Uti min mage
Melodi: Uti vår hage
Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
"Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd."
Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
"Kom famnande lena armar,
kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,
kom hjärtans fröjd."

Pärlan
Melodi: Pärleporten
Låt oss öppna pärleporten
så att pärlan slinker ner.
Och låt porten sen stå öppen
så vi kan ta några fler.

Festen i mitt hjärta
Melodi: Stockholm i mitt hjärta
Festen i mitt hjärta
låt oss besjunga en skål
här utpå våran veranda
vi dricker så mycket vi tål
med kräftor från hela världen
suger vi i oss allt
genom kräftornas kärlek till magen
får vi blandning av dill och salt

Snapsvisor

Full idag

Törsten rasar

Månsup

Melodi: Oh my darling

Melodi: Vintern rasat

Melodi: Mors lilla Olle

Full idag, full i morgon
Full varenda jävla dag
Jag ska aldrig lämna flaskan
Jag ska aldrig gifta mig

Törsten rasar uti våra strupar,
tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora långa supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma.
Denna nektar, lik Olympens saft,
kommer oss att våra sorger glömma.
Snapsen skänker hälsa, liv och kraft.

En gång i månan är månen full,
men aldrig vi sett honom ramla omkull.
Stum av beundran hur mycket han tål,
höja vi glasen och dricka hans skål.

Nej, jag ska göra som dom andra
gå på krogen varje kväll.
Jag ska göra som dom andra
jag ska supa mig ihjäl.
Och på min gravsten
Och på min gravsten
Ska det präntas på latin
Att där under vilan kroppen
av ett jävla fyllesvin
Och alla maskar
Ja alla maskar
som ska krypa i min kropp
De ska bli så jävla fulla att de
aldrig hittar opp!

Helan går
Helan går, sjung hopp-faderallan-lallan-lej,
helan går, sjung hopp-faderallan-lej.
Den som inte Helan tar,
han heller inte halvan får!
Helan går! Sjung hopp-faderallan-lej!

Kräftan
Melodi: Blinka lilla stjärna

Höjer nu glaset och dricker ur.
Nu kära bröder står halvan i tur.
Nubben den giver oss ny energi
säkert den minskar vårt livs entropi.

Kräfta, kräfta prydd med dill,
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi får allt vad vi vill.

Kräftor vi äta
Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Små humlor
Melodi: Karl-Alfred Boy
Vi äro små hummlor vi, bzz-bzz
Vi äro små hummlor som tar oss en geting
Vi äro små hummlor vi, bzz-bzz.

Och kräftor vi äta utan knot, fallera,
mot dåligt lynne skänka de oss bot, fallera.
Ty till var kräfteflicka, vi en brännvinsnubbe dricka
och det har vi ingenting emot, fallera.
Ty till var kräfteflicka, vi en brännvinsnubbe dricka
och det har vi ingenting emot, fallera.

