Snapsvise VM 20.11.2021 Botta / Helsingfors
VM 1-2021
VÄRMEBÖLJA
Melodi: Blåsippan ute i backarna står
Sommarens hetta är olidligt hård
Kvicksilvret stiger mot nya rekord
Men jag har upptäckt nåt helt genialt
Svälj en kall nubbe
(dryckespaus)
Och sen har du svalt
Hasse Nilsson, Växjö
VM 2-2021
UNGA FARFAR
Melodi: Tre pepparkaksgubbar
Min farfar, drygt nittio, han är en munter man
hans fornminne funkar fast närminnet försvann.
Men aldrig han glömmer att skåla med sin vän
och säga: såhär unga möts vi aldrig mer igen!
Siv Stenberg, Borgå
VM 3-2021
JULSNAPSENS LOV
Melodi: Tre pepparkaksgubbar
På julmaten tröttnar man ganska snabbt ibland,
men snapsarna smakar allt bättre efter hand
Så skinka och Jansson vi lämnar vid vår spis,
men akvaviten däremot får komma i repris
Ingvar Axelsson, Växjö
ÖVRIGA
DET NYA ARBETSLIVET
Melodi: En sockerbagare...
En arbetsgivare pre covid ville
Att man var glad och höll noll promille
Nu är det rätt i vårt arbetsliv
Att lukta sprit och va negativ
Jesper Ohlson, Linköping
FÖR VEM?
Melodi: Brev från kolonien
En för festen.
En för gästen.
En för kvinnan.
Och värdinnan.
En för laget.
En för draget.
Vilken tur att det finns många skäl för jaget!
Mats Wikman, Närpes

SURSTRÖMMINGS-SNAPSVISA
Melodi: Fredmans sång nr 21 (så lunka vi, enbart refrängen)
Tycker du att lukted elak är
Udgefär sob rutted fiskaffär
Ta dig därför ed sup & så två & så tre
Så blir ded sura ströbbiged gourbet.
Johanna Gard, Stockholm
MED ÅLDERNS RÄTT
Melodi: Pepparkakeland
Det här att bli gammal,
det är nog ganska lätt.
Då vet man ju redan
att leva på rätt sätt.
O när man tar supen
o spiller lite grann,
då tar man genast ett glas till
med ålderns rätt minsann!
Gunnevi Winberg, Ekenäs
SVEPSKÄL
Melodi: Skånska slott och herresäten
Har tröttnat på Tinder och matchmakingtjänster
Har svept som en galning åt höger och vänster
Nu finner jag lyckan på annat manér
Min sannaste kärlek den sveper jag ner
Henrik Carlsson, Tyresö & Jacob Nienhuysen; Täby
APPA MEJ HIT O DIT
Melodi: Petter Jönsson
Jag bryr mej föga om både Facebook och Twitter
Whattsapp och Instagram ser jag på om jag gitter
Uti apparnas värld är jag ganska tafatt
med undantag utav en och den heter Snapschat
Pigge Svenskberg, Hangö
SKRUTT
Melodi: Imse vimse spindel
Magen är i olag,
bilen är kaputt.
Värmefläkten krånglar,
tumlaren är skrutt.
TV-bilden flimrar,
armbandsuret står.
Men på bordet glimrar
helan – och den går!
Lasse Fredrikson, Mariehamn

