Jul-och snapsvisor
Melodi: Hej tomtegubbar
Hej, tomtegubbar lyft på huvan och borsta
dammet ur skägget. Nu ska vi ta och bota snuvan
med extra påtårstillägget. En liten smutt, uppå en
hutt, den kan på livsanden sätta sprutt. Hej,
tomtegubbar öppna slussen för nu går hutten med
bussen.
SKÅL!
Melodi: Nu är det jul
Nu har vi sup här i vårt hus
festen är kommen hopp tra la la la!
Flaskor i ring dansar i kring,
dansar i kring.
Granen står så grann och grön i stugan,
grannen står vid gran och pussar frugan.
Hör du gubben, nu ska på stubben
vi ta den där lilla nubben!
SKÅL!
Melodi: Imse vimse spindeln
Klumpe Dumpe Tomte
klättra opp i gran,
ner dråsa' barren,
tomten dråsa' me'.
Ropa' glatt:
Gör ej ett barr, min vän!
Klumpe Dumpe Tomte
klättra' opp igen.
SKÅL!

Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut
Om man bara tar en smutt, smutt, smutt
Utav denna lilla hutt, hutt, hutt
Har man ganska mycket kvar
Men se den som spar han har
Inte särskilt roligt
SKÅL!

av Anthon Gyllensten

Melodi: Tre gubbar från pepparkakeland
Små nubbar, små nubbar, från vårt potatisland.
Vi håller, så varsamt, tillsammans i vår hand
Båd bruna, och vita, ska ni nu allt få se;
Gör oss till glada tomtar med luvorna på sne´!
SKÅL!

Melodi: Ser du stjärnan?
Melodi: Tomtarnas julnatt
Ser du stjärnan i det blå?
Alla sova, tyst det är i huset, tyst i huset. Tomten
Ta en sup så ser du två.
snarkar, sover av sig ruset, av sig ruset. Tipp,
Tar du mera, ser du flera
tapp, tipp, tapp, tippetippetipp, tapp, tipp, tipp,
stjärnor små.
tapp. Räven raskar, raskar över taken, över taken.
SKÅL
Gröna tomtar håller mamma vaken, mamma
vaken. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippetippetipp, tapp,
Melodi: Midnatt råder
tipp, tipp, tapp.
Goda nubbar, dricker vi ur glasen, vi ur glasen.
SKÅL!
Glada blir vi utav bara fasen, utav fasen.
Hutt, hutt, hutt, hutt, huttehuttehutthutt,
Melodi: Jungfru jungfru skär
hutt, hutt, hutt!
Jule-snapsen kommit på vårt bord,
SKÅL!
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.
Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.
SKÅL!
För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
för Andersson och Pettersson
och Lundström o´ ja

