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NU ÄR DET PÅSK 
Melodi: Trad. 

När barnen kan va´ ute helt utan pjosk 
och solen går upp bakom Sjöbloms kiosk. 

Ja, då är det påsk! 

TILL ÄGG OCH SILL 
Mel: Engelska flottan har siktats vid Vinga 
I påsk äts det ägg och till det en god sillbit 

då dricks det ej O'boy! 
Skål 

 

PÅSKSUP 
Mel: When Johnny comes marching home 

En liten sup i påsk är rätt 
HURRA, HURRA 

Den sätter på humöret sprätt 
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! 
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GULKUL 
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 av smäll-fyrverkeri 
Ett vackert ägg med godis i 

En häxa, en katt och en höna 
Gör påsken gul och kul 

Kuckeliku. 

PÅSKHÄXERI 
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!! 
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PÅSKVÄNSKAP 
Mel: I ett hus vid skogens slut 

I ett hus vid skogens slut 
liten höna tittar ut. 

Påskharen han skuttar fort, 
klappar på dess port. 

"Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du mej, 
påskasnaps det har jag ej." 
"Kom, ja kom i stugan in, 

drick ett glas av min!" 

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!!! 

Dea&Co. 2011



NU ÄR DET PÅSK IGEN 
Melodi: Nu är det jul igen.... 

Nu är det påsk igen, ja nu är det påsk igen 
På påsken vill vi dricka nubbar. 

Nu är det påsk igen, ja nu är det påsk igen 
På påsken vill vi dricka nubbar. 

Løitens är ju gott och Skåne är ju gott och........ 
......Reimersholms det är väl godkänt, 

Rånäs är ju gott och Tällbergs är ju gott och........ 
......Skärgådssnaps det är väl godkänt 

Skål! 

 

NÄR NUBBEN KOM PÅ BORDEN 
Mel: När Lillan kom till jorden 

När nubben kom på borden 
då blev det vår och göken gol 

och ögonen de lyste 
av vårgrönt och av sol. 

 
När nubben kom i magen 

bröt sommarn ut i fuller blom. 
Och det blev bara värre 

tills flaskan den var tom. 
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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) 

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 nubbar och mycket sving. 

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

PÅSK HUTT 
Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut  
Om man bara tar en smutt, smutt, smutt 

utav denna påska-hutt, hutt, hutt 
Har man ganska mycket kvar 
Men se den som spar han har 

inte särskilt roligt! 

PÅSKA-SNAPSEN 
Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär 

Påska-snapsen kommit på vårt bord, 
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen. 

Helan för de stora, halvan för de små,  
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå. 

(svälj först och sjung sedan): 
./. För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 

den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska ./. 
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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. 

MARDRÖMSPÅSK 
Mel. Hej Tomtegubbar 

Tänk om det inte fanns nån sup till 
all påskamaten på bordet. 

Tänk om i flaskan allt var slut  
en katastrof vore väl ordet. 

Om nån gjort kupp. 
Och rensat upp. 

Ja, allt blitt torrlagt av terrorgrupp. 
Tur att vi faktiskt får en sup till  

påskamaten på bordet! 
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