FINLANDS BIDRAG
Finlands snaps
(VM vinnare 2017)
Txt:Christian Andersson, Mariehamn
Mel: Hallelujah (Leonard Cohen)
Vårt land är styrt av vemoden,
av dystra kvinnor, tysta män
som strävsamt odlat jorden på sin torva
Vad finner vi då glädje i?
Vad minskar vår melankoli?
Jo svaret är: Vi dricker Koskenkorva
Koskenkorva, Koskenkorva
Koskenkorva, Koskenkorva
SNAPSSALIG
Txt:Gunilla Stenfors, Grankulla
Mel: Skära, skära havre
Det sägs att man blir salig av att giva,
ej att taga
men över detta uttryck måste jag mig
få beklaga.
Det tror jag inte alls uppå,
det stämmer ej förbanne
för hellre tar jag snapsen själv än ger
den åt min granne.
NÄTSNAPS
Txt:Gunilla Stenfors, Grankulla
Mel: Du ska få min gamla cykel
Köp på nätet har ju blivit aktuellt
kanske har du där din akvavit beställt?
Men när korken sen är dragen
och den första nubben tagen
vill nog ingen mera snapsa virtuellt.

FÅR MAN TA NUBBEN MED SIG?
Txt:Viktoria Sten, Björköby
Mei: Får man ta hunden med sig in i himlen

Får man ta nubben med sig in i himlen?
Han e go´ å han har vart en riktig vän
Han e kall och klar, å skatten e betald
får man de du Sankte Per
då blir jag glad!
FINLAND OCH KLIMATET
Txt:Lasse Fredrikson, Mariehamn
Mel: Satumaa
Fosterland av skog och vatten
fyller hundra år,
kallat tusen sjöars land,
få se om det består.
Brist på vatten kan betyda
brist på alkohol.
Man frågar sig förskräckt
hur mycket landhöjning vi tål.

SVERIGES BIDRAG

I LANDSLAGET TILL VM INGÅR OCKSÅ:

MERA PÅ
Txt: Åsa Gunnarsson, Ås
Mel: ”Imbelupna”, Kors på Idas grav

ORÄTT-VISAN
Txt: Filip Pontelius, Arvika
Mel: Petter Jönsson

Ja, det sägs man måste vara mera på.
Lätt att säga, men jag undrar på va då?
Jag har provat pikalurv och lyse,
men jag kan ha fel.
Tänker nu försöka testa med kanel.

När bagar’n bakar
så kan han bli på kanelen,
Sen kan elektrikern
va’ på lyset med elen.
Och otologen kan va´
på örat var dag, så:
Får alla supa på jobbet?
Utom just jag då?

KO-KO
Mel: Brevet från kolonien
Txt:Caj Gustafsson, Simrishamn
Göken hoar bort i skogen,
själva sitter vi på krogen,
dricker snaps och blir på röken,
men den ende som blir redlös
det är göken.
KLIMATÅNGEST
Txt:Ulf Söderqvist, Malmö
Mel: Mors lilla Olle
Isarna smälter nu är det brått.
Byxljummet brännvin är inte så gott.
Nubben som alltid har varit min vän
spar jag tills istiden kommer igen.

INSIKT OM TRÄNING
Txt:Hasse Nilsson, Växjö
Mel: Värnamovisan
Och alla springer och motionerar
och lyfter tyngder och promenerar
men varför ränna i skog och snår
det är ju bättre att Helan går.

