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8. BRÄNSLE FÖR KROPPEN 
Melodi: Skånska slott och herresäten

När flaskan tar slut är de flesta rätt trötta,
Och ber man om mer sprit så blir de rätt stötta.
Men får jag ej snaps är jag inte på topp,
Blir för mycket blod i mitt spri-itomlopp.

Författare: Josefin Kron, Stockholm

9. BRÄNNVINSCHIP
Melodi: Du ska få min gamla cykel när jag dör

I min telefon där har jag inte nå´n
liten app som söker efter Pokemon.
Tycks mig som en skenmanöver
det är snaps som jag behöver.
Jag vill hellre ha en app som söker så´n.
Mina brännvinsglas har därför fått ett chip
som mig digitalt inbjuder till en trip.
Gamla Norrland, Hallands fläder,
Skåne och en rad med städer.
Tänk en snaps för varje plats, det är ett klipp!

Författare: Ulf Helmbold, Sköndal

10. BÄRS
Melodi: Petter Jönsson.

Jag dricker Falcon och Norrlands Guld eller 
Porter.
Jag gillar olika bryggerier och sorter.
Att välja rätt bärs är absolut ingen svår pärs.
Min favorit har ju alltid varit Svartvinbärs!

Författare: Rolf Malmström, Ängelholm

11. BARHÄNG
Melodi: Jag har bott vid en landsväg

Jag har hängt vid en bardisk i halva mitt liv
och sett drinkarna komma och gå
Jag har väntat på snapsen i glasen de små
Men har bara fått drink med oliv
Det är blaskigt och sött
Svälja ner går sådär
Så ro hit med en snaps
Det är allt jag begär
Jag har hängt vid en bardisk i halva mitt liv
och sett drinkarna komma och gå

Författare: Britt Uddegård, Östersund
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4. NUBBARNA I VÅRA GLAS
Melodi: Sov du lilla videung

Nubbarna i våra glas
är könsneutrala
de till alla mänskor dras
och de är globala
Homo - Hetero - Q - T - Bi
struntar nubbarna uti
alla som vill ha en
bara kom och ta hen 

Författare: Anders Byström, Johanneshov

5. DET BÄSTA MED EN TESLA
Melodi: Auld Lang Syne

Herr Elon Musk, uppfinn oss raskt
Nu en bil som kör sig själv
Så den kan köra hem med mig
Klockan tolv en lördagskväll
En algoritm i förarsits
Som alltid når sitt mål
Kör aldrig fel och drivs av el
När jag drivs av etanol

Författare: Henrik Carlsson, Stockholm

6. TANKSPRIDDHETENS LOV
Melodi: Petter Jönsson

Nog är jag tankspridd emellanåt sade gubben.
Jag vet knappast vad jag ska göra med nubben.
Men när den första har hamnat där det var menat
Jag tar en klar till och hela huv’et blir renat.
 
Författare: Hans Söderström, Älvsjö 
Framförs av Ulf Kölzow

7. ZLATTEN
Melodi: Zlatan-låten

Ingen älskar brännvin som jag;
Slatten! Jag tar Slatten!
Om på bordet brännvin står kvar;
Slatten! Jag tar Slatten!
O.P., Skåne, Aquavit. Slatten är min favorit!

Författare: Jakob Kroner, Astrid Kroner  
och Mårten Sandmark, Täby

1. VATTENTÄTT       
Melodi. Petter Jönsson

Min Gucci-bag den är impregnerad och läcker.
Själv är jag också rätt tät och snygg så det räcker!
Men tvärs emot det som ligger kvar på min väska,
i mig går dropparna ner båd klara och Bäska!

Författare: Åsa Gunnarsson, Ås

2. O’BOY
Melodi: Engelska flottan

Djupt ner i havet där simmar makrillar
å Sej, å sej å sej
Gäddor och skäddor och ålar och sillar
å skrei, å skrei å skrei
Snart ska de pryda vårt middagsbord  
bland malört, dill och pors
Skåne och Herrgårds och Nyköping  
och OP så vi klarar oss
Tänk att till detta servera O’boy
å nej, å nej, å nej

Författare: Hasse Nilsson, Växjö

3. HALSBRÄNNA
Melodi: Skånska slott och herresäten

Det bränner i strupen när snapsen är tagen,
och se’n gör den nytta först nere i magen.
Så därför jag greppar min brännvinskaraff,
och gläds åt att inte va’ född till giraff.

Författare: Peter Thurell, Danderyd
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