7-minutersvisan FM 2010
Tema: Graviditet
Melodi 1: Blåsippor ute i backarna stå

Vinnare:
Produktionsteamet
(Tove Lindholm, Pernilla Syrjä)
Graviditeten är undan nu
kommer det flera, det vet inte du
nu inga sparkar i magen vi har
därför vi gladeligt snapsen tar.
Tvåa:
Bosse Österberg
Blåsippor står som förut på sitt ställe
Älskande gör där varandra på smällen
Skål för en nyfödd och skål för var vår
Skål för var gång de i backarna går
Trea:
Bord 6, södrafilialen
Graviditetsvisa vid Runebergsstatyn
Kvinnor får ungar och gubbar får snaps
Hundar får valpar och tanter kollaps
Vi gillar nog både valpar och sprit
Därför så tillhör vi Borgås elit
Fyra:
Snöpropparna
Fröet och ägget de möttes en gång
Värme i luften och natten var lång
Det gick som det skulle det nappa till slut
Det jäste och pöste när proppen flög ut
Femma:
Karin & Henrik Sundbäck
Kvinnor och män vill ha barn båda två
Snart skall i henne sitt frö han nu så
När det sen våras om ett år eller två
Tar vi en snaps för att barnet kan gå

Maryelle
Blåsippans vinter, en kylig process
Utdragen, långrandig, tråkig grosess
Men jorden sig vänder och snart är det vår
Blåsippan öppnas, en liten hon får
Tom Malmberg
Stefan blir far det kan man förstå
Borrat som fan för att få det att gå
Där sitter sonen med tutten i mund
Byter mot snapsen efter en stund
Wesley Koivumäki, Calle Pettersson, Erik
Valroos, Anna Dölding, Malin Pettersson
Han:
Frugan med magen i vädret står
Barnet ska komma så snart det blir vår
Ungen får vänta en liten stund till
Jag får hennes snapsar och hon får min sill
Hon:
Snapsandet får man väl lämna därhän
Fast den som har satsat må få ta sig en
Efter en tid blir turen väl min
Gubben får då vakta ungen sin
Anders G. Lindqvist
Stefan blir pappa, det må ni tro
Snart fortsätter federleyska fröet att gro
Anmäler sig till en snapsvisfinal
Även om visan är barnslig och skral
Torolf & Magnus
Snapskryddan uti borden nu står
Ringer och säger, den där den var svår
Barnet det kommer när de’ är så dags
Snapsen den kommer dock alltid strax
Bosse Andersson & Co
Mammorna ute i backarna stå
Tjuter och ropar nu är det vattnet som går
Var finns en taxi för nu är det dags
Så ta nu då lillen och far hem på en snaps

Bernt Olin
Tar man för många på hösten, min vän
Kanske det händer att man får igen
När man sen efter ett par tre kvartal
Får se sin fru i förlossningssal
Lasse Fredriksson
Vi karlar kan snapsa precis när vi vill
Ni kvinnor måst dessvärre ibland tänka till
Ni kör ju hem bilen var gång det är fest
Och värre än så, tar ett positivt test
Rafu & Solveig
Solen på himlen lyser så blå
På snapsfesten alla vi väntar på
Barnet skall komma alldeles strax
Så vår pappa skall få sig en snaps
Swedfinns
(Kjell Strömlid, Ann Bjurström, Ulf
Bergenudd)
Hustrun hon sade till maken som så
Jag vill ha barn så nu brassar du på
Sen ta nu en snaps för styrka och mod
Så kan vi få ett barn i vår bod
Tor Lindholm
Jag har nu talat med min äkta man
Magen min är så rund den bara kan
Jag vill ej mera brännvin ta
Du får väl nu mina snapsar inta
Harry Westerholm
Småsyskon ute på gården står
Ropar på morsan som ej mera går
Hon ligger inne och våndas å så
Barnvattnet kom de e dags att gå
Rita & Peter
Blånäsor ute i markerna går
Ramlar och rullar och tar sig en tår
Hej bankdirektören under busken kvar
Hittar du flaskan eller föder du barn

