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VÄLKOMMEN HIT
Melodi: Å jänta å ja..
Välkommen hit, ta er en bit,
spill ej på duken som är så vit.
Skoj ska vi ha, dricka vi ska
trivas så där förtroligt.
Humöret på alla toppen ska nå
skratta och sjunga det kan vi få,
med minnen av kvällen hemåt vi gå,
i kväll ska vi ha det roligt.
SKÅL!

MORS LILLA OLLE
Melodi: Mors lilla Olle
Mors lilla Olle en nubbe fick,
tackade glatt med ett skratt och en nick.
Drack den som saft och gick genast i däck.
Mors lilla Olle är packad och väck.
SKÅL!
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TILL SPRITBOLAGET
Melodi: Emils snickarvisa
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.
SKÅL!

JAG ÄTER INTE KLOCKOR
Melodi: Det var en lördagsafton
Jag äter inte klockor
men dricker gärna ur.
SKÅL!
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IMSIG VIMSIG
Melodi: Imse vimse spindel
Imsig vimsig blir man
utav lite vin.
Klättrar uppå stolen,
verkar piggelin.
Ramlar under bordet,
sussar en minut.
Vaknar av att vinet
i glaset har tatt slut.
SKÅL!

KAFFEVISAN
Melodi: Du ska få min gamla cykel
Vi har ätit och vi mår så väldans bra
och sen vill vi alla säkert kaffe ha
Snart så får vi höra stönen
när vi sjunger kaffebönen
den skall höras uti hela våran sta'
Kaffe, kaffe, kaffe, konjak och likör
ger åt alla här ett mycket gott humör
och det kan ni ge er katten
vi kan sitta hela natten
dricka kaffe, kaffe, konjak
och likör!!!!
SKÅL!
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