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

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!

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!!

GULKUL
Mel: I sommarens soliga dagar
Ett ägg och en tupp och en höna
En kyckling i gräset det gröna
Och nubben i glaset det sköna
Gör påsken gul och kul
Kuckeliku!

Glad Påsk! Glad Påsk! 

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 till påskens ägg och sill
frestas jag att ta en liten jävel till!”

JAG SÅG EN KÄRRING
Mel: Det var så roligt jag måste skratta
Det var så roligt, för upp i luften  
jag såg en kärring som flög en kvast.  
Hon hade häxhatt, och sammetsjacka,  
på kvasten satt det en liten katt.  
Hon styrde kvasten, mot blåa kullen
och där hon landade med ett vrål.  
Ett glas hon tog fram, 
o´ hällde i det
till mig hon ropte 
Glad Påsk o´ Skål!

GAMLA NORDSJÖN 
Mel: Gamla Nordsjön (något anpassad)
Gamla Nordsjön den svallar och brusar
men den ligger rätt långt härifrå .́
Det finns annat i Påsk som berusar.
Vi tar en sup eller snarare två. (Eller fler ändå)

NU LEKER LAXEN
Mel: Apladalen i Värnamo
Nu leker laxen, 
nu blommar häggen, 
nu lyfter taxen 
sitt ben mot väggen.
Sssssssssssssssskål!
Ett litet avbrott har visan fått
och under tiden, har taxen gått!


