
Mel: Mors lille Olle
Mors lille Ole på krogen satt
rosor på kinden men blicken var matt
läpparna små liksom näsan var blå
bara jeg kunde så skulle jag gå.

Mel: Mors lille Olle
Kräftan så ensam i magen gick
undrade varför ej sälskap han fick
Lugn, bara lugn, nu ska’ du vara snäll
Helan är din första vän här i kväll.

Melodi: Milord
Vi vill ha mera järn
Vi vill ha mera järn
Ett litet rostfritt, oböjt
destilerat järn
Å vi ska böja järn
å vi ska kröka järn
Så vi kan ha det flytande 
I denna kväll.

Mel: Helan går
Helan går
sjung hoppfaderallanlej (2x)
Å den den som inte halvan tar
han heller inte helan får.
Helan går...
(drick)
...sjung hoppfaderallanlej!

Mel: Helan går...
Denna thaft
är den bäthta thaft thythtemet haft
denna thaft
är den bäthta thaft dom haft.
Och den thom inte har nån kraft,
den dricka thkall af denna thaft.
Denna thaft
är den bäthta thaft dom haft...

rundat hörn?

Melodi: Pippi Långstrump
Har du sett på glasen 
Tag inte fel och se på vasen
Det är dags att skåla
Så vi sjunger nu så här

Här kommer lilla nubben
Tjollihopp, Tjillihej, 
Tjollahoppsansa
Den tar vi nu på stubben 
Ja, det tycker faktiskt jag.
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Melodi: When You wish upon a star
Ser du stjärnan i det blå?
Tag en sup så ser du två.
Tar du mera,
ser du flera,
stjärnor små.
Ser du stjärnan i det blå?
Tag en sup så ser du två.
Tar du fler,
så går du ner,
på låg nivå.

Melodi: Sur sur sur, lille bi omkring
Haps, haps, haps, nu skal vi ha' snaps!
Én, der vækker appetitten,
Én, der rykker i banditten,
Haps, haps, haps, nu skal vi ha' snaps!

Melodi: Det syder af fuse
Det syder af fusel og bobler af gær
Din lever ta'r skade og øjet får stær
Det stinker som rævepis og terpentin,
Men det' billigt og så bli'r man fuld som et sviiiin!

Melodi: Undulaten
Jag är en liten undulat, som inte får någon mat,
för dom där hemma, ja dom där hemma dom är så snåla.
Dom ger mej sill varenda da, men det vill jag inte ha.
Jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin och rom å’ cola.

Melodi: Poul sine høns…
Når jeg engang er død og begravet
Så vil jeg håbe, mine negle vil gro
Så vil jeg grave en gang væk fra graven
Den skal føre hen til den nærmeste kro
Der vil jeg købe en hel kasse bajer
Det skal være Tuborg, det samme som det plejer
Så vil jeg skynde mig tilbage til graven
Og der vil jeg drikke mine bajere i fred!
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