#27 Härjarevisan

#28 Båtlåt

Liksom våra fäder vikingarna i
Norden drar vi riket runt och super
oss under borden.
Brännvinet har blitt ett elixir för
kropp såväl som själ.
Känner du dig liten och ynklig på
jorden, växer du med supen och blir
stor uti orden, slår dig för ditt håriga
bröst och blir en man från hår
till häl.

Det var en båt som sa till en annan:
Va du var stilig,
vi borde borda varann,
gjorda för varann,
och köla lite grann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Ja, nu ska vi ut och härja,
supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor, slå små barn
och säga fula ord.
Med blod ska vi stäppen färga,
nu änteligen lär ja’
kunna dra nån riktig nytta av
min Hermodskurs i mord.
Hurra, nu ska man äntligen få röra på
benen, hela stammen jublar och det
spritter i grenen. Tänk att än en gång
få spränga fram på Brunte
i galopp. Din doft, o kära Brunte, är
trots brist i hygienen för en vild mon‐
gol minst lika ljuv som syrenen,
tänk att på din rygg få rida runt i stan
och spela topp.
Ja, nu ska vi ut och härja ...
Ja, mordbränder är klämmiga, ta
fram fotogenen. Och eftersläckningen
tillhör just de fenomenen inom
brandmansyrket som jag tycker de e
nån nytta med. Jag målar för mitt inre
upp den härliga scenen: Blodrött mitt
i brandgult. Ej ens prins Eugen en
lika mustig vy kan måla, ens om han
målade med sked.
Ja, nu ska vi ut och härja …
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Andra båten sa: Klart att jag vill va’
med och kryssa,
kyssa din stiliga för,
i en stilsam slör
vi varann förför,
som bara båtar gör
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,
Sen när det blir lä
ja då kan vi klä av oss seglen
ligga ett tag vid en boj, skepp ohoj,
gnida vår fernissa
lite grann och fnissa, kasta ankar
bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj.
Å hur sedan vi få en och kanske två
egna små jollar,
jollrande efter på släp
i ett navelrep
e en hemlighet,
som bara båtar vet
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,
Vi kan lägga till i äktenskapets hamn
vid en brygga
bygga ett båthus som vi
kunde ligga i
å tjära ner varann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam bam.

Ulli! Om du ska kopiera det här sånghäftet så finns det på
http://peterlinden.se :‐)

Peter‐Stefans
præsenterer stolt dedt lille‐lille

”Kræfteskive‐
sangehaftet”
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#1 Mera Brännvin
Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mera kalaas på vår jord.
Mera jordar med måne,
mera måne i mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne, gubevars!

#4 Hell and Gore
Chung Hop father Allan, Allan ley
Hell and Gore
Chung Hop father Allan ley
On handsome in the hell and tar
And hell are in the half and four
Hell and Gore
Chung Hop father Allan ley

#2 Helan går
Helan går, sjung hoppfaderallanal‐
lanlej
helan går, sjung hoppfaderallanlej.
För den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan går... Sjung hoppfaderallanlej!

#22 Bamse
Jag skall festa, ta det lugnt med spriten
ha det roligt utan å va’ full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det varsamt för min egen skull.
Först en öl i torra strupen
efter det så kommer supen,
i med vinet, ner med punschen
sist en groggbuffé.
Jag är sketfull, däckar först av alla
Missar festen, men vad gör väl det?
Blandar hejdlöst öl med gammal filmjölk
Kastar upp på bordsdamen brevid.

#23 Hea gål
Hea gål schu hoffa hoffa lalla ej
Hea gål schu hoffa hoffa ej
Åså inni hea ha
Älla inna halla ha
Hea gål!
Schu hoffa hoffa hej!

#3 Spritbolaget
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!
Nej, detta var ju inte bra, jag vill bli full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag, dom har ju sprit på Shell.
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!
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#24 Denna thaft
Denna thaft är den bätha thaft
Thythemet haft.
Denna thaft är den bäthta thaft dom
haft
Och den thom inte har nån kraft
Han dricka thkall av denna thaft
Denna thaft!
Till landg, till sjöth, till hafth!

#25 Vem kan hugga?
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

#26 Dom nubbarna
Melodi: Små grodorna
Dom nubbarna, dom nubbarna
är lustiga att ta.
Dom nubbarna, dom nubbarna
dom vill vi gärna ta.
Ej röra, ej röra, nej skala kräftan först
och sedan, och sedan, vi släcka ska vår
törst!
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Kan du gissa ordspråket ?
1 .Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till
ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.
Svar:

#6 Mitt glas är fyllt till
kanten

2 Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum
framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären
hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
Svar:

Mitt glas är fyllt till kanten,
till kanten fyllt mitt glas.
Är det ej fyllt till kanten
då är det ej mitt glas!

3 Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör
iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet
av smärre petrologiska enheter.
Svar:

De värmländska brukstraditioner
dem vårda vi alla minsann
Vi har våra bruk och patroner
och supen den tar vi iblann...

4 Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat
specimen av klassen Aves och å andra cirka ett fjortondels gross
dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra
bedömas såsom potentiellt gynnsammare.
Svar:
5 Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den kortvågiga
elektromagnetiska strålning som träffar dess yta, eo ipse utgöras
av grundämnet Au är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.
Svar:
6 En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av diminutiv enhet av centralt födoämne.
Svar:
7 En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning
vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.
Svar:
8 Objekt, vilka kamoufleras i en säsongbetonad kristallinisk tillståndsform av H20 blottlägges vid dennas övergång till större
molekylär rörlighet.
Svar:
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#7 En värmlandspôjk

#5 Kalla små nubbar
Melodi: Kalle på Spången
Vad är det som göra att vi människor
trivs?
Jo, kalla, kalla, kalla små nubbar.
Vad är det som först på kalaset väl
givs?
Jo, kalla, kalla, kalla små nubbar.

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’!

#8 Vad i allsin dar
´Vad i allsin dar,
har du brännvin kvar?
är du sparsam eller snål?
SKÅL! (Sparsamma sjunger: SNÅL!)

De skänker oss alla en solljust humör,
och även för kroppen stor nytta de
gör.
Men ska man ta nubbar som regel
dom bör, stå kalla,
mycket kalla,
ja kalla,
mycket kalla,
ja, kalla, kalla, kalla små nubbar.
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#9 Bär ner mig till sjön

#20 Järnvägsbommar #21 Fredmans epistel #21

Bär ner mig till sjön,
bär ner mig till sjön,
jag känner att jag måste i.

Häll i mig en grogg,
häll i mig en grogg,
jag känner att jag tål det väl.

Och när du badat mig,
så ska du torka mig
och när du torkat mig,
så vill jag i igen.

Och när jag fått min grogg,
så fyll då på igen
och när du fyllt mitt glas,
så häll då i igen.

Bär upp mig i en tall,
bär upp mig i en tall,
jag känner att jag måste upp.

Var var jag igår,
var var jag igår,
jag undrar var jag var igår?

Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!

Och när jag kommit upp,
så vill jag ner igen
och när jag kommit ner,
så vill jag upp igen.

Mitt huvud känns så tungt
jag kan ej andas lugnt
hur har jag kommit hem,
vem stoppa’ mig i säng?

Minsta dränga
tog största slägga
och drämde den rakt uti skethusvägga.

Bär in mig till min säng,
bär in mig till min säng,
jag känner att jag måste dit.

Bär ner mig till bron,
bär ner mig till bron,
jag känner att jag måste spy.

Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!

Och när du lagt mig ner,
så får du älska mig
och när du älskat mig,
så gör det en gång till.

Och när jag kastar upp
så får du torka upp,
och när du torkat upp,
så vill jag spy igen.

Anders i desken
va tar'ru för fesken
Fem öre metern!
så ta och släng het'en

Järnvägsbommar
vinter och sommar
sköter och passar
det gör jag.
Men förra hösten,
då fick jag lusten
att fara till Vara på barnens Dag.

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: granne kom,
ditt timglas är nu fullt!
Din gubbe fäll din krycka ner
och du, du, yngling lyd min lag:
Den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan så ta dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.
Men du som med en trumpen min
bland reglar, galler, järn och lås
dig vilar på ditt penningskrin
inom ditt stängda bås
och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal:
‐ bjud nu godnatt, drick ur ditt glas
och hälsa din rival.
Tycker du att graven...
Säg, är du nöjd? min granne säg,
så prisa världen nu till slut.
Om vi ha en och samma väg
så följoms åt... Drick ut!
men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du att graven...
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#17 Var nöjd med
livet

#19 Bordeaux,
Bordeaux

Var nöjd med allt som livet ger
och allting som du kring dig ser
glöm bort bekymmer sorger och
besvär
Var glad och nöjd, för vet du vad?
En björntjänst gör ju ingen glad
Var nöjd med livet som vi lever
här

Jag minns än idag hur min fader,
kom hem ifrån staden så glader,
och 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 golvet
och skrek så vi blev blå: Bordeaux,
Bordeaux,

Varthän jag än strövar, varthän
jag än går står ljung och snår
kring mina spår
Jag älskar bin och deras bon
för honung är ju min passion
och vill du av myror ha munnen
full så ta en titt under sten och
mull
Om frukter dig lockar, banan
eller bär Se till att du plockar
dom utan besvär Vill du plocka
frukt av bästa klass så använd
din höger och vänster tass men
klorna dom skall du dra in så
fort du ska ta dig en fin apelsin
Var nöjd med livet som vi lever
här

#18 Kräftklon
Mel: Vi går över daggstänkta
berg
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Till kräftklon man tager en
sup sup sup,
som letar sig ner i magens
djup djup djup.
Och den som börjar tveka,
om detta var en räka,

#10 Kung Louis sång
Jag kungen är över alla här under trädens gröna
höjd Jag har nått opp till högsta topp, men ännu
är jag ej nöjd Jag vill ju va en man en männska,
och kunna allt du kan Jag vill ej längre apa mig,
jag vill bara va en man
Åh, oubidou, jag vill ju va som du
Jag vill se ut som du, gå som du, du...
Det vill jag nu, ett djur som jag
det lär sig nog att bli en människa
Försök inte lura mig gosse, jag inga konster tål
Att känna till hur eld blir till är mina drömmars
mål Din hemlighet vill jag veta. Höörnu, säg hur
går det till? För då blir jag visst en man till sist,
det är just vad jag vill
Åh, skuuubidooo...

#11 Toj hemtegubbar
Toj hemtegubbar gla i slåsen och låt oss vastiga lura
Toj hemtegubbar gla i slåsen och låt oss vastiga lura
En liten tid vi heva lär med möcken hyda och svär bestor
Toj hemtegubbar gla i slåsen och låt oss vastiga lura

#12 Kräftan lyser
Mel: Räven raskar över isen
Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten,
dit ska vi ner, tills att vi ser
vem som till sist haver fått'en.
Uti glasen finns det vått än
bästa droppen finns i botten,
när den ska ner, ska botten upp
tills det går runt i kalotten.
Månen speglar sig i krusen,
ombesörjer gratis ljusen
när den går ner, då går vi opp
och vandrar hem lätt på snusen.
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#13 Nikolajev

Vilket namn?

Jag heter Nikolajev
och kommer från 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...

#14 Visa på svår‐
dansk‐svenska
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...
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1. Hon vill gärna strö beröm
2. Inte igår säger hon
3. Inte idag säger han
4. Har han längst ner på sina
byxor
5. Har hon i ögat
6. Han ger alltid sitt yttersta
7. Hon har alltid helljuset på
8. Tycker hon om sina saker
att de är
9. Tycker han om sina saker
att de är
10. Tycker hon om mina saker
att de är
11. Kallar hon själv sina saker
12. Säger hon när hon sätter i
kontakten
13. Säger han när han drar ut
den
14. Säger han när han sätter i
den igen
15. Har hon när hon är ledig
16. Gjorde hon när hennes
gamla kom bort
17. En sådan fick hon när hennes gamla gick sönder
18. Han är en riktig man
19. Säger hon uppskattande
om en apelsindryck
20. Äter han till frukost

#15 Jag var full en gång
Jag var full en gång för länge sen,
på knäna kröp jag hem.
Varje dike var för mig ett vilohem.
I varje skåp, i varje vrå
hade jag en liten vän,
ifrån renat upp till 96 procent, procent.
Jag var full...
Och som sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta vatten,
men jag trodde det var vin,
sedan dess har alla kallat mig för svin, mera vin.
Jag var full ...
Och som sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta vatten,
men jag trodde det var öl,
sedan dess har alla kallat mig för knöl, mera öl.
Jag var full ...
Och som sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta vatten,
men jag trodde det var sprit

#16 Kräftruset
Mel: Nu ha vi ljus
Vi ta´ ett rus
här i vårt hus.
Kräftan är kommen
hopp tralalala.
Snapsen är här,
månen den är
full som ett bär.
Hej nu brinner alla vackra ljusen.
Kräftorna och månen är på snusen
tralala tralalalala tralalalala tralalala!
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