
4. HÅRT SKAL
Mel. Fia Jansson

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

2. TUR I OTUREN
Mel:  I sommarens soliga dagar

En kräfta, en svart och en sur en,
satt först och förbanna´ oturen.
Att 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 ett 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! 

9.  LÄCKERT DJUR
Mel: 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 nubbe till.
Men du gör ju som du vill!

1. LILLA FULA KRÄFTA
Mel: Alte kameraden (Vill du ha fysiken fin) 

Lilla fula kräfta där,
nu du ej kan vara till besvär.
Nypas kan du ej ditt kräk, 
du har blivit vårat partykäk.
Rensar bort din äckli´a tarm,
äter köttet ur din goda arm.
Med en sup, nu med en sup,
jag sköljer ner dig i min mages djup! 

8. KRÄFTAN 
    ÄR SIG LIK
Mel: 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.

KRÄFT-
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5. NU OCH DÅ
Mel: Skånska slott o´ herresäten.

Kravet att alltid ta vara på ”nuet”
har numera stigit dom flesta åt hu´et.
Om snapsen ska tas innan ”nuet” blir ”då”,
så, säg, va´ i helsicke väntar vi på?

3. SUGA OCH BITA
Mel: Skånska slott och herresäten

Att suga och bita 
och tugga och slicka
kan alla med glädje, 
båd pojke och flicka.
Om associationer får 
dig att bli röd,
har du samma färg 
som när kräftan är död.

5. KÖPA BYXOR
Mel: Det var på Capri ...

Att köpa byxor, en prövning för många,
Dom sitter sällan så bra som dom ska.
Dom är för korta, för långa, för trånga.
Men en snaps sitter jämt lika bra!

6. HELLRE VA´ BLYG
Mel: Skånska slott och herresäten

Att sjunga till supen 
som just blev serverad,
det gör mig besvärad 
och blyg och generad.
Men hellre va´ blyg för 
gemenskapens skull,
än dricka i smyg och bli 
hemlighetsfull!

7. NYPPIGG
Mel: Apladalen i Värnamo

Ja, vår kräfta fick nästan hicka, 
för när han träffa en kräfteflicka,
hon sa helt käckt till vårt lilla kryp;
Kom hit och ge mig ett litet nyp!
Skål


