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1. Livet 
Mel: Polyushko Polye, L. Knippe 

|: Livet är härligt! Tavaritj, vårt liv är härligt!  
Vi alla våra små bekymmer glömmer när vi har 
fått en tår på tand, en SKÅL! 
 
Ta dig en vodka! Tavaritj, en liten vodka! Glasen 
i botten vi tillsammans tömmer.  
Det kommer mera efter hand :| 
Hej! 
 

2. Bordeaux, Bordeaux  
Mel: I sommarens soliga dagar  
 
Jag minns än idag hur min fader 
Kom hem ifrån staden så glader  
Han rada’ upp flaskor i rader  
Och sade nöjd som så:  
“Bordeaux, Bordeaux!”  
 
Han drack ett glas, kom i extas  
och sedan blev det stort kalas.  
Och vi små glin, ja vi drack vin  
som första klassens fyllesvin  
och vi dansade runt där på golvet  
och skrek så vi blev blå: “Bordeaux, Bordeaux!” 
 

3. Feta Fransyskor  
Mel: Marche Militaire  

Feta fransyskor som svettas om fötterna,  
de trampar druvor som sedan skall jäsas till vin.  
Transpirationen viktig e’,  
ty den ger fin bouquet. ’ 
Vårtor och svampar följer me’,  
men vad gör väl de’?  
 
För.. vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin. 
Även om följderna bli att vi må lida pin. 
Flaskan och glaset gått i sin,  
hit med vin mer vin. 
Tror ni att vi är fyllesvin? 
JA! (Fast större) 
 
 

4. Lyftet 
Mel: Ding dong merrily on high 
 
Lyft ditt välförsedda glas, 
Det är en härlig börda. 
Nu har grabbarna kalas, 
Vi segern snart ska skörda. 
 
//: Ding, dingedingeding, 
dingedingeding, 
dingedingeding, dong, dong. 
I morgon är det lördag.:// 
 
Sätt nu glaset till din mun, 
Se döden på dig väntar. 
Nu har grabbarna kalas, 
Hör liemannen flämta! 
 
//: Ding, dingedingeding, 
dingedingeding, 
dingedingeding, dong, dong 
Begravningsklockor klämtar!:// 
 

5. Porthos visa  
Mel: Annie get your gun 
 
Jag vill ut å gasqua 
Var fan är min flaska 
Vem i helvete stal min butelj? 
Skall törsten mig tvinga 
En TT börja svinga? 
Nej för fan bara blunda och svälj 
 
Vilken smörja! Får jag spörja? 
Vem för fan tror att jag är en älg? 
 
Till England vi rider 
Och sedan vad det lider 
Träffar vi välan på någon pub 
Och där skall vi festa 
Blott dricka av det bästa 
Utav whisky och portvin 
Jag tänker gå hårt in 
För att prova på rubb och stubb 
 
|: Rubb  och stubb :| 



 
6.Vikingen 
Mel: When Johnny Comes Marching Home 
 
En viking älskar livets vann 
Hurra, hurra! 
Det hastigt i hans svalg försvann 
Hurra, hurra! 
Till kalv, till oxe, till fisk och till fläsk 
När kärringen bara dricker läsk 
Ja då vill alla vikingar ha en Bäsk 
 
När Bäsken småningom är slut 
Tragik, tragik! 
Då bäres varje viking ut 
Som lik, sej lik 
Och sen när vi vaknar vi sjunger en bit 
Och korkar upp en Skånes Aquavit 
 
|: Skål för alla vikingar som kom hit! :| 
 

7. Ratata 
Mel: Fritt efter Povel Ramel  
 
Att dricka brännvin är en sed  
som ingen har oss lärt. 
Från början vi ej kunde,  
men det var blott temporärt. 
Sen lärde vi oss själva,  
och nog var det värt besvär´t. 
Tuttilurenbom tuttidalenpang 
Nog var det värt besvär´t. 
 
//: Rattata, så tar vi oss en tuting 
rattata, med mycket brännvin i 
rattata, rattatata, dricka brännvin gillar jag 
för jag blir så glad idag:// 
 

8. Helan går 
 
Helan går, 
sjung hopp faderallan lallan lej, 
helan går, 
sjung hopp faderallan lej. 
Och den som inte helan tar, 
han heller inte halvan får, 
Helan gåååååååår,  
sjung hopp faderallan lej. 

9. Måsen 
Mel: När månen vandrar på fästet blå  

Det satt en mås på en klyvarbom, 
Och tom i krävan var kräket. 
Och tungan lådde vid skepparns gom, 
Där han satt uti bleket. 
Jag vill ha sill, hördes måsen rope, 
Och skepparns svarte: Jag vill ha OP, 
Om blott jag får, om blott jag får. 

Nu lyfter måsen från klyvarbom, 
och vinden spelar i tågen. 
OP:n svalkat har skepparns gom, 
Jag önskar blott att jag såg´en. 
Så nöjd och lycklig den arme saten, 
Han sätter storseglet den krabaten. 
Till sjöss han far, och halvan tar. 

10. Strejk på Pripps  
Mel: I natt jag drömde 

I natt jag drömde något som 
Jag aldrig drömt förut 
Jag drömde det var strejk på Pripps 
Och alla ölen var slut 
 
Jag drömde om en jättesal 
Där ölen stod på rad 
Jag svepte väl ett femtontal 
Och reste mig och sa 
 
Armen i vinkel, blicken i skyn 
Så var det menat, whisky och renat 
Vårt mål - alkohol - för den som tål - skål! 
 

11. Gamla punschvisan 
Mel: Änkevalsen 
 
Punschen kommer, punschen kommer 
Ljuv och sval 
Glasen imma, röster stimma 
I vår sal 
Skål för glada minnen! 
Skål för varje vår! 
Inga sorger finnas mer 
När punsch vi får! 
 


