Hejsan!

Måsen

En klo för lille bror

Regnskydd

Melodi: Med en enkel tulipan

Melodi: När månen vandrar

Melodi: Bä, bä, vita lamm

Melodi: Apladalen i Värnamo

Vi tar en enkel liten sång,
men den skall ej bli så lång,
det gäller bara,
det gäller bara att bli bekanta.
Vi alla titlar lägger bort,
så kan det inte bli torrt,
på denna festen måste alla bli
bekanta.

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräket.
Tungan lådde vid skepparns gom,
där han satt uti bleket.
Jag vill ha sill hördes måsen rope
och skepparn svarte: Jag vill ha O P
Om blott jag får, om blott jag får.

Droppar faller lätt
uti kräftans dar.
Droppar titt och tätt
vi tillsammans tar.
Vi tar en snaps för far,
och sedan en för mor.
Och kräftans klor för lille, lille bror.

Nu kommer regnet, sa vädergubben
Nu skyfall hotar att dränka nubben
Till paraplydrink får den kläs ut
Men hellre det än att den spä´s ut!

Det glada gänget har strålat
samman
och glädjen högt i taket står,
vi måste alla med fröjd och
gamman,
gå in för festen som förestår.
Ja därför måste alla nu
få ropa hejsan och du,
jag säger hejsan,
du svarar hejsan,
Vi ropar hejsan, hej, hej!

Börja med ett röstprov
Mel: Så länge skutan kan gå
Så långe rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
Så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på . . .

Nu lyfter måsen från klyvarbom
och vinden spelar i tågen.
OPn svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg en.
Så nöjd och lycklig den arme saten,
han sätter storsegel den krabaten.
Till havs han far och halvan tar.
Nu månen vandrar sin tysta ban
och tittar in genom rutan.
Då tänker jag att på ljusan dag
då kan jag klara mig utan.
Då kan jag klara mig utan måne,
men utan renat och utan skåne,
det vete fan, det vete fan.
Den mås som satt på en klyvarbom,
den är nu död och begraven,
och skepparn som drack en flaska
rom,
han har nu drunknat i haven.
Så kan det gå om man fått för
mycket,
om man för brännvin har fattat
tycke.
Vi som har kvar, vi resten tar.

Kräftnubben
Melodi: Små grodorna

Ett kräftkalas
Melodi: O Tannenbaum
Ett kräftkalas, ett kräftkalas,
det är kalas med fulla glas.
Men finns det bara tomma glas,
så är det inget kräftkalas.
Ett kräftkalas, ett kräftkalas,
det är kalas med fulla glas.

Dom nubbarna, dom nubbarna
är lustiga att ha.
Dom nubbarna, dom nubbarna,
dom vill vi gärna ha.
Ej röra, ej röra,
nej skala kräftan först.
Och sedan, och sedan,
vi släcka våran törst.

Kräftans lov
Melodi: Å jänta å ja

Kräftan
Melodi: Jänta å ja
Kräftan och jag, kräftan och jag,
vi trivs så bra tillsammans, hon och
jag.
Kräftan och jag, kräftan och jag,
vi trivs i fröjd och gamman.
Där ligger hon på ett fat mellan dill
och lovar precis så mycket du vill.
Och får man en iskall nubbe därtill
av glädje man faller samman.

Å kräfta å ja, å kräfta å ja
hoppas det är en hona!
Å nubben därtill, å nubben därtill
— klöser som kräfteklorna!
För kräftorna har
i klorna sin kraft
och kräver just
denna kraftiga saft
som ger oss den kraft
som svenskarna haft
från Kiruna till Landskrona!

Kräftsamling

Kräftorna sköna

Kräfta prydd med dill

Mors lilla Olle

Melodi: Veva, veva positiv

Melodi: Vårvindar friska

Melodi: Blinka lilla stjärna

Melodi: Mors lilla Olle

Är du kraftigt positiv?
Gillar du små kokta liv?
Se, vad unga, gamla
sig kring kräftor samla!

Kräftorna sköna, dillkronor gröna
lysa så grant bland blommor och
bla’r.
Nubbarna ila, finna ej vila
förrän i magen störtvågen far.

Kräfta, kräfta prydd med dill,
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill,
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi fått allt vad vi vill.

Mors lille Olle i skogen gick
leta bland furorna fast han ej fick.
Sågade sju å en halv och drog hem,
kokade OP och konjak av dem.

Och till varje kräftas klo
dricker vi, det må ni tro
utav akvaviter
några centiliter!

Gläd dig min mage, håll dig beredd,
Helan vi tage, på längd och bredd.
Och lilla snapsen, dyker så rapp sen
ner i sin sköna bädd.

Ingmar Bergmans
snapsvisa
Tystnad... Tagning...

En för varje hona
Melodi: Vals i gökottan

Hannarna är fjorton
och honorna tolv!
Och för varje tar vi en hutt!
Smutt! Smutt!

Melodi: Stockholm i mitt hjärta
Kräftan i mitt hjärta
för dig vill jag skåla ännu
Kokad till rödaktig fägnad
flodernas kung är du
Av skaldjur jag känner i världen
är du det djur som fått allt
Genom kräftstjärtens kärlek till
spadet
en blandning av dill och salt

Melodi: Ingen

(Försten, andern, tredjen ...)
Fjärden ligger blank
som ett nybonat golv
solen går i havet
och kräftorna do-oftar!

Kräftan i mitt hjärta

Kräftruset
Melodi: Nu ha vi ljus
Vi ta´ ett rus här i vårt hus.
Kräftan är kommen hopp tralalala.
Snapsen är här, månen den är
full som ett bär.
Hej nu brinner alla vackra ljusen.
Kräftorna och månen är på snusen
tralala tralalalala tralalalala tralalala!

Mor fick nu syn på’n gav till ett vrål:
- Kokar du skogen till ren alkohol?
Klart sa Olle, och allt som jag fällt,
är till vår fest uti afton beställt.

Uppå kräftkalaset
Melodi: Uppå källarbacken
Uppå kräftkalaset, uppå kräftkalaset
där må ni tro
tar man sig en liten, tar man sig en
liten till varje klo!
Genom strupen, lilla supen
rinner ner och gör oss glada!
Dill i kronor, vackra honor
- hoppa i så far ni bada!

Festen kan börja
Melodi: Vårvindar friska
Festen kan börja, ingen får sörja,
här finns både kräftor och ost.
Vem sade ordet skål här vid bordet,
viskningen hördes vida omkring.
Kräftpesten härjar inte i år,
kräftfesten manar skål och gutår.
Mångubben myser, nubben den
fryser,
värm den och känn hur härligt du
mår.

