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Larsson stod i ringen
Mel: Ekorr’n satt i granen

Larsson stod i ringen, skulle spela boccia
Fick han syn på Morsing, då fick han sån brådska
Sprang han in på Röslers rum.
Und er fragte dann: - Warum?
Jo, jag är så lös i magen...

Representationslagsansvarig (Anno -98)
Mel: Herrarna i hagen

Ifjol så höll vi på att ramla ner i tvåan
Aj, aj, ramla ner i tvåan
Ja, ramla ner i tvåan

Vem är representationslagsansvarig?
Aj, aj, det är ju Sven Erick
Ja, det är ju Sven Erick

Tre MoPSar
Mel: Tre gringos

Ohh, ohh, tre MoPSar, tre MoPSar, ah ah ah
På Polacksbacken, det är lunchboule, ah ah ah
På Polacksbacken

Vad Walle vill ha
Mel: Vill ha dig
(författad i ett ögonblick av klarsyn till det inställda 19-årsjubliéet)

Jag har spelat i vår klubb i många år
Dolt ambitioner så gott det går
Men när jag ställer upp i SM, singel V55,
Blir det centercourt

Vill ha! Åhhh...
Ska ta en medalj i Boråå-åås
Jag blir historisk i klubbstatistiken
Åhh, jag lägger, jag skjuter, jag tar mig fram
Mot vår första medalj.
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Balladen om hr Sven Erick Alm och den söta fröken Anne-Li Nord
Mel: Balladen om hr Fredrik Åkare och den söta frk Cecilia Lind

Hon ska skjuta och lägga i Upsala Cup
Och spela med Svempa, det har hon gjort upp
Han väntar och väntar, han står vid sitt ord,
men säg varför vaknar ej Anne-Li Nord?

Hon har ju ställt klockan, men alldeles fel
Svempa har ledsnat, men kommer till spel
Klockan den tickar på Staffans skrivbord
Säg varför rodnade Anne-Li Nord

Puddingväst
Mel: Solgalsögon (Docent Död)

I den rosa puddingvästen kan Tonie va sig själv
Allting blir så vackert i den...
I den rosa puddingvästen är spelet alltid lätt
Allting känns så riktigt i den...

Jag träffa’ en grabb som kom fram och sa hej
Han sa du kan väl spela lite boule med mig
Han hade på den rosa...

Några tekonologer kom och tittade på
Tonie tände till, men det blev ingen carreau
Så dom stack iväg...

I den rosa puddingvästen... (osv)

Nicklas Gustavsson parodimarsch
Mel: Fritiof Anderssons paradmarsch

Här kommer Nicklas Gustavsson,
det regnar på hans klot
Han lägger kort, han lägger långt!
Hej, mina lustiga MoPSar
Och titta där en jarre - Oj!
Nu vill han spela skytt
Han skjuter kort,
Han skjuter långt,
Snart far han hem till Hofors

Kassören (emeritus) och revisorn
Mel: Staten och kapitalet (Ebba Grön)

Förbundet höjer licenserna och klubben medlemsavgiften
Men alla gäster kan ta det lugnt, för Alm kan räkna på risken
Och till och med betala mindre i år för lag-DM och hallhyra
Ja, Svempa skjuter så gärna till om höstfestomkostnaderna blivit allt för dyyraaaaaaaa....

Kasssören och revisorn, tillsammans gör dom upp
Svempa och Dag Jonsson, dom granskar allt med lupp
Fast det är inte som ni tror, tror när ni hör det här
För Svempa är ärlig, han är jättehärlig.... gör en bra affäääär

Fröken X på torsdagsligan
Mel: Rosa på bal

Tänk att jag spelar med Gerestrand
Lilla jag, lilla jag, med Anders Gerestrand
Tänk att bli (i)hoplottad med en sån populär person!

MoPSens färg är beige
Mel: Livet är en fest (Nationalteatern)

För tjugo år sen föddes MoPS, Sven Erick han var där
Det skulle köpas kläder, vad gör vi åt det här?
Dom grunnade på färger -  Morsing, Alm och Per
Overallen den blev mörkblå med en röd och vit revär

MoPSens färg var blå
Så var det då, hej och hå!
MoPSens färg den var blå
Det var det som gällde då

Och nya tider kommer och gamla tider flyr
Dags att skaffa nya kläder, ska vi satsa på brodyr?
Numrerade persedlar, men inte blått – vitt – rött...
Tre fina färger var det, men den tiden den har dött

MoPSens färg är beige
Vem kom på det? Jag undrar det...
MoPSsens färg den är beige
Hur kunde det få ske?

MoPSen Lars-Ola
Mel: Mors lilla olle

MoPSsen Lars-Ola han tar det kallt
Han har bara T-shirt, ja det är ju allt
Andra har luva och tjock täckjacksväst
Sveban han svettas, nu trivs han som bäst

Mumselimums, vad gott med fläsk!
Annika storknar och tonen blir hätsk
Sveban han slukar mest allt vad där är
Hörru, jag gillar ju faktiskt det här

Sexklotssingel
Mel: Under ytan

Hos hr Starbäck,
är det KM idag
Hos hr Starbäck,
men udda antal lag
Det finns en som inte klagar
Erik ser sin egen chans
Han offrar sig så gärna
- Hörni, jag kan spela ensam!

Jag vill, jag vill, jag vill ju ha sex klot
Jag vill, jag vill, jag vill ju ha sex klot
Jag vill, jag vill, jag vill ju ha sex klot
Jag vill, jag vill, jag vill...
Spela ensam


