Sånger till kräftskivan

FISKHUSE T.SE

UTI VÅRT FLÖDE
Melodi: Uti vår hage

KRÄFTÄLSKAREN
Melodi: En sockerbagare

Uti vårt flöde finns festföremål
Kom Instagram!
Mat, selfies, kompisar och alkohol.
Kom kräftor och snaps och hattar!
Kom videos på folk som skrattar!
Kom bilder på oss, När vi säger SKÅL!

En stor kräftälskare här bor i staden,
han äter kräftor mest hela dagen.
Han äter stora, men inte små,
han äter några med skalet på.

NU HAR VI FEST
HÄR I VÅRT HUS
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus
Nu har vi fest här i vårt hus.
Kräftan är kommen, vi tar oss ett rus!
Flaskor och glas, folk i extas,
vilket kalas!
Kräftan lyser röd och grann i stugan
grannen sitter där och suger ur han.
Hör du gubben, vi ska på stubben
nu ta den här lilla nubben.

DOM NUBBARNA
Melodi: Små grodorna
Dom nubbarna, dom nubbarna,
är lustiga att ta.
Dom nubbarna, dom nubbarna,
dom vill vi gärna ha.
Ej röra, ej röra, nej skala kräftan först.
Och sedan, och sedan,
vi släcka ska vår törst.

ETT KRÄFTKALAS
Melodi: Oh 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.

KRÄFTOR KRÄVER
JU SMÅ NUBBAR
Melodi: Räven raskar över isen
Kräftor kräver ju små nubbar
Kräftor kräver ju små nubbar
En liten snaps, till varje klo,
det är för strupen en lisa.
Så här gör kräftvännen när det står,
kräftor på bordet och när han får,
en liten snaps, till varje klo.
Nu är det slut på vår visa.

KRÄFTAN LYSER
I KAROTTEN
Melodi: Räven raskar över isen
Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten!
Dit ska vi ner, tills att vi ser
vem som till sist haver fått en.
Uti glasen finns det vått än
bästa droppen finns i botten!
När den ska ner, ska botten upp
tills det går runt i karotten.
Månen speglar sig i krusen,
ombesörjer gratis ljusen.
När den går ner, då går vi opp
och vandrar hem lätt på snusen.

ENGELSK SNAPSVISA
Melodi: Helan går
Hell and gore Chung
hop father allan allan lej
Hell and gore
Chong hop father allan lej
On handsome in the hell and tar
Hell are in the half and four
Hell and gore!
Chung hop father allan lej.

