Sånger som var nolla, och fadder, bör kunna.
Det där det gjorde han... Har du nå’t leg, ditt fula drägg?

Kom hit igen när du fått skägg!”

Alla (utom XX):
Det där det gjorde han/hon fan så
bra. En skål uti botten för honom/
henne vi ta.
Hugg i å dra
Hugg i å dra
En skål uti botten för honom/
henne vi ta
Å alla så dricka vi nu XX till
XX svarar:
Å XX säger inte nej där till
(Alternativt:
Å XX dricker mer än mamma/faddrarna vill)

Men detta var ju inte bra
jag vill bli full i kväll. (igen)
Då plötsligt en ide fick jag
de har ju sprit på Shell! (OK!)
Många flaskor stod där på rad
så nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rinner ner...
Nu kan jag inte se nå’t mer.

Lambo

För nu glaset till din mun!
Tjo-faderittan lambo!
Och drick ur, din fylle-fylle hund
Tjo-faderittan lambo!
Se hur dropparna i glaset rinner
Alla:
ner i fylle-aset.
För det var i vår ungdoms fagraste Lambo-Hej! Lambo-Hej!
vår. Vi drack varandra till och vi
Tjo-faderittan lambo!
sade: “GUTÅR”
Jag nu glaset druckit har!
Tjo-faderittan lambo!
Spritbutiken
Ej en droppe finnes kvar!
mel. Snickerboa
Tjo-faderittan lambo!
Som bevis jag nu skall vända
Till spritbutiken ränner jag
glaset på dess rätta ända.
och bankar på dess port.
Lambo-Hej! Lanbo-Hej!
Jag vill ha nå’t som bränner bra
Tjo-faderittan lambo!
och gör mig skitfull fort.
Expediten sade: “Godda’,
Ja han kunde konsten att att va en
hur gammal kan min herre va’?
riktig fylle-fylle hund!

Sola

Jag är så lycklig

Hej diduda dej! Hej diduda dej!
Jag ska aldrig supa mer hej
diduda dej!

En värmlandspojk/tös

Sola den går upp och ner.
Duda! Duda!
Jag ska aldrig supa mer, hej
diduda dej!

Meeen detta var ju inte sant!
Duda! Duda!
I morgon gör jag likadant, hej
diduda dej!
Hej diduda dej! Hej diduda dej!
I morgon gör jag likadant hej
diduda dej!

Jag är så lycklig, jag är så lycklig,
måndag, tisdag, onsdag, torsdag,
fredag, lördag, söndag
Jag är så lycklig, jag är så lycklig,
hela veckan lång.

De värmländska brukstraditioner,
de vårda vi noga minsann-sannsann.
Vi har våra bruk och patroner
och supen den tar vi ibland-blandbland

En värmlandspojk/tös han/hon
kan
Ta supen som en man
Ta supen i strupen och glupen den
Jag har en telefon
försvann
Jag har en telefon, som upp till
och mera vill han/hon ha
himlen går, och när jag ringer på, kan ej för mycket ta
så svarar han: “Hallå,
en värmlandspojk/tös blir aldrig
Hallå hallå, hallå, Vem är det som full
ringer på? Är det Frälsningsarmén nej han/hon blir bara glá!
som är här?”
Då svarar jag såhär:
Jag kastar alla sorger bakom min
rygg, och jag ser dom inte mer,
och jag ser dom inte mer. Och jag
kastar mina synder bakom min
rygg, och jag ser dom inte mer.
Bapbapba bapbapba bapbapbapbapbapba

Värmlandsvisan

KarlEkonsången

Ack, Värmeland, du sköna, du
härliga land!
Du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag komme mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva,
ja, där vill jag dö.

När karlekon skall ut och festa
Bom-falleri-faller-allan-festa
Ja då häder väl det mesta
Bom-falleri-faller-allan-lej
Dricka vin och svinga öl, hej
Bom-falleri-faller-allan-lej
HUGG I!!
När alla andra kör med juice
Bom-falleri-faller-allan-lej

Om en gång ifrån Värmland jag
tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

Sveriges Nationalsång.
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga
nord.
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå
jord.
Din sol, Din himmel, Dina ängder
gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder
gröna.

När vi sen på morgon vakna
Bom-falleri-faller-allan-vakna
Börjar vi vår pilsner sakna
Bom-falleri-faller-allan-lej
Tungan stor och halsen torr, hej
Bom-falleri-faller-allan-lej
HUGG I!!
I huvet kör nån fan med borr
Bom-falleri-faller-allan-lej

När vi oss till tentan hasar
Bom-falleri-faller-allan-hasar
Lärarna står där och fasar
Bom-falleri-faller-allan-lej
Strunt i det, i tid vi hann, hej
Bom-falleri-faller-allan-lej
Du tronar på minnen från fornsto- HUGG I!!
ra dar, då ärat Ditt namn flög över Och svar på frågorna vi kan
Bom-falleri-faller-allan-lej
jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad
du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Kan och kan, vi vill ej skryta
Bom-falleri-faller-allan-skryta
Kunskapen dock aldrig tryta
Bom-falleri-faller-allan-lej
Fråga ni, så svarar vi, hej
Bom-falleri-faller-allan-lej
HUGG I!!
Vi kan allt om ekonomi
Bom-falleri-faller-allan-lej

Nummervisan

Mel: Ritsch, ratsch fillibom
1 2 75 6 7 75 6 7 75 6 7
1 2 75 6 7 75 6 7 73
1007 1003 1002
1007 6 19 27
/: 17 18 16 15
13 19 17 14
15 16 15 11
19 72 :/

Dunken
Denna dunken den ska vandra,
från den ena till den andra.
Låt den gå!
Låt den gå!
Låt den aldrig stilla stå.

Ärtor och punchmarchen.
En hatt,
en sko,
en regnrock.
Frammåt o bakåt, åt sidan, ihop!

Jag var full en gång
Mel: Flottarkärlek

Jag var full en gång för länge sen
på knäna kröp jag hem,
varje dike var för mig ett vilohem.
(ett vilohem!)
I varje hörn och varje vrå
där hade jag en liten vän,
ifrån renat upp till nittisex procent.
Jag var full en gång för länge sen
på knäna kröp jag hem.
och i sällskap hade jag en elefant.
(en elefant!)
Elefanten spruta vatten
och jag trodde det var öl,
sedan dess har alla kallat mig
för knöl - MERA ÖL!
eller:
Elefanten spruta vatten
och jag trodde det var vin,
sedan dess har alla kallat mig
för svin - MERA VIN!

