01. BLINKA LILLA PÄRLA
mel. Blinka lilla stjärna

06. JAG HAR ALDRIG...
mel. O hur saligt att få vandra

10. LITET GLAS TILL MATEN
mel. Den Blomstertid

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.

Jag har aldrig var’t på snusen
aldrig rökat en cigarr, hallelulja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens
garn, hallelulja

Ett litet glas till maten,
vår törst den är så stor
Nu nalkas det en nubbe,
i frostad flaska bor
Med blid och livlig värma,
den stilla rinner ner
När maten sen sig närma,
Vi tar oss några fler.

Hallelulja, hallelulja

11. FÖRSTA SNAPSEN
mel. Räven raskar över isen

02. CYKELVISAN
mel. 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!
03. 1 2 75 6 7
mel. Ritsch ratsch filibom
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 47
17 18 16 15 13 19 14 17
19 16 15 11 9 47 - HEJ!
04. TÄNK OM
mel. Hej tomtegubbar
Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen
Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen
Jag skulle dra den upp och ner, så att
den kändes som många fler.
Tänk om jag hade lilla nubben på
ett snöre i halsen
05 MERA BRÄNNVIN
mel. Internationalen
Mera brännvin i glasen,
mer glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord.
Mera jordar med måne,
mera månar i mars,
mera marscher i Skåne,
mera Skåne.
Gud bevars, bevars, bevars!

Bacchus spelar på gitarren.
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango
säg var kan man väl önska sig mer?
Jo att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av
bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!
Och mera öl, och mera öl...
07. VI SKÅLAR...
mel. 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!
08. MÅSEN
mel. När månen vndrar

Första snapsen heter göken.
Första snapsen heter göken.
Får jag lov, ja får jag lov
att byta byxor med fröken?
Andra snapsen den var värre,
andra snapsen den var värre.
Får jag lov, får jag lov
att byta byxor me’ min herre
Mina byxor är himmelsblå
men med dina är det dock si och så.
Får jag lov, får jag lov,
att byta byxor med göken.
12. VI ÄRO SMÅ HUMLOR
mel. Karl Alfred Boy
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz.
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz.
Vi äro små humlor som tar oss en geting.
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz.

Det satt en mås på en klyvarbom,
och tom i krävan var kräket.
Och tungan nådde till skäpparns gom,
där han satt uti bleket.
Jag vill ha sill hördes måsen rope,
och skepparn svarte ”Jag vill ha OP”.
Om blott jag får,
om blott jag får.

Vi äro små änglar vi, flax flax.
Vi äro små änglar vi, fflax flax.
Vi äro små änglar som tar oss en djävel
Vi äro små änglar vi, flax flax.

Nu måsen lyft ifrån klyvarbom,
och vinden spela i tågen.
Och OP’n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg’en.
Så nöjd och lycklig den gamle kraken,
han sätter storseglet den krabaten.
Till sjöss han far,
och halvan tar.

Hell and gore
Chung Hop father Allan Allan ley.
Hell and gore
Chung Hop father Allan ley.
Oh handsome in the hell and tar
hand hell are in the half and four.
Hell and gore

13. HELL AND GORE
mel. Helan går

Chung Hop father Allan ley.

09. INGMAR BERGMAN
Tystnad. Tagning!
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