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ÄT EN KORV

Mel: Du ska få min gamla cykel

När som livet kännes tråkigt grått och trist
ÄT EN KORV
När på gott humör emellanåt är brist
ÄT EN KORV
När du tror att allting grånar
ska du se att himlen blånar
och när åskan bara dånar
ÄT EN KORV!

Trivsel

Melodi: Öppna landskap

Jag trivs bäst med korv i magen
nära Sibylla vill jag bo.
Ett par korvar om dagen
så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst på plats vid disken
med en korv uti i min hand.
Här är jag erfaren.
Det är mitt rike, och mitt land.
Här häller jag på senap
och ketchup och så rostad lök
I korvar finns det mycket mög
men det skiter jag väl i.
Jag trivs bäst med korv i magen
nära Sibylla vill jag bo.

Visbladet utskrivet från
www.royhallgard.com

Är du vissen, klen och trött och matt och svag
ÄT EN KORV
Skulle hjärtat bara slå vartannat slag
ÄT EN KORV
Strunt i doktorn och recepter
medicin och farmaceuter
Korvens vår
sluta upp att känna efter
Mel. Längtan till landet (vintern ra...)
ÄT EN KORV!
Väntans tid är över dessa kvällar
goda korvar alltid gör succé.
Himmelsk smak till dem vi gärna sällar
drycken vald av huset “sommellie”.
Nu är korven här som smakrika rätter,
tallrikslagda, kryddrikt skiftande,
KORVEN ÄR SIG LIK
Melodi: Kostervalsen
ligger här och väntar som små vinjetter
Korven är sig lik,
tack, o´ tack, för jag är korvgourmet!
den är kokad i en fabrik.
Ölen står här klar,
KORVSTOPPNING
Korven
Mel. Mack the Knife
korvar på faten vi har.
Melodi: En gång jag seglar......
Wienerkorvar,
En öl till varje korv,
Skinnklädd och smal
Cognacskorvar,
det smakar så bra må ni tro.
läckert fodral
Röde Pölser,
Jag bli full
krönt av en tarmrosett
Isterband.
och du blir full
och innanför
Leverkorvar
för alla korvarnas skull.
allt det som gör
och en Knake.
att ingen kan bli mätt
konsumera
Små prinskorvar
på:
Melodi: Men en enkel tulipan
Kabanoss.
korv utav alla de slag
Med en korv som är så go
korv ska man ha varje dag
och en öl jo, jo, jo,
En tjock Bratwurst
korv i sin skinnoverall
så är det bara,
och fet fläskkorv.
varm eller kall
ja det är bara att konsumera.
En Choritzo.
korven är ball.
Har man fått en,
Falukorv.
Korv håller sig i sitt skinn
vill man ha två,
En stor Knackwurst,
korv skänker glädje i sinn
och får man två är det så
och en Lammkorv.
Vår kör har en ände
att man vill gärna,
Tack nu blir jag,
ja man vill gärna ha många flera. Men “körven” den har två!
snart vegan!
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Blommig falukorv

SNÖRET

Mel: Hej Tomtegubbar

Tänk om jag hade lilla korven
uti ett snöre i halsen.
Tänk om jag hade lilla korven
uti ett snöre i halsen.
Jag kunde dra, den upp och ner,
så att den smakte så mycket mer.
Tänk om jag hade lilla korven
uti ett snöre i halsen

Köppäbävisan

Hä va ättemidda uti Köppäbä,
å ja va hännä å dännä.
Ja va öppa å nera å inna å uta i Köppäbä.
Fån’t ja e körv så huppä ja i älva,
Fån’t ja e körv så huppä ja i älva,
Fån’t ja e körv så huppä ja i älva,i Köppäbä.
Fassan å mossan ha kåk uti Fossa,
dit skä ja åka å strula å jåssa,
sen ta ja buss’n å dönä raka vägen te Köppäbä.
Fån’t ja en körv så huppä ja i älva...
Jobbä i värkä å plättä i dosa
sen ut te Valsan styr ja mi kosa,
där ha ja stuga å möljä hela sömmen lång.
Fån’t ja en körv så huppä ja i älva...
Nä ja ä ledi så går ja på Vallen
å heja på Brage, får ont uti skallen,
å va dä bero’ på vill ja intä tala om.
Hä va ättemidda uti Köppäbä,
å ja va hännä å dännä.
Ja va öppa å nera å inna å uta i Köppäbä.
Fån’t ja e körv så huppä ja i älva,
Fån’t ja e körv så huppä ja i älva,
Fån’t ja e körv så huppä ja i älva,
i Köppäbä.

Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Jag hatar tomaten och fisken och spenaten
och plättarna med lingonsylt.
Fläsk - har vi för ofta.
Lamm - smakar som kofta.
Biff med lök är riktigt läbbigt.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Nä aldrig jag äter mer rotmos och potäter
och isterband och kalvkotlett.
Pytt - det är för pyttigt.
Mjölk - det är för nyttigt.
Knäckebröd för hårt att tugga.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.

Nåt annat vill jag inte ha.

Visbladet från www.royhallgard.com

VARM KORV BOOGIE

Det stod en varm-korv-gubbe ner´ på Fyris torg
ha måla´ korvarna svarta för han hade sorg
Han hade låda på magen.
Det gillas inte av lagen
Det fick han inte ha. Nej det var inte bra
att ha en låda på magen
Men när han hade smetat halka på sin sista slang
han tänkte efter om han hade någon ny talang
Och med sin låda på magen,
han knalla´ in häromdagen
i en gitarrbutik, sen blev det fin musik,
i lilla lådan på magen.
Han spände strängar på lådan både härs och tvärs
och sedan spela´ han och sjöng en liten galen vers:
”Jag har en låda på magen,
där kan ni lägga bidragen”
Det blev en fin affär, nu är han millionär,
på både ryggen och magen.
Varm korv boogie, Varm korv boogie

