
Helan går
Melodi: Traditionell
Helan går, sjung hopp,
fa-de-ral-lan-lal-lan lej!
Helan går, sjung hopp,
fa-de-ral-lan lej!
Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får.
Helan går!
Sjung hopp, fa-de-ral-lan-
lej!

För att människan
Melodi: Bä bä vita lamm
För att människan ska trivas
på vår jord
bör man ständigt ha på sitt
smörgåsbord:
En stor, stor sup åt far,
en liten sup åt mor
och två små droppar åt lille, 
lille bror

Små grodorna
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.

Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack kaa.

Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack kaa.[2]

English translation: The Little Frogs
The little frogs, the little frogs are funny to 

observe.
The little frogs, the little frogs are funny to 

observe.
No ears, no ears, no tails do they possess.
No ears, no ears, no tails do they possess.

Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack kaa.

Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack kaa.

Midsommar
Mel: Sjösala vals
Samla er go´vänner nu är
midsommarn här
Kul ni kunde komma och nu 
ska vi skåla.
Sommaren vi firar, den ju är
oss så kär.
Höj nu era armar, släpp in 
ert begär!

Vi äter nypotatis och sillen
är ju med.
Ja, låt oss alla festa tills 
mörkret fallit ned!
Och se så många flaskor vi 
redan korkat upp på bordet:
Skåne och Aalborg och OP 
- det är ju sed!

Starka snapsar
Mel: Blommig falukorv
Vi vill ha starka snapsar till vår sill – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Vi älskar Svart Vinbärs och Skåne och en Herrgård.
och vodkan den med lingonsmak.
Bäsk – gör oss så sälla.
Pors – gör oss så snälla.
Reymersholms är härligt läbbigt.
Vi vill ha starka snapsar till vår sill – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha!
Badabidibabba.

Nåt annat vill vi inte ha.
Badabidibabba.

Nåt annat vill vi i-inte haaaaaaa!!!

DEN JÄVELN!
Mel: Där som sädesfälten böja sig för vinden

När som sommarsnapsen hälles upp ur flaskan
- står nån jävel där och häller den tillbaks.

Ner med den FORT!

Sillfest
Melodi : Vi e alla glada bagarbarn
Höj nu glasen all gäster här,
sillfest, sillfest hela da´n.
midsommar det har vi nu igen,
sillfest, sillfest hela da´n.
Goda nubbar blir det här idag,
sillfest, sillfest hela da´n.
De går som smort, det har det alltid gjort,
Ja, midsommar är allt en härlig dag.
SSSKÅÅÅL!

Humlorna
Melodi: Här kommer Karl-Alfred Boy
Vi äro små humlor vi, bzzz
vi äro små humlor vi, bzzz
vi äro små humlor
som tar oss en getting
Vi äro små humlor vi,
bzzz, bzzz

Mera brännvin
Melodi: Internationalen

Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord.

Mera jordar med måne,
mera månar i mars,

mera marscher till Skåne,
mera Skåne, bevars, bevars, bevars!

Minnet
Melodi: Memories
Minne, jag har tappat mitt minne,
är jag svensk eller finne?
Kommer inte ihåg... 
Inne, är jag ut’ eller inne?
Jag har luckor i minne’
så’n där små alkohol.
Men besinn er, man tätar med det brännvin man 
får, 
fastän minne’ och helan går.


