
! Ombytarvisan
(Melodi: Nu är det sommar, nu är det sol)

" Assietter på öronen
Välkommen hit, till fest ida�
Hoppas att alla skall höra
För att på detta säker va�
Sätt en assiett på vart öra!

(ALLA SÄTTER PÅ SIG LÖSÖRON!)

Refräng:
Vi skall festa å ha� de� bra
Varenda kotte skall vara gla�
Tur att vi är �på örat�!

" Tänder i munnen
Nytt garnityr det måste vi ha!
Så vi kan äta och dricka
Varenda kotte blir då så glad
För dryck ger fnitter och hicka!

(ALLA SÄTTER PÅ SIG LÖSTÄNDER!)

Refräng:
Hungriga vi bör vara i ikväll
För äta vi ska i vårt kapell
Tur att vi är �på bettet�!

" Monokel i ögat
Vi vill nu alla er tydligt se
Men det är svårt utav katten
Vinka nu därför, om man får be
Går det ej, får vi dricka vatten!

(ALLA SÄTTER PÅ SIG MONOKEL!)

Refräng:
Nu skall varenda kotte se bra
Monokel, ja det måste vi ha!
Tur att vi är skarpsynta!

" Olovs fest
Nu har vi samlats till denna fest
Nu när vi Olov skall fira!
Alla är vi hans hedersgäst
Så pass på, va� glad och svira!

Refräng:
Nya organ vi har fått på test
Alla ter sig nu som bäst!
Tur att vi är tillsammans!

! Mors lille Olle
Mors lilla Olle i skogen gick.
Leta bland furorna, fast han ej fick.
Sågade sju och en halv och drog hem.
Kokade O.P. och konjak av dem.
Mor fick nu syn på'n, gav till ett vrål.
- Kokar du skogen till ren alkohol?
-Klart sade Olle, och allt som jag fällt

är till vår fest här i kväll just beställt.

! Olovs Lilla Dator
Olovs lilla dator åt skogen gick,                        (melodi: Mors lilla Olle)
mitt i programmet sade det klick
svart bidde skärmen och minnet försvann,
den informationen kan ingen få fram.
Brummeli-brum vad brummar där?
Det sprakar och gnistrar, ett jordfel det är!
Blixtar blå från burken det slå,
synd att jag här nu ensam stå.
Hyscheli-hysch vad prasslar här?
fram väller pappret ur printern där!
Den har fått nippran av tecken så små,
jag tror att jag snart hemåt skall gå.


