
1, VÄLKOMNA - BOTTEN UPP!
Melodi: Rövarna i Kamomilla stad

Nu ska vi äta kräftor här, för det vi nu vill skåla
och ni som inte sjunga kan - ja, ni får gärna skråla.
På de a vårat kräftkalas
vi alla vet hur nubben tas.
Så drick nu så mycket som ni bara vill
– och i morgon drick va en med Treo till!

Ja, höj nu alla glasen här för nu så ska vi skåla,
och vänd det gärna bo en upp,
säg varför ska ni snåla
För nubben gör en go´o´ gla´
och det är ju som vi vill va´.
Så drick nu så mycket som ni bara vill
– och i morgon drick va en med Treo till!

4. TUR I OTUREN
Mel:  I sommarens soliga dagar

En kräfta, en svart och en sur en,
sa  först och förbanna´ oturen.
A  han hade fastnat i buren
Men tänkte sen som så;
Var glad ändå.
Ja, snart jag vill, bli lagd på dill,
med flera kompisar intill.
Nerför e  stup, sen magens djup
där får jag säkert mig en sup.
Ja, och jag blir helt säkert i gasen.
                 Om jag får som jag vill:           
                         En till, en till! 6. ÖRAT

Melodi: Brevet från Lillan/Pappa Kom Hem

Stackars van Gogh, tänk så illa det kan gå!
Skar av sig örat, som vi ska bli på! 

2. FETFATTA
Melodi: Och jungfrun hon går i ringen

Så mycket man måste fa a, 
det blir bara mer!
Ibland har jag svårt a  greppa 
allt ny  som jag ser.
Svag fa ningsförmåga 
har nog även Du.
Men glasen med snaps, 
ja, dom fa ar vi nu! 

5. FOLK OCH BEKANTA
Melodi: Mors lilla Olle

Folk och bekanta har sagt så här:
”Du blir inte gammal om du dricker sådär!”
Ja, det har jag själv alltid påstå  också:
Man håller sig ung med en sup då och då!

Kräftskiva!
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3. SIMMA LUGNT!
Mel: Helan går

Helan gick och halvan följde som e  sko .
Tersen fick ju samma hårda lo !
Men kräftan kan ej simma än,
i magen därför lilla vän.
Kvarten går
till simlektionen vår!

NJUT OCH FROSSA
Mel: Kovan kommer…

Kräftorna de nu är här,
nu är här, nu är här.
Vi kan njuta vi kan frossa
så a  kinderna de blossa
//: Stoppa i oss kräftan fin,
bröd och ost och brännevin 
://



12. SEDVANLIG 
KRÄFTVISA
Mel: Sommar, sommar, sommar

Kräftor, kräftor, kräftor
smakar bra vid sommarn ’s slut.
Kräftor, kräftor, kräftor
med sedvanligt a ribut.
Kalla snapsar, skummig bira,
skall nog hjälpa oss a  fira.
Kräftor, kräftor, kräftor
Aldrig blir en kväll för sen
för ännu en ”lille en ”!

8. HÅRT SKAL
mel. Fia Jansson

Kräftor är jäkligt goda
men skalen så hårda,
ack vad man måste lida
för a  sederna vårda.
Ta nu er lilla sup
kära systrar och bröder,
det är den bästa hjälpen
när fingrarna blöder.

7. VÄNNER AV HUTT OCH KLO
Melodi: Sjösala vals

Hejsan alla vänner av en hu  och en klo,
känner ni receptet som hör till en kräftskiva?
Jo, det gör vi alla som är här, ska ni tro:
Kräftan ska va’ hona, en fullväxt och go’!
Mi  på bordet står hon i jä estor karo
bland smör och bröd och ost och en massa annat go
men viktigast av allt är a  värden har ställt fram på 
bordet…
…snapsflaska, dillkrona, korkskruv och många glas!

10. KRÄFTAN ÄR SIG LIK
Melodi: Kostervalsen

Kräftan är sig lik, 
den är kokad i en fabrik.
Snapsen står här klar, 
kräftor på faten vi har.
En snaps till varje klo, 
det smakar så bra må ni tro.
Jag bli full
och du blir full
för alla kräftornas skull.

9. STARKA SNAPSAR
Mel: Blommig falukorv

Vi vill ha starka snapsar till var klo – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Vi älskar en Løitens, en Aalborg och en OP.
och vodkan den med lingonsmak.
Bäsk – gör oss så sälla.
Pors – gör oss så snälla.
Reimersholms är härligt läbbigt.
Vi vill ha starka snapsar till var klo – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
  Badabidibabba.
Nåt annat vill vi inte ha.
  Badabidibabba.
Nåt annat vill vi i-inte haaaaaaa!!! 

11. TACKSAMMA VISAN
Melodi: Glory glory (Halta Lo as krog)

Skål för den som lyssnar fast du inte pratar rent
Skål för den som stö ar när det blivit väldigt sent
Skål för den som gör a  det blir mera kvar till oss
och då menar jag förstås…
Skål för alla nykterister
som överser med våra brister
särskilt dom som är bilister
och kör oss hem igen
i gryningen
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