Hagabergs kräftknytis
2: GO FESTEN IN (sjunges med Amerikansk
accent)

3: Kräftan
Melodi: Blinka lilla stjärna

Melodi: When the Saints...
Kräfta, kräfta prydd med dill,

Vi önskar alla hjärtligt välkomna till
Hagabergs Kräftknytis.
Kom ihåg att städa efter er när ni ger upp för
kvällen.

Go festen in, go festen in

och en immig sup därtill,

Go festen in och trivs med oss

bröd och smör och ost och sill

And very welcome everyhopa

och så några supar till.

So we can sing go festen in

Kräfta, kräfta prydd med dill,

‘

Go festen in, go festen in
Go festen in all släkt and friends
We are so glad att we can see you
Att we can sing go festen in
To tjejs and boys, it’s very skojs

nu vi får allt vad vi vill.
4: En hutt vi tar till kräftor
Melodi: Min hatt den har tre kanter
En hutt vi tar till kräftor.
Till kräftor tas en hutt.

1: Nu är det fest (Trad. Hagabergsvisa)

We like to see so many strongs

Melodi: When the saints...

We känning oss so very happy

Och har du inga kräftor.

Nu är det fest

We singing welcome in our songs

Så ta ändå en hutt.

Nu är det fest

To all of you, it´s riktigt true

Nu är det fest på Hagaberg

Välkomna hit med all your voice

Sörpla kräftor o träffa grannar

And sing så att ni keep on sjunga

Det ska vi göra natten lång

När ni tonighting go to kojs

… och en gång till …..

Go festen in, go festen in
We singing all go festen in
We klappa takt med våra handsings

1

När vi nu sings go festen in!

Hagabergs kräftknytis
5: Dubbelnubbe

7: En enkel liten sång

9: Ett kräftkalas

Melodi: Linas Emilvisa

Melodi: Med en enkel tulipan

Melodi: O Tannenbaum

Hujedamej, så god den är,

Med en enkel liten sång,

Ett kräftkalas, ett kräftkalas,

ej bättre tänkas kan.

ja den skall ej bli så lång.

det är kalas med fulla glas.

Och nubbe är det namn den bär

Vi har så bråttom,

(Halva nubben tages)

vi har så bråttom att fatta glasen

den ner för strupen rann.

Vi alla sorger lägger bort,

Singdudeldej, singdudeldej

så blir det inte så torrt,

Ett kräftkalas, ett kräftkalas,

singdudeldudeldej

ty nu i kväll ska vi ha det

det är kalas med fulla glas.

Singdudeldej, singdudeldej ...

trevligt uppå kalaset.

Men finns det bara tomma glas,
så är det inget kräftkalas.

(Resterande nubbe tages)
Hujedadajedamej!
6: Dom Nubbarna
Melodi: Små grodorna
Dom nubbarna, dom nubbarna
är lustiga att ha
Dom nubbarna, dom nubbarna

8: Vi ta ett rus här i vårt hus

10: Till kräftklon

Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus

Melodi: Med en enkel tulipan

Vi ta ett rus här i vårt hus.

Med en klo som är så go

Kräftan är kommen hopp-tra-la-la-la.

och en pärla jo, jo,

Snapsen är här. Månen den är.
Full som ett bär.

dom vill vi gärna ha

Hej, nu brinner alla vackra ljusen.

Ej röra, ej röra, nej skala kräftan först

Kräf-tan och månen är på snusen.

och sedan, och sedan

Tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la

vi släcka ska var törst.

Tra-la-la-la-la-la.
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La-la

så är det bara,
ja det är bara att konsumera.
Har man fått en,
vill man ha två,
och får man två är det så
att man vill gärna,
ja man vill gärna ha många flera.

