
Producerad av Sånghäfte.se 
 

2. EI SAA PEITTÄÄ   

Melodi: Bamsevisan 

Ei saa peittää, Koskenkorva, Finland. 
Yx, kax, kolme, nolla, speksi nu! 
Sauna, kalja, perkele ja viina. 
Yx, kax, kolme, nolla, speksi nu! 
Refr : 
Koskenkorva, Koskenkorva, 
Koskenkorva, Koskenkorva,  
Koskenkorva, Koskenkorva,  
Koskenkorva nu! 
Ei saa peittää, Koskenkorva, Finland. 
Yx, kax, kolme, nolla, speksi nu! 

 

 

 

 

 

 

5. TILL SPRITBOLAGET 

Melodi: Du kära lille snickerbo´ 

  

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. 

         

 

 

 

 

 

 

  

4. DET BÖRJAR LIKNA HUNGER BANNE MIG  

Melodi: Det börjar likna kärlek banne mig 

Ikväll så såg jag plötsligt alla sillarna  

när de skulle upp på fatet.  

Sen satt jag suktande och bara väntade  

på att hinna först till maten.  

Det börjar likna hunger, banne mej.  

Och jag kan nästan inte bärga mej.  

Jag vill ha sill och snaps, och inget mera tjafs.  

Så ge oss nu ......- vår första sup........ 

6. ARMEN I VINKEL   

Armen i vinkel å blicken i skyn 

wiskhy och renat ja så var det menat 

vårt mål är alkohol! 

SKÅL! 

 

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. 

7. SMÅ NUBBARNA   

 Melodi: Små grodorna 

Små nubbarna, små nubbarna är äckliga att se 
Små nubbarna, små nubbarna är äckliga att se 
Nu tar vi dom, nu tar vi dom så slipper vi dom se 
Nu tar vi dom, nu tar vi dom så slipper vi dom se. 

SKÅL! 

3. SIFFERVISAN   

Melodi: Ritsch, ratsch… 

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7 

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73 

107, 103, 102 

107, 6, 19, 27  

17, 18, 16, 15 

13, 19, 14, 17 

19, 16, 15, 11 

8, 47!    SKÅL! 
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8. SVÅRA ORD   

Melodi: Var bor du lilla råtta? 

1. Det finns så många långa svåra ord 

som inte går att fånga vid vårt bord. 

För nu har snapsen verkat, vilken pers. 

Gud hjälpe mig att klara nästa vers. 

 

3. (Inglisch) 

A costumesconstellationsspecialist 

likes antigravitationphysicist. 

A crispy crispsmolestersprejudice 

never has verbalvulnerabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

9. SÅN ÄR SPRITEN   

 Melodi: Sånt är livet 

 

Sån är spriten, ja, sån är spriten.  

Så mycket brännvin finns det här.  

Den sup man ratar, den tar nån annan.  

Så drick nu snapsen som du har kär. 

SKÅL! 

1. FESTEN HAR BÖRJAT 

Melodi: Vårvindar friska 

Festen har börjat, kråsen ska smörjas, 

nu ska du få det som du vill ha 

Glasen stå fulla 

låt sången rulla 

glädjen ska va´vår gäst här idag. 

Glasen i handen fatta och sjung 

glöm alla sorger, var bara ung 

glöm vardagslagen 

tänk blott på dagen 

SKÅL ALLA VÄNNER SKÅL! 

 

2. Besiktningsprotokollet, ganska lätt. 

Men 30-års-krisgrollet, mera svett. 

Ett fotbollsVMshalvtidsreferat. 

En arvstvistsbouppteckningsadvokat. 

4. (Dojtsch) 

Ein Schwiegermutterschnurrbart -nicht so gut 

Ein Urwaldwirbeltierart mit ein Hut 

Die Eisenbahnvervaltungshysterieist 

Weihnachtsliedbedingtheitsterapie 

 
  Fler visor! 


