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Sjunger ut sin glädje 11 maj 1993! 

 

Sånger sammanställda av: Per G Nilsson 

 
1. Säg vad vore livet utan alkohol? 23. Tjugotre 
Mel: Kors på Idas grav Mel: Amanda Lundbom 

  
Säg vad vore livet utan alkohol? 
För ju mer man dricker, desto mer man tål. 
Wenngarn väntar på oss alla, 
vi skall mötas där en dag 
med försupna och förvridna anletsdrag. 
 
Varför sörja nu för det som komma skall? 
Le för ruset när du salig är och knall. 
Tids nog börjar handen darra, 
ögat vattnas, kran blir blå, 
men det ska supas ur ändå, spill på, spill på. 

Tjugotre är Bäska Droppar, 
bomfaderi, faderalla, 
skänker liv åt döda kroppar,  
bomfaderi, faderallanlej. 
Slå en sup i död mans kropp, bomfaderi, 
faderallanlej. 
Hugg i! 
Så vacklar han ur graven opp, 
bomfaderi, faderallanlej! 
 
Jesus visste att de döda, 
bomfaderi, falleralla, 
kunde väckas utan möda,  
bomfaderi, faderallanlej. 
Bäska droppar nyttja´ han, 
bomfaderi, faderallanlej. 
Hugg i! 
Och Lazarus spratt till minsannn, 
bomfaderi, faderallanlej. 

 
  
3. Jag tar mig en vinare 4. Franz Michael Franzéns dryckesvisa 
Mel: Kvinnor och champagne Mel: Original 
  
Jag kommer från en festlig bal, 
har alkoholproblem. 
Bland damerna jag gjort mitt val, 
hon gav mig visst exem. 
Nu går jag till en nattklinik 
och får penicillin, 
sen ska jag sjunga glad musik 
och supa som ett svin. 
 
Att vara med om slik kampanj, 
det är förtjusande. 
Och får man så en skvätt champagne, 
blir allt så berusande. 
Jag tager mig en vinare 
på Operans terass, 
nog e´ det lite finare 
än dom som röker brass? 
 

När skämtet tar ordet vid vänskapens bord 
med fingret kring glaset som dofta. 
Så drick och var glad på vår sorgliga jord 
man gläder sig aldrig för ofta. 
Ty en blomma är glädjen, idag slår hon ut. 
Imorgon förvissnar hon redan. 
Just nu, när Du kan hav, en lycklig minut 
och tänk på den kommande sedan. 
 
Vem drog ej en suck över tidernas lopp? 
Dock sitt ej och dröm på kalaset! 
Här lev i sekunden och hela Ditt hopp 
se fyllas och tömmas i glaset. 
Här sörj ej för glaset; om fullt så drick ur. 
Om tomt så försänd det att fyllas! 
Och minns allt det sköna och goda förut 
sen glädjen och nöjet må hyllas. 
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5. Kaffe, kaffe  
Mel: Jippie-yej  
  
Vi har ätit och vi mår så väldans bra 
och nu vill nog alla säkert kaffe ha. 
Snart så får vi höra stönen 
när vi sjunger kaffebönen, 
det skall höras uti hela våran sta´. 
 
Kaffe, kaffe, kaffe, cognac och likör 
ger åt alla här ett väldigt gott humör. 
Och det ska ni ge er katten 
vi ska sitta hela natten 
dricka kaffe, kaffe, cognac och likör. 
 

Calle Schewen blanda kaffet sitt med Kron, 
det var medicin, han hade denna tron 
och man blir ju allt en rask en 
när man dricker kaffekasken 
jublar högt i skyn och sedan tar man ton. 
 
Kaffe, kaffe, kaffe, cognac och likör 
ger åt alla här ett väldigt gott humör. 
Och det ska ni ge er katten 
vi ska sitta hela natten 
dricka kaffe, kaffe, cognac och likör. 
 

 


