TILL ÄGG OCH SILL

Mel: Engelska flottan har siktats vid Vinga

I påsk äts det ägg och till det en god sillbit
då dricks det ej O’boy!
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SKILDA PREFERENSER

Melodi: Trad.
När barnen kan va´ ute helt utan pjosk
och solen går upp bakom Sjöbloms kiosk.
Ja, då är det påsk!

SILLVISA

Mel: Jungfrun hon går i ringen
Å silla ho går i havet bland torsk å makrill.
Å silla ho går i havet bland torsk å makrill.
Ho tar sig en kallsup när tusan ho vill!
Ho tar sig en kallsup när tusan ho vill!

PÅSKSUP

Mel: When Johnny comes marching home
En liten sup i påsk är rätt
HURRA, HURRA
Den sätter på humöret sprätt
HURRA, HURRA
Till sill o´ ägg o´ en laxabit
vi höjer glaset i denna rit,
i påsk så tar vi en liten aquavit.
Ja, våren hälsar vi så här,
HURRA, HURRA!
för sommarkläder snart vi bär,
HURRA, HURRA!
Och vi är glada, o´sjunger en bit
för vår och sommarn som kommer hit.
Nu så tar vi vår lilla aquavit!

VÅRFNATT

Mel: Blåsippan ute i backarna står
Blåsippan ute i backarna står.
Niger och säger: Ja, ta nu en tår!
Därför vi dricker ur glasen så glatt.
Påsken blir glad, alla får vår-fnatt.

HÄXERI

Mel : Flickan i Havanna
Påsk betyder häxeri.
och i handen håller vi.
magisk brygd som inom kort
snabbt ska trollas bort.
Hokus pokus, mystikums,
abrakadabra, fummelfjums.
Häxebrygd i halsen rinn.
Simsalabim! Försvinn!!

BISKOP HENRIKS SNAPSVISA
Mel: Kors på Idas grav
Biskop Henrik sa’ en gång till en novis:
”Jag har drabbats av en dualistisk kris
ty jag tjänar troget Herren
men var jag gång jag äter sill
frestas jag att ta en liten jävel till!”

HÖNSAKADORRAN

Mel:Skånska slott och herresäten
En hönsakadorra, när äggen hon plocka´,
hon tackade hönsen, hon niga och bocka´.
Hon sa: Alla höns ett stort tack ska ni ha.
För påskägg och nubbe det smakar så bra!

NÄR MAN KOCKAR

Mel: Imbelupet
När man kockar får det inte brännas vid
undantag från regeln finns emellertid
ska man bjuda nåt’ till sillen, lite dryckjom
med procent
ska det helst nog vara något som är bränt!

Hämtad hos: www.royhallgard.com

NU ÄR DET PÅSK

Mel: En sjöman älskar...
En snöman älskar is och snö,
en blåval sitt hav.
En travhäst vill ha klöverhö,
en ren älskar lav.
Var säl, mår väl,
av sill, enbart sill
men jag vill ha nubbe till.

