Mel: Sovjetunionens nationalsång

Jag heter Nikolajev
och kommer fån Sovjet.
Jag flyger runt jorden
i min rymdraket.
Och där ska jag stanna i 84 varv
för det har Brechnev sagt
men det tycker jag är larv.
Jag längtar hem, hem till min planet.
Till fru och barn därhemma i Sovjet.
Men mest utav allt längtar jag till ett rum
med ett hjärta på dörren.
Jag längtar hem till min planet
till fru och barn därhemma i Sovjet
Min kapsel innehåller
många instrument.
Ja, mycket av sådant
som ännu ej är känt.
Men lika förbannat, vad du än tror:
Jag glömde gå på muggen
innan jag for.
Jag längtar hem...

Varningssignaler
• Glaset missar din mun
hela tiden.

Kryssa Peter!

Morgonstund med smak av döda bävrar,
frukostmorgonen är över oss.
Hur vi stretar, hur vi alla vägrar,
så går solen likt förbannat opp.
Snart är dagen här med hemska plågor,
huvudvärk och ångst, elände. Men
det finns faktiskt ett glas
som dig kan rädda;
TREO-comp, vår frälsare och vän!

• Du kan se bättre om du
blundar med ena ögat.

• Du trillar av tornet.

Visa på dansk-svenska
Mel: She´ll be coming round the mountain

Vil du dela denne dubbelsæng med meg?
Vil du dela denne dubbelsæng med meg?
Du må ikke være bange
jeg har gjort det med så mange.
Vil du dela denne dubbelsæng med meg?
Singing ay ay...
Det ska stå en kasse øl uppå min grav.
Det ska stå en kasse øl uppå min grav.
När uppståndelsen vi fira
ska det vara med en bira.
Det ska stå en kasse øl uppå min grav.
Singing ay ay...

1. Vad hette Peters första egna firma?
1

PL Video Production

X

MoviePeter

2

Media Consulting

2. Vad hette den egna kvarterstidningen som Peter gav ut i flera år?
1

News

X

Bläddret

2

Nytt i kvartetet

MUF Lidköping

2

MUF Karlstad

REACH-IT

2

IDABC

”Noghåd”

2

”Pecharkoholo”

2

Prison break

3. Vad har Peter inte varit ordförande?
1

MUF Värmland

X

4. Vad heter EU:s arbetsgrupp som Peter är med i?
1

RAKEL

X

5. Vad är Peters persiska ”smeknamn”?
1

”Bakere”

X

6. Vilken är Peters favoritserie alla kategorier?
1

24

X

Lost

7. Vad heter bandet som han som bokar Peters DJ-spelningar har?
1

The Hit Band

X

Hot Hits

2

Hogans Hits

X

En vit Citroën BX

2

Skoda Octavia

X

Södra kyrkogatan

2

Kungsgatan

2

ITC

8. Vilken var Peters andra bil?
1

En röd Citroën BX

9. Var har Peter inte bott?
1

Härjevadsgatan

10. Vad är Peters nuvarande befattning på KemI?
1

Bitr Ac

X

Stf AdmC

11. Vilken tidning har Peter inte jobbat på?
1

Stockholm News

X

Karlskoga Tidning

2

Stockholm City

X

På Spray Date

2

På krogen

12. Hur träffade Peter Mikaela?
1

På stan

13. Utslagsfråga: Namedropping. Nämn så många namn du kan av Peters…
Chefer? Frisörer? Katter? Hundar? Sambos? Kusiner?
______________________________________________________________________

Gissa T-banestationen!
Namn: ________________________
Skriv tre frågor om dig själv:

1

SCREAMSTONE

2

RASBERRY HILL

3

PUSSY, YES!

4

CHRISTMAS PLACE

5

PINEPUB

6

CHILDRENS FOOD VILLAGE

7

ADVICE BUILDING

8

LIPTON CENTER

9

HIGH VALLEY

10

PIDGEON´S NEST

11

DADDY´S TOWN

12

HORN CUSTOMS

13

SEA HIGHT

14

BROKE HILL

15

COWS FOOD MARKET

16

ONE HAPPENING FARM

1.
_______________________________________
2.
_______________________________________
3.
_______________________________________

Namn: ________________________
Skriv tre frågor om dig själv:
1.
_______________________________________
2.
_______________________________________
3.
_______________________________________

