
2. MARDRÖMMEN
Mel. Hej Tomtegubbar

Tänk om det inte fanns nån sup till
midsommarsillen vi äter.
Tänk om i flaskan allt var slut
när det vankas sill och potäter.
Om nån gjort kupp.
Och rensat upp.
Ja, allt blitt torrlagt av terrorgrupp.
Tur att vi faktiskt får en sup till
midsommarsillen vi äter!

3. UTI VÅR NUBBE
Mel: Uti vår hage

Uti vår nubbe finns blommor och bär,
som gör dig nöjd.
Hela naturen den finner du där!
Kom Malört och Svarta vinbär,
Johannesört, Dill och Enbär,
kom Fänkål och Kummin
kom Hjärtansfröjd.

5. MIDSOMMARSUP
Mel: When Johnny comes marching home

Midsommarsupen den är rätt
HURRA, HURRA
Den sätter på humöret sprätt
HURRA, HURRA
Till potatis, dill o´en sillabit
vi höjer glasen i denna rit,
Ja, nu så tar vi en liten aquavit.

Ja, sommarn hälsar vi så här
HURRA, HURRA
för lätta kläder nu vi bär
HURRA, HURRA
Och vi är glada och sjunger en bit
för varma sommarn som kommit hit.
Ja, nu så tar vi vår lilla aquavit!w
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MIDSOMMAR!

1. SOMMAR OCH SNAPS
Melodi: När gäddorna leker...

När majstången stå där med blommor o blad
och Sjöblom han tar sig ett nakenbad, 
ja, då är sommar´n här.
Och snapstid det är!

4. SILLFEST 
Mel: 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.



11. ODE TILL ÖLET
Mel: Trampa på gasen

Tu tu tu Tuborg
och ca ca ca Carlsberg
det är den bästa
pi pi pi pilsnern som jag vet
Tu tu tu Carlsberg
och ca ca ca Tuborg
det är det bästa
pi pi pi ölet som jag vet.
Tu tu tu Ölberg
och ca ca ca Pilsborg
det är den bästa
pi pi pi biran som jag vet.
Tu ca pi Ölsner och
pi ta ca bira
det är den bästa
ca pi tu lering som jag gjort.

12. NÄR MAN KOCKAR
Mel: Imbelupet
När man kockar får det inte brännas vid
undantag från regeln finns emellertid
ska man bjuda nåt’ till sillen, 
lite dryckjom med procent
ska det helst nog vara något 
om är bränt!w
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6. SÄG DET MED ETT LEENDE!
Säg det med ett leende
och höj nu nubben i ditt glas.
Ett härligt, glatt beteende
här på vårt midsommarkalas.
Till nypotatis och god sill
det smakar bra med nubbe till.
Ja, säg det med ett leende
och ta sen nubben i ditt glas:
SKÅL! 

10. REGNSKYDD
Mel: Apladalen i Värnamo

Om regnet kommer, sa vädergubben 
Om skyfall hotar att dränka nubben 
Till paraplydrink får den kläs ut 
Men hellre det än att den spä ś ut!

8. ÄNNU EN 
Mel: Amanda Lundbom

Några nubbar hunnit sjunka 
Hej skuttiplutt tjodelittan dunka. 
Ännu en vi nu ska klunka. 
Hej pulleplitt falleripsan tafs. 
Kan du sjunga häst, kusk, sits 
Lång midsommarstång tjodelittan vits 
HUGG I!! 
Då kan du nubben ta med snits 
Hej pytteplutt fyllerupsan slips.

7. GUDS GÅVA
Mel: Oh, my Darling, Clementine

Jag är vacker, jag är charmig,        
jag är smart och extrovert.
Jag har jättemycket pengar,
jag är smidig, stark och smärt.

Jag har alla dessa gåvor,
och sen är jag väldigt djup,
och den enda som kan slå mej
är jag själv efter nästa sup!

9. HUNDLIV
Mel: Mors lilla Olle

Fars lille schnauzer midsommardag
mötte en mopsflicka lustig och glad.
Vad blev det av denna avlingskollaps?
En söt liten mauzer, en schnops och en schnaps.


