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1. Livet är härligt

Livet är härligt, 
tavaritj, vårt liv är härligt!.
Vi alla våra små bekymmer 
glömmer,
när vi har fått en tår på tanden, 
SKÅL!
Ta dig en vodka,
tavaritj, en liten vodka
glasen i botten vi tillsammans 
tömmer, 
det kommer mera efter hand. 
Hej!

       

2. Denna thaft ..

Denna thaft
är den bäthta thaft systemet 
haft
Denna thaft
är den bätha thaft dom haft
Och den thom inte har nån 
kraft
han dricka thkall av denna 

denna thaft
till landth, till sjöth, till havth 

3. En fyllehund 

mel: Mors lilla Olle
En fyllehund på krogen satt
rosor på kinden men blicken 
var matt
läpparna små liksom näsan var 
blå
bara jag kunde så skulle jag gå 

4. Helan

mel: Jungfrun på jungfrusund

Ingen skänkt mig en sån 
sekund
som helan gör om en stund
Å ingen skänkt mig en sån 
aptit
som detta glas akvavit
Jag hållit i mina händer
så mången sup en i sänder
men ingen, ingen så stor och 
klar
som helan som jag nu tar   

   

5. Imbelupet glaset står 

Imbelupet glaset står på 
bräcklig fot
kalla pilsnerpavor luta sig 
därmot,
men därnere - miserère,
- i min mages dunkla djup
sitter Djävulen och väntar på 
en sup! 

6. Man kan ha roligt

Man kan ha roligt förutan 
sprit…
men det är ju dumt att chansa 
SKÅL 

7. Ser du ....

mel: Lady och Lufsen

Ser du stjärnan i det blå
tar du snaps så ser du två
tar du flera
ser du mera
stjärnor små 

8. Tänk om ...

mel: Hej tomtegubbar ...

Tänk om jag hade jag hade 
den lilla nubben på ett snöre i 
halsen,
tänk om jag hade jag hade den 
lilla nubben på ett snöre i 
halsen,
Jag drog den upp, jag drog den 
ner,
så att den kändes som ännu 
fler.
Tänk om jag hade lilla nubben 
på ett snöre i halsen 

9. Tack ..

Det är dax att höja våra glas
dax att säga tack för ett 
underbart kalas
jag är mätt och därtill lite full
det är för värdens och 
värdinnans skull 
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