SNAPSVISE FM 2011 Kaisaniemi

Handgripligt
Hans Silfverberg, Helsingfors
mel.: Fredmans Epistel nr. 48
(Solen glimmar blank och trind)

INT’ ÄR MAN GAMMAL
Av Bosse Österberg, Helsingfors
Mel: Petter Jönsson

Hit vi redan komma hann,
stadig är nu handen.
Framför dig du skåda kan
glaset fyllt till randen.
Därför samla dig och njut,
fatta glaset och drick ut.
Än är kvällen inte slut,
ännu håller banden.

Int’ är man gammal, fast man är född lite tidi’t.
Int’ är man sjuk heller, när det är tiden som lidit.
Man tar en Hela, som håller läkarna borta
och så en Halva, fast det är tårta på tårta
Kannibalen
Av Lasse Fredriksson, Mariehamn
mel: Små nära ting

VALFRÅGA
Harriet Söderholm, Vanda
Mel. Rullan går (han eller hon)

Vi snapsade med kannibaler en gång,
då en av dem lärde min hustru en sång.
Ja, texten var dråplig, jag minns det ännu.
Jag skratta’ åt honom och han åt min fru!

Vi ska välja president president president
som skall vara så förtjänt så förtjänt så förtjänt
han ska känna politiken
han skall kunna retoriken
kunna svenska ha som mål
så att han kan säga skål!

Bankirens kvart(al)
Tom Cederqvist, Helsingfors
Melodi: Camptown races
Marknaden går upp och ner, duda, duda.
Jag skall investera mer, hej dudan dej
Min disciplin: Placera brännevin,
undan monetära skalv i magens trygga valv!

TOMT GLAS
Kurt Hedström, Grankulla
mel. När snapsen är kall som en natt i april...

Ingen genusfråga
Gunilla Stenfors, Grankulla
Mel: Imbelupet

Hur är det nu möjligt att jag har tomt glas,
fast dryckerna flödar på detta kalas.
Hör hit, kära värd, fyll nu på är du snäll
för jag har tänkt sitta här länge ikväll!

För en finne är det svårt med en och ett,
inte ens för svensken blir det alltid rätt.
Men en sak är säker, därom råder inget tvivel än:
när vi tar vår snaps, då tar vi alltid den.
G
Vattenflaskan
Av Lasse Fredriksson, Mariehamn
mel: My Bonnie
En flaska för vätskebalansen
är bra för att slippa kollaps.
En flaska ger samtidigt chansen
att alltid ha tillgång till snaps.
SUPERSTOR SNAPS
Gunnevi Winberg, Ekenäs
Mel: En kulen natt
En kulen dag eller om det var natt
en sup jag svalde.
Jag var besattsattsattsattsatt
av det jag valde.
För se jag sågadesågadesåg
att supen lågadelågadelåg
där i ett superstort snapsglas
på ett kalas…..
-Vilken blamage!
-Det var en VAS!

Konjunkturvisan
Gunilla Stenfors, Grankulla
Mel. Imbelupet
Aktiekursen rör sig vilt som alla vet,
det finns utlandslån som saknar säkerhet.
Men när handen rört sig upp
och första supen slunkit ner,
ger vi garanti för att den följs av fler.

7-minuters visan FM 2011
Tema: arbete
Vinnare:
mel: Du ska få min gamla cyckel
Dom som arbetar dom har det inte bra
dom ska leva utan snaps varenda dag
men som pensioner är livet
mycket bättre det är givet
med en morgonsnaps blir magen även bra

Harriet Söderholm

mel: Pojkarna (Jag minns den unga tiden...)
Jag jobbar alla dagar
från morgon till sen kväll
ser stora tjocka magar
av kvinns som e på small
Jag tittar mellan bena
men drömmer om kalas
när kvällarna blir sena
ja då kan snapsen tas
Anders Borgström

mel: Pojkarna (Jag minns den unga tiden...)
Jag minns hur hårt jag jobba när jag var arbetsför
nu är jag pensionär och kan snapsa I ett kör
det kostar mig nog möda
ej minst på morgonen
sen får jag lite föda
och snapsar om igen

mel: Du ska få min gamla cyckel
Du ska få mitt gamla yrke när jag dör
för det får man ganska mycket kredit för
bade fattiga och rika, ja de tanker alla lika
helan, halvan, tersen, kvarten lönen gör

Lars-Einar Floman Lovisa

Heidi och Henrik Palin

mel: Du ska få min gamla cyckel
Nu som äldre jag ej mera jobba skall
För min arbetskarriär den är nu all
Varje dag nytt liv ska börja
och jag inte heller sörja
För var dag en snaps jag åt mig skåla skall
Karin Sundbäck
mel: Du ska få min gamla cyckel
Du ska få mitt jobb när jag går i pension
och med det du får en gammal tradition
När ditt job känns tungt som aska
tar du fram min gamla flaska
och så tar du dig en lagom stor portion
Gunilla Stenfors & Martina Lindström

mel: Du ska få min gamla cyckel
Om du har en gammal cykel får du rubb
som ett cykelbud du trampar som en Stubb
Alexander han är smart
han är frame på en kvart
som belonging han får dricka upp sin nubb
Team Heavy metal (Tom Cederqvist, Jonas Hafrén)

mel: Pojkarna (Jag minns den unga tiden...)
Arbete är bete som alla ej kan få
hur gärna man än önskar så är det inte så
men snapsen den är vete eller nåt ditåt
och blir den inte bättre, så tar vi den ändå
Heidi Nilsson & Brita Lemström

mel: Du ska få min gamla cyckel
Jag kan sätta mig på cykeln varje dag
ingen är så glad för arbete som jag
men när jag slutat med det slitet
kör jag hem och öppnar litet
skåp som I sig har buteljerade behag
Tom Palmberg
mel: Pojkarna (Jag minns den unga tiden...)
Jag minns jag gick på arbet’
jag minns när jag kom hem
då hade jag a…svett
på varje jäkla lem
sen minns jag inget mera
för jag blev glad och säll
av det jag inmundera
så gör jag varje kväll
Maryelle, Stig och Mardy

mel: Pojkarna (Jag minns den unga tiden...)
Jag minns den gamla tiden
jag minns den som igår
då griftekvarnen styrde alla mina spår
Nu arbetet är över och tid i överflöd
det finns och man behöver
blott snaps som livets stöd
Björn Federley

mel: Du ska få min gamla cyckel
Du kan få min gamla spottkopp när jag dör
Du kan få min gamla spottkopp när jag dör
För vad gör jag med gebiten
när jag druckit upp all spriten
Du kan få min gamla spottkopp när jag dör
Gunilla Damén

mel: Du ska få min gamla cyckel
Snaps och Kajsaniemi passer mycket bra
Alla här I detta sällskap klarar bra
ta en hela och en halva
efter det så jobbar alla
fram en sjuminutersvisa går så bra

mel: Du ska få min gamla cyckel
När som arbetet har lidit mot sitt slut
fattar vi nu här gemensamt ett beslut
framför oss I fyllda glasen
färdigt så att här nu tas en
liten jävel – höj nu glasen och drick ut

Hillevi Nyman
Hans Silfverberg

