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Kräftan är ett litet djur

Supen den rinner

Kräftan är ett litet djur
vi tackom nu så gärna,
som bör sitta uti bur.

Supen den rinner längs strupen fram.
Den värmer och gör att det blir fest med
glam.
Man äter sin kräfta med smak av dill.
Man kan inte motstå, det kräver en till.

Mel: Staffan var en stalledräng

Med klorna kan hon nu spjärna.
Ingen dager synes sen,
det tror jag.
Tersen är ett litet krök,
vi tackom nu så gärna,
som i magen gör besök,
alltför vår glädje värna.
Ingen nubbe slagits ut,
ändå börjar dom ta slut,
det tror jag.
Fatten glasen i er hand,
vi tackom nu så gärna.
Tag er sen en tår på tand,
både gubbe och fru och tärna.
Ingen spottar i sitt glas,
När dom är på kräftkalas,
det tror jag.

Kräfta, kräfta prydd med dill
Mel: 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 fått vad vi vill.

Dom nubbarna
Mel: 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 våran törst.

Mel: Mors lilla Olle

Å kräftan å ja
Mel: Å jänta å ja

Å kräftan å ja, å kräftan å ja
vi trivas så bra tillsammans, å ja.
Ja kräftan å ja, ja kräftan å ja
vi trivas 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.

Kärleksvisa till kräftan
Mel: Flickan i Havanna

Kräfta, lilla vackra vän
helt i dina klor är jag.
Imorgon har jag huvudvärk,
strunt i det idag!
Sjuden uti salt och dill
röd som kärlek, om man vill.
Du är läcker, natten ung,
sjung av hjärtat sjung!

Våran kräfta

Mel: Gubben Noak
Våran kräfta, våran kräfta
har båd’ klo och stjärt.
Klon den ska vi knäcka
stjärten ska vi spräcka.
Sedan supen ner i strupen
häller vi så tvärt.

vika ...

... eller häfta ihop.

1.
Skriv ut pdf:en dubbelsidigt.

1.
Skriv ut sidorna.

2.
Vik dem på mitten. Klart!

2.
Skär eller klipp dem på längden.

3.
Häfta ihop dem. Klart!

