Finska snapsvisemästerskapet
i Ekenäs 14.10.2012
1 pris
ALLA ROLIGA STUNDER
mel: Maskros och tjärdoft
Jag lät alla mina snapsflaskor finnas
fast jag vet att de nu är tomma och ska i retur.
Men det är så skönt att sitta och minnas
alla roliga stunder då de tömdes ur.
Gunnevi Winberg, Ekenäs
2 pris
GRIMASVISAN
mel: Nu skall dockan dansa
Dom som sjunger Helan går
brukar grimasera.
Dom som inte halvan får
grimaserar ännu mera.
Calle Fuhrmann, Sjundeå kby
3 pris
HON eller HAN-visan
mel: My Bonnie lies over the ocean
De visa de tvista och spörja:
är snapsen en hon eller han?
Vi andra nu icke ska sörja,
ta snapsen som hen om du kan!
May Bachér, Esbo

Fyran och femman som även deltar i
landskampen
PORS, LILLA OLLE
mel: Mors lilla Olle
Pors, lilla Olle, är bra till snaps
En utav festbordets ädlaste apps
Surfa till bords nu med välkänd aptit
Lyft upp ditt glas nu och porsen delete
SKÅL
Tom Palmberg, Helsingfors

BÄSTE BRORS VISA
mel: Jag trivs bäst i öppna landskap
Jag trivs bäst med gyllne handslag
stora mutor och bon-us.
Så att jag har råd med spriten
och ett liv i sus och dus.
Solveig Eriksson, Helsingfors

Traditionella Sjuminuters visan
skulle innehålla nånting om JAKT
Melodialternativen var

Imse vimse spindel eller Petter Jönsson
Vinnare blev Maryelle Lindholm med visan:
FULLTRÄFF
mel: Petter Jönsson
För jägarn gäller att ej ha
svårt med nåt lyte
Man måst´ se väl för att
säkert träffa sitt byte
Att skilja vilt ifrån nöt är
viktigt för våj, ni
sku höra lätet när man
får fullträff på Soini

Henrik Sundbäcks visa
MITT I SUPEN
mel: Petter Jönsson
Visst e man frusen
när man står länge på passen
Då e det passligt
att man tar flaskan ur kassen
Sen kommer älgen
och man är mitt uti supen
Då e det bäst
att man tömmer glaset i strupen.

Pigge Svenskbergs visa
ATT GÅ I SKOGEN VID ÄLGJAKTSTIDER
mel: Petter Jönsson
Att gå i skogen vid älgjaktstider e farligt
Där finns skyttar i alla buskar, gå varligt
Man bör va synlig när man i ter-rängen traska
Förutom röhatt bär jag min knallröda flaska

Här de övriga 5 som deltog i finalen
Det var enklare förr

Melodi: Mjölnarens Iréne
Jag håller mig till tax free för det ger revisorn frid
utbudet känns oändligt, välja snaps tar evig tid
jag minns på smugglartiden, 1931
då fanns blott en sorts brännvin,
men man valde etikett.
Ralf Granlund, Mariehamn

För skattkistan

Melodi: I Roslagens famn på den blommande ö...
I sommarens skymning vi sitter ett gäng,
och löser problem åt vårt land.
För annars kan spritskattens kista bli sträng.
Så här är vår hjälpande hand!
Skål!
Erik Österberg, Kimito

Nu får jag ta

Melodi: Euforia
Nu får jag ta,
en liten som gör mig så gla´
och ur mitt glas jag tar den – JA!
Jag dricker opp, opp, opp, opp, opp
Nu känner ja´
en eufori och jag vill ha
en till som får mig att må bra.
Jag dricker opp, opp, opp, opp, opp
OPP!
Lasse von Hertzen, Helsingfors

Hyllning

Melodi: Stockholm i mitt hjärta (Refr.)
Snapsen uti glaset
låt mej besjunga dig nu.
Absolut topp av kalaset,
höjdpunkt av festen är du!
Av drycker jag smakat i världen
är du den jag älskar mest.
Det sägs ju att ”borta är bra”, men
jag tycker att ”hemma är bäst”!
Matti Seppänen, Helsingfors

TA!
Melodi: Smoke on the water.
(Sjungs två ggr, minst)
Ta ta ta!
Ja ja ja ja!
Ta ta ta!
Ja ja!
Henrik Lillhannus, Vanda

