TILL ÄGG OCH SILL

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

HÖNSAKADORRAN

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

PÅSKSUP

Mel: When Johnny comes marching home
En liten sup i påsk är rä
HURRA, HURRA
Den sä er på humöret sprä
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 gla .
Påsken blir glad, alla får vår-fna .

Mel: I sommarens soliga dagar
E ägg och en tupp och en höna
En kyckling i gräset det gröna
Och barnen i solen den sköna
Gör påsken gul och kul
Kuckeliku.
E påskaris, en tulipan
En liten tupp av marsipan.
En eld av smäll-fyrverkeri
E vackert ägg med godis i
En häxa, en ka och en höna
Gör påsken gul och kul
Kuckeliku.

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, fummel ums.
Häxebrygd i halsen rinn.
Simsalabim! Försvinn!!

PÅSKVÄNSKAP

Mel: I e hus vid skogens slut
I e hus vid skogens slut
liten höna ti ar ut.
Påskharen han sku ar fort,
klappar på dess port.
”Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du mej,
påskasnaps det har jag ej.”
”Kom, ja kom i stugan in,
drick e glas av min!”

Hämtad hos: www.royhallgard.com

NU ÄR DET PÅSK
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