


PÅSKSÅNG
Mel: I sommarens soliga dagar   

Ett 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!  

Ett påskaris, en tulipan 
en liten tupp av marsipan  

En eld, en smäll, ett fyrverkeri  
ett vackert ägg med godis i.  
En häxa, en katt och en höna  

gör påsken gul och kul  
Kuckeliku! 

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.



STARKA SNAPSAR I PÅSK
Mel: Blommig falukorv

Vi vill ha starka snapsar nu i påsk – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.

Vi älskar Svart Vinbärs och Skåne och en Herrgård.
och vodkan den med lingonsmak.

Bäsk – gör oss så sälla.
Pors – gör oss så snälla.

Reimersholms är härligt läbbigt..
Vi vill ha starka snapsar nu i påsk – mamma.

Nåt annat vill vi inte ha.
  Badabidibabba.

Nåt annat vill vi inte ha.
  Badabidibabba.

Nåt annat vill vi i-inte haaaaaaa!!!

STYRKEDROPPAR
Mel: Svarte Rudolf

Till påskmaten dricker vi brännvin,
det har O.P. Anderson sagt.

Och vi kräva ingen förändring,
på det kan vi skriva kontrakt.

Ty den sätter sprätt uti kroppen,
det killar i armar och ben.

Och tänk vad det klarnar i knoppen
och aldrig man känner sig klen.



PÅSKHÄXERI
Melodi: 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!!

HEJ ALLA HÄXOR
Melodi: Hej tomtegubbar

Hej alla häxor, ta fram kvasten
vi ska till Blåkulla fara.  

Hej alla häxor, ta fram kvasten
vi ska till Blåkulla fara.  

En liten tid, vi flyger kring  
Med mycket möda och mycket sving.  

Hej alla häxor ta fram kvasten,  
vi ska till Blåkulla fara.
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