
SNAPSVISOR TILL KRÄFTSKIVAN
 10. Blinka lilla stjärna

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 får allt vad vi vill

 
9. Supen den rinner

Supen den rinner längs strupen fram
den värmer och gör att det fest blir med glam

och äta sin kräfta med smak utav dill
Man kan inte motstå

det kräver en till.
 6. Små kräftorna

Små kräftorna, små kräftorna är tråkiga att se
Ej öron, ej nypor ej, ej rumpor hava de.

Kloak ka ka Kloak ka ka så smakar deras spad
Klorin klorin klorin klorin den snapsen får mej glad.

 

7. Uppå kräftkalaset
Uppå kräftkalaset, uppå kräftkalaset

där ska ni tro
tar man sig en liten, tar man sig en liten

sup till var klo.
Genom strupen

lilla supen
smyger ner till lilla baken.

Vackra honor
dill i kronor

utav brännvin får man smaken.
 

5. Små grodorna
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 ska vår törst.

 

4. Mors lilla Olle
En gång i månan

är månen full
men aldrig vi sett

honom ramla omkull
Stum av beundran
hur mycket han tål
höjer vi glasen och
dricker hans skål

 

8. Droppar faller lätt
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 klo för lille, lille bror.

 

3. Stockholm i mitt hjärta
Festen i mitt hjärta

låt oss besjunga en skål
här utpå våran veranda

vi dricker så mycket vi tål
med kräftor från hela världen

suger vi i oss allt
genom kräftornas kärlek till magen

får vi blandning av dill och salt

2. Lille katt
Melodi: Lille katt
Lille sup, lille sup,

lille söte supen
nu ska du, nu ska du,
ner igenom strupen

 

1. Vi skålar för våra vänner
Vi skålar för våra vänner
och dom som vi känner
och dom som vi inte känner

dom skiter vi i
Vi skiter i våra vänner

och dom som vi känner
och dom som vi inte känner

dom skålar vi för


