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Festen kan börja

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne,
att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse,

Melodi: Vårvindar friska
Festen kan börja, ingen får sörja,
här finns det både brännvin och mat.
Helan skall tömmas, sorgerna glömmas,
ingen får vara tråkig kamrat.

se dem än som i min barndoms stunder
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

Klappa mitt hjärta, fröjdas min själ,
nubbar serveras genast nåväl.
Nu tar vi supen öppna på strupen,
gästernas välkomstskål.

Bättre och bättre snaps för
snaps

Mera brännvin

Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Melodi: Internationalen
Bättre och bättre snaps för snaps,
Halvan försvunnen i ett nafs.
Låt ej törsten längre bränna,
piggare för varje hutt vi oss känna.
Tag nu tersen i ett drag
och sjung med
A‐a‐a‐a‐a‐a
det blir bättre för varje snaps vi ta.

Mera brännvin i glasen, mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen, mer kalas på vår jord.
Mera jordar med måne, mera månar i mars,
mera marscher till Skåne, mera Skåne,
Gud bevars, bevars, bevars!
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En gång i måna’n

Jag såg en kärring

Melodi: Mors lilla Olle

Melodi: Det var så roligt jag måste skratta

En gång i måna’n är månen full,
aldrig vi sett honom ramla omkull.
Stum av beundran hur mycket han tål
höjer vi glasen och utbringar SKÅL!

Det var så roligt, för upp i luften
jag såg en kärring som flög en kvast.
Hon hade häxhatt, och sammetsjacka,
och på kvasten det satt en katt.
Hon styrde kvasten, mot blåa berget,
och där så landade hon med ett vrål.
Hon börja koka, en konstig soppa,
med ormar, loppor, och lite kål.

Helan går
Helan går,
sjung hopp falleri faderallan lej,
helan går,
sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar
han inte heller halvan får
Helan gåååååååår
sjung hopp faderallan lej.

Jag står och tittar mot blåa berget
och ser allt flera som kommer dit.
Dom kraxar, skrattar, i sina hattar,
och dansar runt till vilda skrik.
Sen sätter dom sig kring stora grytan
och äter soppa med stor aptit.
Dom börjar rabbla nån konstig ramsa,
med krixi kraxiga toner i.

Molltoner från Norrland

På långfredagen jag ser dom komma
dom ska nog styra sig hem igen.
Som små piloter dom flyger kvastar,
dom gör en looping som ingenting.
Nu händer något som är så tråkigt,
dom bleknar bort i en dimma tjock
Först blev dom mindre, sen blev dom mindre,
sen blev dom endast ett minne blott.

Vårvindar friska
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr'n ner i djupet störtvågen far.
Klaga, mitt hjärta, klaga! — O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar, Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Tuppen och hönan
Melodi: Räven raskar över isen
Tuppen raskar över vägen
tuppen raskar över vägen
Så får vi lov, så får vi lov,
att sjunga tupparnas visa
Så här gör tupparna var de står
och var de sitter och var det går.
så får vi lov, så får vi lov
att sjunga tupparnas visa.
Stå på ett ben och gal som en tupp.

Var bor du lilla kyckling
Melodi: Var bor du lilla råtta?
‐ Var bor du lilla kyckling
‐ I ett ägg
‐ Hur kom du ut ur skalet?
‐ Genom dess vägg
‐ Vad heter då din mamma?
‐ Hönan Rut
‐ Och din stolts pappa?
‐ Tuppen Knut
‐ Vad gör du hela dagen?
‐ Skojar mest
‐ Vad heter då din kompis som är bäst?
‐ Han heter lilla Gullet gul som jag.
‐ Vi leker alltid lekar varje dag.

Hönan pickar små, små maskar
Hönan pickar små, små maskar
Så får vi lov, så får vi lov
Att sjunga hönornas visa
Så här gör hönorna var de står….
Nicka med huvudet som ni plockar mask.
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Hej alla häxor

Påsksång

Melodi: Hej tomtegubbar

Mel: I sommarens soliga dagar

Hej alla häxor, ta fram kvasten
vi ska till Blåkulla fara.
Hej alla häxor, ta fram kvasten
vi ska till Blåkulla fara.
En liten tid, vi flyger kring
Med mycket möda och mycket sving.
Hej alla häxor ta fram kvasten,
vi ska till Blåkulla fara.

Ett ägg och en tupp och en Höna
en kyckling i gräset det gröna
Och barnen i solen den sköna
gör påsken gul och kul
Kuckeliku!
Ett påskaris, en tulipan
en liten tupp av marsipan
En eld, en smäll, ett fyrverkeri
ett vackert ägg med godis i.
En häxa, en katt och en höna
gör påsken gul och kul
Kuckeliku!

Tre små hönor
Mel: Tre små gummor
Tre små hönor skulle gå en gång
till hönshusen bakom berget.
Vi ska ha roligt, sa hönorna de små,
vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå.
Kackla lite grann,
och dricka ur en spann,
Och fröjdas hela dagen bakom bergen.

Starka snapsar i påsk
Melodi: Blommig falukorv
Vi vill ha starka snapsar nu i påsk – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Vi älskar Svart Vinbärs och Skåne och en Herrgård.
och vodkan den med lingonsmak.
Bäsk – gör oss så sälla.
Pors – gör oss så snälla.
Reimersholms är härligt läbbigt..
Vi vill ha starka snapsar nu i påsk – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Kokokelikuku.
Nåt annat vill vi inte ha.
Kokokelikuku.
Nåt annat vill vi i‐inte haaaaaaa!

Skärtorsdan
Melodi: Måndag gör jag ingenting
Skärtorsdan jag klär mig ut ,
klär mig ut ,klär mig ut
Långa fredan, det roliga slut,
det roliga slut, det roliga slut.
Påskafton, jag påskägg får,
Påskdan, nu jag illa mår,
Annandan är bra att ha ,
på den dagen vilar jag.

Påskhäxeri
Melodi: Flickan i Havanna

När nubben kom på
borden

Påsk betyder häxeri.
och i handen håller vi.
magisk brygd som inom kort
snabbt ska trollas bort.
Hokus pokus, mystikums,
abrakadabra, fummelfjums.
Häxebrygd i halsen rinn.
Simsalabim! Försvinn!!

Melodi: När Lillan kom till jorden
När nubben kom på borden
då blev det vår och göken gol
och ögonen de lyste
av vårgrönt och av sol.
När nubben kom i magen
bröt sommarn ut i fuller blom.
Och det blev bara värre
tills flaskan den var tom.
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