
8. Lille sup
Melodi: Lille katt
Lille sup, lille sup,

lille söte supen
nu ska du, nu ska

du,
ner igenom

strupen
 
 

7. Små nubbarna

Melodi: Små grodorna
Små nubbarna, små nubbarna

er vill jag inte se
Små nubbarna, små nubbarna

er vill jag inte se
I glasen på borden ska ni ej vara mer
I glasen på borden ska ni ej vara mer

För ni ska ner, för ni ska ner, för ni ska ner i mig
För ni ska ner, för ni ska ner, för ni ska ner i mig.

10. Idas midsommarvisa
Melodi: Idas sommarvisa

 
Ni ska inte tro vi blir fulla

ifall vi inte sätter fart. 
Och gör så att glasen blir fyllda
och flaskan så härlig och tom. 

Sjunga och glädjas och kul ska vi ha
och festa till midsommardan

sen går vi hem med ett minne kvar
som varar till följande år.

rik

9. Jag tror, jag tror
Melodi: Jag tror på sommaren

Jag tror, jag tror på akvavit
jag tror, jag tror på dynamit

den ger en kraft att sjunga ut
och inga krämpor blir akut.

Man glömmer vardagslivets jäkt
och känner stundens ruseffekt.
En snaps, en skål, en truddelutt

och sen så tar vi våran hutt.

Snapsvisor midsommar
 
 

6. Vi skålar…
 

Melodi: Flickan hon går i ringen
Vi skålar för våra vänner
och dom som vi känner

och dom som vi inte känner
dom skiter vi i!

5. Blinka lilla pärla
 

Melodi: Blinka lilla stjärna
Blinka lilla pärla där,

hur jag undrar hur du är.
Hoppas att du sitter bra,
så att jag blir riktigt gl’a

Blinka lilla pärla där,
snart står du ej längre där.

4. Cykelvisan
 

Melodi: Väva vadmal
Man cyklar för lite

Man röker för mycket
och man är fasen så liberla

när det gäller maten och
spriten

Jag borde slutat för länge sen
men denna sup är för liten

Vad tjänar att hyckla
Tids nog få man cykla!

3. När gäddorna leka
Melodi: När gäddorna leker

När gäddorna leka i vikar och
vass

och sola går ner bakom Sjöbloms
dass.

Ja, då är det vår.
Ja, då är det vår.

2. Uti vår mage
 

Melodi: Uti vår hage
Uti vår mage där

växa begär
kom hjärtans kär.
Vill du mig något
så träffas vi där.

Kom kryddsill och kall
potatis,

kom brännvin och quantum
satis,

kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.

1. Helan går
 

Melodi: Helan går
 

Helan går, sjung hopp faderallanlej
Helan går, sjung hopp faderallanlej

Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får

Helan går, sjung hopp faderallanlej
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