1. VI SKA DRICKA HELA
NATTEN BARA ÖL

4. BIEREN SÄNGERKNABENLIED
Melodi: It's A Long Way To Tipperary

Melodi: Du ska få min gamla cykel
Vi ska dricka hela natten bara öl (bara
öl)
Vi ska dricka hela natten bara öl (bara
öl)
Vi ska dricka hela natten,
vi ska inte dricka vatten
Vi ska dricka hela natten bara öl
(mellanöl).

2. EN PILSNERDRICKARE
Melodi: En sockerbagare…
En pilsnerdrickare här bor i staden
han dricker pilsner mest hela dagen.
Han dricker gröna han dricker blå,
han dricker några med renat på.
Och i hans fönster hänger tomma
glasen
och alla burkar från kalasen.
Och är han nykter, så kan han gå
ner till butiken och fylla på.
SKÅL!
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3. TRIVSEL
Melodi: Öppna landskap
Jag trivs bäst med öl i magen
nära puben vill jag bo.
Ett par liter öl om dagen
så att själen kan få ro
jag trivs bäst på plats i baren
med en pilsner i min hand
Här är jag erfaren.
Det är mitt rike och mitt land
här berättar jag historier
och kryddar med min fantasi.
I öl finns kalorier
men det skiter jag väl i.
Jag trivs bäst med öl i magen
nära puben vill jag bo..
SKÅL!

Det är tid nu att höja glasen, dyrka
skummet, så vitt.
Åter dags att bli smått i gasen, låta
mjödet göra sitt.
Humle och malt tillsammans,
gudadryck uppstå.
Så ta till dig ölets fröjd och gamman
och se'n
himmelskt må.

John L's guldöl, Sierra Madre,
Fosters, Schlitz och Four X.
Carlsberg Hof, Leuwenbräu,
Steinlager, Three hearts,
Åbro, Faxe, Pripps,
Heineken, Lapinkulta, Tuborg,
San Miguel,Old Gold, PB, Spendrups,
Sol, Mack, Porter, DAM, Pilsner
Urquell, SKÅL!

5. MIN PILSNER
Melodi: My Bonnie
Min Pilsner skall svalka min tunga
Min Pilsner skall duscha min gom
Min Pilsner skall få mig att sjunga
om jag ser att flaskan är tom:
Pilsner. Pilsner
Hämta en Pilsner till mig till mig
Pilsner. Pilsner
Hämta en Pilsner till mig till mig!
SKÅL!

6. ONT I HUVUDET
Melodi: Jag har en
gammal moster
Om du har ont i huvet
när du vaknar någon da´.
Så häll en öl i håret
och låt den stå och dra´.
Och känns det inte bättre
så skyll inte på oss.
Att hälla öl i huvet
är inte smart förståss.

7. ELEFANTEN
Melodi: Flottarkärlek
Jag var full en gång för länge sen,
på knäna kröp jag hem,
och på vägen träffa jag en elefant,
elefant!
Elefanten börja pinka men jag
trodde det var öl,
sedan dess har jag blitt kallad
"jävla knöl".
Mera öl!
SKÅL!

8. VAR NÖJD MED ÖLEN
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger
Var nöjd med allt som ölen ger
och även om du dubbelt ser.
Glöm bort bekymmer sorger och besvär.
Var glad och nöjd för vet du vad
en folköl gör ju ingen glad.
Var nöjd med ölen som vi dricker här.
SKÅL!
Fler visor!
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SINGEN, JAWOHL!

