
1.Melodi: Blinka lilla stjärna
Kräfta, kräfta prydd med dill,
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi får allt vad vi vill.

2. Melodi: Helan går
Helan går, sjung hopp fadderallan lallan lej
Helan går, sjung hopp fadderallan lej
Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får
Helan går! (drick snapsen)
Sjung hopp fadderallan lallan lej!

3. Melodi: En sockerbagare
Det sam en kräfta i älvens fåra, jag slog ihjäl 
den med ekans åra. Den ligger nu uppå dillat 
fat, den var en fisk*, men nu är den mat. Och 
uti älven simmar de han känner, hans mamma, 
pappa och släkt och vänner. Jag tror nog inte 
det vore klokt, att tala om att vi honom kokt.

4. Melodi: Små grodorna
Små kräftorna, små kräftorna är tråkiga att se
Ej öron, ej nypor ej, ej rumpor hava de.
Kloak ka ka Kloak ka ka så smakar deras spad
Klorin klorin klorin klorin den snapsen får mej 
glad

5. Melodi: Uppå källarbacken
Uppå kräftkalaset, uppå kräftkalaset
där ska ni tro
tar man sig en liten, tar man sig en liten
sup till var klo.
Genom strupen
lilla supen
smyger ner till lilla baken.
Vackra honor
dill i kronor
utav brännvin får man smaken.

6. Melodi: Små grodorna
Dom nubbarna, dom nubbarna
är lustiga att ha
Dom nubbarna, dom nubbarna
dom vill vi gärna ha
Ej röra, ej röra, nej skala kräftan först
och sedan, och sedan vi släcka ska vår törst. 

7. Melodi: O tannenbaum
Ett kräftkalas, ett kräftkalas,
det är kalas med fulla glas.
Men finns det bara tomma glas,
så är det inget kräftkalas.
Ett kräftkalas, ett kräftkalas,
det är kalas med fulla glas.

8. Melodi: Mors lilla Olle
Supen den rinner längs strupen fram
den värmer och gör att det fest blir med glam
och äta sin kräfta med smak utav dill
Man kan inte motstå
det kräver en till

9. Melodi: Mors lilla olle
En gång i månan
är månen full
men aldrig vi sett
honom ramla omkull
Stum av beundran
hur mycket han tål
höjer vi glasen och
dricker hans skål

10. Melodi: Stockholm i mitt hjärta
Festen i mitt hjärta
låt oss besjunga en skål
här utpå våran veranda
vi dricker så mycket vi tål
med kräftor från hela världen
suger vi i oss allt
genom kräftornas kärlek till magen
får vi blandning av dill och salt

11. Melodi: I Apladalen
En liten kräfta sa till sin syster
Min vän var inte så svart och dyster.
När du blir stor blir du röd och fin
Och du får bada i brännevin. 

12. Melodi: Midnatt råder
Kräftor röda ligger här på faten, här på faten.
Och i glasen väntar destillaten, destillaten.
Efter att ha skalat, slitit, sörplat:
Nu en skål!

13. Melodi: Nu har det ljus här i vårt 
hus
Nu har vi fest här i vårt hus
kräftan är kommen, vi tar oss ett rus!
Flaskor och glas, folk i extas, vilket kalas!
Kräftan lyser röd och grann i stugan
grannen sitter där och suger ur han.
Hör du gubben, nu ska på stubben
vi ta den här lilla nubben.

15. Melodi: Räven raskar över isen
Kräftor kräver ju små nubbar
Kräftor kräver ju små nubbar
En liten snaps, till varje klo,
det är för strupen en lisa.
Så här gör kräftvännen när det står,
kräftor på bordet och när han får,
en liten snaps, till varje klo.
Nu är det slut på vår visa.

16. Melodi: Tänd ett ljus
Ta en sup och låt det bränna
låt aldrig halsen få känna, det är svalt nu
men du blir varmare igen
ta en sup för kräftan du käka
akta mattan, sluta och kräka
Ta en sup… för kräftans dag
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14. Melodi: Vi går över daggstänkta berg
Vi går mot de dillprydda berg, fallera,
som lånat av rubinerna sin färg, fallera!
Så skön på stora faten ligger kräftan, gudamaten,
vilken stärker och styrker vår märg, fallera!

Man gärna har levt i den tron, fallera,
att kräftor kräva O.P. eller Kron, fallera.
Men råkar du det sakna så låt ej glädjen slakna,
njut ändå utav stjärten eller klon, fallera!

Visst kräftan är dyr uti pris, fallera,
och säljs nu till på köpet kilovis, fallera!
Dock svär jag vi min lyra: Kräftor kan ej bli för 
dyra,
ty det finns ingen liknande spis, fallera!

Och därför så måste vi ta, fallera,
för kräftorna ett rungande hurra. Hipp hurra!
Ty livet blommar just i fagra månaden augusti,
då vårt månsken och kräftor vi ha, fallera!

Så fattom ett glas i vår hand, fallera,
och tagom då och då en tår på tand, fallera!
För klon vi tager tvärt en sup och sena två för 
stjärten,
ty vi måste ju festa ibland, fallera!


