En klo för lille bror
Melodi: Bä, bä, vita lamm
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.
SKÅL!

KRÄFTSKIVA!
Nu har vi fest här i vårt hus
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus

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.

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 ut han.
Hör du gubben, nu ska på stubben
vi ta den här lilla nubben.
SKÅL!

SKÅL!

Ett kräftkalas
Melodi: O Tannenbaum

Kräftexcersis
Melodi: Amanda Lundbom

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.

Har ni kvar av helan, gubbar?
- bom faderi och bom faderalla
får ni inte flera nubbar!
— bom faderi faderallanlej!

SKÅL!

Kräftan är ett läckert djur
Melodi: Kovan kommer, kovan går
Kräftan är ett läckert djur,
läckert djur, läckert djur.
Färgen den går aldrig ur,
aldrig ur, aldrig ur.
Går den bakåt är den okokt.
Går den framåt är det oklokt,
att du tar en pärla till,
men du gör ju som du vill.

Backa undan är precis
som en kräftas exercis!
Hugg i!
Men den är död förhoppningsvis
— bom faderi faderallanlej!
SKÅL!

SKÅL!
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