


Skål- och sommarvisor

1. Här är vi ju alla vänner
Melodi: We wish you a Merry Christmas

Här är vi ju alla vänner

Och alla varandra känner

Så skål på oss nu go vänner

Och välkomna hit

Vi skålar för våra vänner

Och dom som vi känner

Och dom som vi inte känner

Dom skålar vi för.

2. Hej på er
Melodi: Emils visa

Hej på er go´vänner, nu skall

jag för er förställa

Denna lilla nubbe som här

på bordet står.

Uti magen skall vi snart den lilla

rackarn´hälla,

så ni ej behöver att fälla någon tår.

Hu, jeda mig så hemsk den är,

ej värre tänkas kan,

Men vi får ta och låtsas här

Som om den var kallt "vann"

 

3. Om vi inga texter kunna
Melodi: Elvira madigan

Om vi inga texter kunna

Sjunga vi blott dessa ord

Raj, raj, raj, raj, raj, raj raj, raj

Raj, raj, raj, raj kring vårt bord.

4. God är aptiten
Melodi: Ja må han leva

God är aptiten

ljuvlig är törsten

stämman ur strupen

porlar klar som kristall.

Stopen, karotten

länsas till botten

och mellan tuggorna

så tar vi en trall.

5. Ifall det är trängsel
Melodi: My bonnie

I fall det är trängsel vid borden

Så var inte ledsen för det

Nej, säg blott de här vackra orden

Till vännen som sitter brevé

Härligt, härligt, härligt att ha dej

som bordskamrat

Härligt, härligt är det med snaps

och med mat

Ett sånghäfte från ICA.se



6. Nu hoppar laxen
Melodi: I apladalen i Värnamo

Nu hoppar laxen

Nu blommar häggen

Nu lyfter taxen

Sitt ben mot väggen.

Sssskål!

Ett litet avbrott

Har visan fått

Och under tiden

Har taxen gått

7. Vi äro små humlor vi
Melodi: Karl Alfred Boy

Vi äro små humlor vi bzz bzz

Vi äro små humlor vi bzz bzz

Vi äro små humlor

Som tar oss en geting

Vi äro små humlor vi.

8. Tovaritj - ta huttski
Melodi: Helan går

Tovaritj - ta huttski vodka, helovitj

Tovaritj - ta huttski helovitj

Nitchevo, nobbski,vodka hutt

Bli tjivo vodka halovitj

Tovaritj - ta huttski helovitj.

9. Till nubben så tager man sill
Melodi: Vi gå över dagsstänkta berg

Till nubben så tager man sill, sill, sill.

Förresten får man taga vad man

vill, vill, vill.

Men om man är oviss,

Om sillen är ansjovis

Så tager man några nubbar till, till, till.

10. Jag äter inga klockor…
Sång: Ingrid Browen

Melodi: Det var en lördagsafton

Jag äter inga klockor

men dricker gärna ur

11. Uti vår hage

Uti vår hage där växa blå bär.

Kom hjärtans fröjd!

Vill du mig något så träffas vi där.

Kom liljor och akvileja, kom rosor

och saliveja!

Kom ljuva krusmynta kom hjärtans fröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans

Kom hjärtans fröjd

Vill du, så binder jag åt dig en krans

Kom liljor och akvileja, kom rosor

och saliveja!

Kom ljuva krysmynta, kom hjärtansfröjd
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12. Imsi vimsi spindel

Imsi-vimsig blir man av en liten hutt.

Pulsen börjar öka, hjärtat tar ett skutt.

Knäna skälver, näsan den blir blå.

Fast det är så läskigt våga vi ändå: Skål!

Ur Sill & Nubbe, © Langley, Forslin, Gradvall/ICA Bokförlag AB

13. Bonden och kråkan

Och bonden han körde till furuskog.

Hejom, fejom, fallirallira

Där såg han en kråka som satt och gol.

Hejom fejom fallirallira

Och bonden han vände då om igen.

Hejom..

"Ajaj!, mor, den kråkan hon biter mig!"

Hejom..

Men gumman hon satt vid sin spinnrock

och spann.

Hejom..

"När såg du en kråk väl bita en man?"

Hejom..

Och gubben han spände sin båge för knä't;

Hejom..

så sköt han den kråkan i högsta trä't!

Hejom..

Och kråkan den förde han hem i sitt hus.

Hejom..

Av talgen så stöpte de tolv pund ljus.

Hejom..

Och köttet de saltade neder i kar,

Hejom..

förutom en surstek som gömdes åt far.

Hejom..

Av skinnet så sydde de arton par skor.

Hejom..

Förutom de tofflor de gjorde åt mor.

Hejom..

Av dunen de stoppade dynorna sju,

Hejom..

och kuddar dessutom ett hundra och tu.

Hejom..

Av vingarna gjorde de solafjä'r

Hejom..

som flickorna nyttja i vackert vä'r.

Hejom..

Av näbben de reste en kyrkspira upp,

Hejom..

och huvudet blev till en kyrketornstupp.

Hejom..

Av skrovet de gjorde ett gångande skepp,

Hejom..

det största som nånsin på Kattegatt gick.

Hejom..
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