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Og manden sagd' til æslet
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Haps, haps, haps
(Melodi: Sur, sur, sur (lille bi omkring)
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Vi skåler med vores venner
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Da hønsehuset brændte
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Sejle op ad åen
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(Gentages, så længe I orker.) 

 Stik mig en øl
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Når coronaen engang er overstået, har du
på denne side originalteksterne til sangene.

Og manden sagd' til æslet

Og manden sagd' til æslet
Kan du ikke trække læsset
Kan du ikke trække læsset
Så får du ingen øl
Ih-ah-ih-ah
Ih-ah-ih-ah-ih-ah

Haps, haps, haps.
(Melodi: Sur, sur, sur (lille bi omkring)

Haps haps haps
nu skal vi ha’ snaps!
En der vækker appetitten,
en der river i banditten.
Haps haps haps
nu skal vi ha’ snaps!

Sejle op ad åen

Sejle op ad åen
sejle nedad igen
Det var vel nok en dejlig sang
den må vi ha' endnu en gang

(Gentages, så længe I orker.) 

 Vi skåler med vores venner

Vi skåler for vores venner
og dem, som vi kender
og dem, som vi ikke kender,
dem skåler vi med.
Skåååål! Skåååål!
(Fy for satan, ned med lortet.)

Da hønsehuset brændte

Da hønsehuset brændte,
ville hanen ikke ud.
Den baskede med vingerne,
for den var hønefuld.
Det er vi ikk' endnu
det er vi ikk' endnu
så tag dit glas og drik det ud.
Hvis ikke vi sku' ku'
hvem fa'n sku' så ku' ku'
Det har vi altid ku' endnu'.
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 Stik mig en øl

Stik mig en øl
ellers slår jeg flikflak
Stik mig en øl
ellers slår jeg flikflak
Stik mig en Thor
ellers slår jeg flikflak i Randers fjord.


