SNAPSVISE LANDSKAMPEN I STOCKHOLM
19.11.2011 på Polarstjärnan

Första pris
Nubbeglas
mel: När Lillan kom till jorden
Ett nubbeglas med imma,
är som en tös i negligé
man endast kan förnimma,
vad innehållet e.
Författare: Holger Bak, Tommarp, Sverige

Övriga tävlande
Superstor snaps
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!
Gunnevi Winberg, Ekenäs

Andra pris
Int´ är man gammal
mel: Petter Jönsson
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
Bosse Österberg, Helsingfors, Finland

Tredje pris
Kannibalen
mel: Små nära ting
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!

Ingen genusfråga
mel: Imbelupet
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.
Gunilla Stenfors, Grankulla

Bankirens kvart(al)
mel: 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!

Råg i ryggen
mel: Elektricitetsvisan eller
”Nu är det sommar, nu är det sol ...
Om det med modet är illa ställt,
om du är en ganska skygg en:
Destillera ett sädesfält
och häll sen rågen i ryggen!
Skål!
Författare: Peter Thurell, Danderyd

Hundliv
mel: Mors lilla Olle
Fars lille schnauzer gick ut en dag
mötte en mopsflicka lustig och glad.
Vad blev det av denna avlingskollaps?
En söt liten mauzer, en schnops och en schnaps.
Författare: Erik de Maré, Malmö

Och böj
mel: Engelska flottan
Ta lilla knäppen,
och lyft den till läppen.
Och böj — och böj — och böj.
Författare: Holger Bak, Tommarp

Vinnare i sjuminuters visan
Tom Cederqvist, Helsingfors

Kräftans tröst
mel: I Apladalen

Lasse Fredriksson, Mariehamn, Finland(Åland)

En liten kräfta sa till sin syster;
Min vän var inte så svart och dyster.
När du blir stor blir du röd och fin
Och du får bada i brännevin.
Författare: Annika Rymark, Västerås

Nya året
mel: Mors lilla Olle
Mors lilla Olle, han tog ett glas
Flaskan och glaset gick sedan i kras
Olle, han sover så sött på mitt golv
Ty han, hade nyss firat tvåtusentolv
Författare: Peter Thurell, Danderyd

