
 

Vi går över ån efter sprit
Melodi 
 
Vi går över ån efter sprit
fallera,
men efter vatten går vi ej en bit
fallera.
ja sup kära bröder, så ögonen glöder
en gång blir din blick ackvavit,
fallera.
 
 
SKÅL!

Vi kan dricka bira 
Melodi: Bamsevisan 
 
//: Vi kan 
vi kan, 
vi kan dricka bira. 
 
Vi kan, 
vi kan, 
vi kan dricka bärs. :// 
 
Vi kan, vi kan, vi kan, 
vi kan, vi kan, vi kan, 
vi kan, vi kan, vi kan, 
vi kan, vi kan, vi kan, 
vi kan dricka bärs. 
 
Vi kan 
vi kan, 
vi kan dricka bira. 
 
Vi kan, 
vi kan, 
vi kan dricka bärs. 
 
 
SKÅL! 

Surret
Melodi: Här 
 
 
Vad är det för jädrans surr,
pip, pip.
Jag känner mig lite snurr,
pip, pip.
Jag viskar till frugan:
Ser du också flugan?
Nej, jag ser en geting jag,
pip, pip.
 
SKÅL!

Bärs, bärs och en snaps 
Melodi: Bä, bä, vita lamm 
 
Bärs, bärs och en snaps 
och så lite sill. 
Ja, ja, var nu glad 
och drick sommarn till! 
 
 
SKÅL! 

GLAD MIDSOMMAR
Vi går över ån efter sprit 
Melodi : Vi går över daggstänkta berg 

Vi går över ån efter sprit 
fallera, 
men efter vatten går vi ej en bit 
fallera. 
ja sup kära bröder, så ögonen glöder 
en gång blir din blick ackvavit, 
fallera. 

SKÅL! 

Surret 
Melodi: Här kommer Karl-Alfred boy 

Vad är det för jädrans surr, 
pip, pip. 
Jag känner mig lite snurr, 
pip, pip. 
Jag viskar till frugan: 
Ser du också flugan? 
Nej, jag ser en geting jag, 
pip, pip. 

SKÅL! 

Bättre och bättre snaps för snaps
Melodi: Bättre och bättre dag för dag
 
Bättre och bättre snaps för snaps,
Halvan försvunnen i ett nafs.
Låt ej törsten längre bränna,
piggare för varje hutt vi oss känna.
Tag nu tersen i ett drag
och sjung med 
A-a-a-a-a-a
det blir bättre för varje snaps vi ta.
 
 
SKÅL! 

Skål, skål
Melodi: Bä, bä vita lamm
 
Skål, skål, nu vi ta
glaset i vår hand.
Drick upp och var gla'
och känn pärlans band.
När den slunkit ner
får vi kanske mer
ja, vi hoppas det ska komma fler.
 
 
SKÅL! 
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GLAD MIDSOMMAR
Bättre och bättre snaps för snaps 
Melodi: Bättre och bättre dag för dag 

Bättre och bättre snaps för snaps, 
Halvan försvunnen i ett nafs. 
Låt ej törsten längre bränna, 
piggare för varje hutt vi oss känna. 
Tag nu tersen i ett drag 
och sjung med välbehag: 

a-a 
det blir bättre för varje snaps vi ta. 

Skål, skål 
Melodi: Bä, bä vita lamm 

Skål, skål, nu vi ta 
glaset i vår hand. 
Drick upp och var gla' 
och känn pärlans band. 
När den slunkit ner 
får vi kanske mer 
ja, vi hoppas det ska komma fler. 
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