Drikkeviser til husbehov

6.

1.

Når jeg en gang bliver død og begravet,
så vil jeg lade mine negle gro.
Så vil jeg grave en gang under jorden,
den skal føre hen til den nærmeste kro.
Her vil jeg hente en hel kasse bajere,
det skal være Skans, præcis som det
plejer.
Så vil jeg kravle tilbage til hullet
der vil jeg drikke mine baj're i ro
SKÅL…

Melodi: Da hønsehuset brændte

Da hønsehuset brændte, ville hanen
ikke ud, den baskede med vingerne for
den var hønefuld.
Det er vi ik' endnu,
det er vi ik' endnu.
Så tag dit glas og drik det ud.
For hvis vi ik' sku' ku',
hvem sku' så ku' ku'
tag dit glas, og drik det ud.
Og vi er alle mand
fra by og land
og vi vil ikke nøj´s med vand
2.
Gang på gang er en sang skrevet
både trist og lang.
Denne her er kort og ærlig,
den er nærmest uundværlig.
Den har nemlig kun et mål
- fat om glasset og sig skål.
3.
Melodi: Hist på vejen slår en bugt

Hist hvor vejen slår et sving
ligger der en beverding
Ruderne er ganske små
snapsene er ligeså
katten står og krummer ryg
den vil ha' en julebryg.
Under taget svaler kvidrer
vi går ind og drikker vidre
4.
Lille øl - ved du hvad ?
Du kan sagtens være glad !
Du skal hældes ned i maven,
du skal pisses ud i haven,
du skal gøde bondens byg
og opstå igen som bryg.
5.
Vi er ikke som de andre, vi er noget for os
selv.
På landevejen, der vil vi vandre, til den
dag vi må sige farvel.
SKÅL…

Melodi: Poul sine høns

7.
Skål skål skål
vi er de glade gæster
skål skål skål
det er jo os der fester
skål skål skål
fyld glasset op min ven
for vi ved jo ik’ hvornår vi skal på antabus
igen!
Skål skål skål
vi er de glade hyrder
skål skål skål
vi drikker til vi styrter
skål skål skål
fyld glasset op min ven
for vi ved jo ik’ hvornår vi skal på antabus
igen!
8.
Vi hæver den, vi sænker den, nu skal den
ud og vandre.
Vi hæver den, vi sænker den, nu skal den
ud og vandre.
Og gid at den og mange fler, må komme
ud at vandre.
Vi hæver den og sænker den, nu skal den
til de andre. SKÅL
(Svingende glas.. bevægelser til)

9.
Lad blot æsler drikke vand, for det gør
æsler gerne,
men du og jeg, og os der kan, vi gør det
bare ikke.
Løft dit glas mod himlen blå,
hvor tusinde stjerner lurer,
//for det var jo Vorherre selv, der gav de
ædle druer//. SKÅL…
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