


SOMMARENS NÄTTER
Mel: I sommarens soliga dagar

I sommarens roliga nätter
den vårliga lusten fortsätter

som försmak vi nu i oss sätter
en sup och fyller på, hallå, hallå.

Bland kreg och ög
å skit å mög

vi njuter sommarens första jög.
Om vi därtill får öl och sill

så slår vår jög en extra drill.
I sommarens roliga nätter

vi sidder kan ej stå, hallå, hallå.

MÅSEN
Melodi: När månen vandrar

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräke’.

Och tungan lådde vid skepparns gom
och skutan låg uti bleke’.

Jag vill ha sill hördes måsen rope’
och skepparn 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 storsegel den krabaten,

till sjöss han far och halvan tar!



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.

MIDSOMMAR’N FRISKA
Mel: Vårvindar friska

Midsommar’n friska, leka och viska:
tag dig en sup i kvällssolens glans!
Strömkarlen spelar, sorgen fördelar

brännvinet med en viss elegans!
Andas blott djupt, ty helan nu går,

och efter helan halvan du får.
Skål mina vänner, sommar’n vi känner,

låtom oss tappa måtta och sans!

ETT LITET GLAS TILL MATEN
Melodi: Den blomstertid

Ett litet glas till maten, 
vår törst den är så stor.

Nu nalkas det en nubbe, 
i frostad flaska bor.

Med bild och livlig värma,
den stilla rinner ner.

När man sen sig närma,
Vi tar oss några fler.



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 går...

Sjung hopp faderallan lej!

NÄR GÄDDORNA LEKA
Melodi: När gäddorna leker

När gäddorna leka i vikar och vass
och sola går ner bakom Sjöbloms dass.

Ja, då är det vår!
Ja, då är det vår!

NÄR HELAN MAN DRUCKIT
Melodi: Skånska slott och herresäten

När Helan man druckit
och Halvan ska dricka.

Det känns som att kyssa
en nymornad flicka.

Ju mera man får,
desto mer vill man ha,

En ensammen jäkel
gör alls ingen gla.
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