Spritbolaget
Mel: Emils snickarvisa

Min gode vän Joel
Mel: Trampa på gasen

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
och gör mig skitfull fort
Expediten sade ”God dag,
hur gammal kan min herre va?
Har du nåt’ leg ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg”

Min goda vän Joel, han är en god kamrat
Han har äpplen fram och en kulvert bak
Min gode vän Joel, han ser så lustig ut
Man kan kalla honom Knut om man vill,
och det vill man!

Nej, detta var ju inte bra,
jag ska bli full ikväll
Då plötsligt en idé jag fick,
de har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad
Den röda drycken åker ner
Nu kan jag inte se nåt’ mer.

Morgonstund med smak av döda bävrar,
frukostmorgonen är över oss
Hur vi stretar, hur vi alla vägrar,
Så går solen lik förbannat upp
Snart är dagen här med hemska plågor
Huvudvärk och ångest, elände
Men det finns ett glas som dig kan rädda,
treo comp vår frälsare och vän

Små grodorna (latin)
Mel: Små grodorna
:/: Ranunculi, ranunculi ridiculi sunt hi :/:
:/: Non nausas, non auras, non caudas
habent hi:/:
Dub aqua aqua…
Siffervisan
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!

Treo
Mel: Vintern rasat

Vätskeersättning
Mel: Sånt är livet
Vätskeersättning, vätskeersättning
Du är en blandning av sött och salt
Du utelämnar ångest och smärta
Med dig i kroppen klarar jag allt
Åh, Resorben, bakistabletten. Ni är mitt
skyddsnät när jag är svag
Så fyll nu glasen och glöm all oro
Nu finns det hopp om en morgondag
Landstingsskor
Mel: digiloo, digiley

Finland
Mel: Högt över Havet

Digiloo, digiley, alla tittar på mig
när jag går i mina landstingsskor
Nu är det ganska svårt att missa
att det är jag som är jour

Finland är Finland
Och Finland är bra
Vi har en pipeline med sprit från Moskva
Bada bastu och slå sig med ris
Hacka hål i is

Digiloo, digiley, alla tittar på mig
när jag tar av mina landstingsskor
Nu är det ganska svårt att missa
att det är jag som har jour… KOMP!

Svåra ord
Mel: Var bor du lilla råtta?
Det finns så många långa svåra ord
Som inte gåt att fånga vid vårt bord
För nu har snapsen verkat, vilken pers
Gud hjälpe mig att klara nästa vers
Besiktningsprotokollet, ganska lätt
Men 30-års-krigsgrollet, mera svett
Ett fotbolls-VM-halvtidsreferat
En arvtvistsbouppteckningsadvokat
(Inglisch)
A costumeconstellationsspecialist likes
antigravitationphysicist
A crispy crispmolesterpredjudice never
has verbalvulnerabilities.
Sjuka kroppar
Mel: Hallelujah

SÅNGHÄFTE 2018

Du tror du är frisk inuti
Men du har proteinuri
Med albustix du inte någon lurar
Ditt kiss det skummar som ej öl
Mer likt en Pripps än en pissepöl
För du har faktiskt väldigt sjuka njurar
Sjuka njurar…
Du vaknar i en pöl av svett
Din röntgenbild känns inte rätt
För ostiga nekroser har ta’tt över
Du hostar upp en massa slem
Och smitta alla i ditt hem
För du har TBC i dina lungor
Sjuka lungor…
Din undulat vill ange dig
Han har ett chip inuti sig
Av dina barndomsminnen har du men
Du ser en skugga närma sig
Du tror SÄPO vill döda dig
Men du är faktiskt bara schizofren
Sjuk i psyket…

Festen kan börja
Mel: vårvindar friska
Festen kan börja, ingen får sörja
Här finns det både brännvin och mat
Helan ska tömmas, sorgerna glömmas
Ingen får vara tråkig kamrat
Klappa mitt hjärta, fröjdas min själ
Nubben serveras genast, nåväl
Nu tar vi supen, öppna på strupen,
Gästernas välkomst, skål!

