Visor för
Midsommarfesten!

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.
Källa: www.vinosprithistoriska.se

Jag är en liten undulat
Melodi: Med en enkel tulipan

Jag är en liten undulat
som inte får någon mat.
För dom jag bor hos,
för dom jag bor hos,
dom är så snåla.
Dom ger mig fisk varenda dag,
det vill jag rakt inte ha.
Jag vill ha brännvin,
jag vill ha brännvin,
och gorgonzola.
Hej!
Källa: www.vinosprithistoriska.se

Jag vill ha ett glas
med Skåne
Melodi: Jag vill ha en egen måne

Jag vill ha ett glas med Skåne
som smakar gott till sill
och färskpotatis med en knippa dill.
Jag kan sitta med min Skåne
och njuta tyst och still
för nu är livet just så som jag vill.
SKÅL!
Källa: www.sanghafte.se

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!
Källa: www.sanghafte.se

Vi samlas till fest
Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Go’ vänner vi samlas till fest, fallera
och var och en är festens hedersgäst, fallera.
för nu ska vi ha roligt
humöret ska va soligt
och alla ska ha trevligt vid sitt bord, fallera.
All stelhet lägg av och var fri, fallera
det hänger just på Dig hur här ska bli, fallera.
I kväll är alla unga
låt skratten bara runga
så alla får det trevligt vid sitt bord, fallera.
Kritik får ej plats här ikväll, fallera
för all mot varann är bara snäll, fallera.
För nu så ska vi trivas
och våra sinnen livas
då får vi alla trevligt vid vårt bord, fallera.
SKÅL!
Källa: www.sanghafte.se

Baklängessnapsen
Melodi: Hej Tomtegubbar

Toj hämtigubbar, gla i såsen
och kvasi vastiga lura.
Ten hiten lid vi heva lär
med möcken myda och svärt bestor.
Toj hämtigubbar, gla i såsen
och kvasi vastiga lura.
Källa: www.drink-recept.se/snapsvisa

Nubben Goa
Melodi: Gubben Noa

Nubben goa, nubben goa
är en hedersdryck.
När den går till magen,
blir man lätt i tagen.
Nubben goa, nubben goa
är en hedersdryck.
Nubben goa, nubben goa
är en hederssup.
Uti alko-hålet
töm den, om du tål’et.
Nubben goa, nubben goa
är en hederssup.
Källa: www.drink-recept.se/snapsvisa

Törsten rasar
Melodi: Vintern rasat ut

Törsten rasar uti våra strupar,
tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora kalla supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar likt Olympens saft,
kommer oss att våra sorger glömma,
snapsen skänker liv och kraft.
Källa: www.humorinvest.se

Jag hade en gång en snaps
Melodi: Jag hade en gång en båt
Jag hade en snaps en gång
jag hörde en ton slås an
så sjöng vi en liten sång
och snapsen försvann!
Svara mej du,
var är den nu?
Jag bara undrar,
var är den nu?
Källa: www.humorinvest.se

