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Helan
(Melodi: Helan går)
Helan går,
sjung hopp falleri faderallan lej,
helan går,
sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan gåååååååår
(Helan tages)
sjung hopp faderallan lej.

Halvan
(Melodi: Idas grav)
När helan man tagit
och halvan ska dricka
det är som att kyssa
en vän Mölleflicka
ju mera man får
desto mer vill man ha
en ensammer jäkel
gör alls ingen glad

Tersen
(Melodi: Lilli Marlene)
Framför oss i Mölle
står nubben klar och kall.
Den frestar ju en Kullabo
så man ej kan stå pall.
Höj nu pokalen min Möllevän
och i ett drag vi sveper den.
Ja skål, ja skål, ja skål
du dyra alkohol.

Kvarten
(Melodi: Öppna landskap)
Jag trivs bäst på Mölles gator,
nära havet vill jag bo.
Några festdagar i månaden,
så att levern ej får ro.
Där dricker jag ett antal bäsk,
som kryddats utav malört.
Och snart blir Kullamaannen,
ej längre så grotesk.
Jag trivs bäst på Mölles gator,
nära havet vill jag bo.

Kvinten
(Melodi: Helan går)
Mölle thaft
den bäthta thaft som värden haft
Mölle thaft
den bäthta thaft han haft
och den thom inte har nån kraft
hon dricka thkall av denna thaft
Mölle thaft
till landth, till sjöth, till hafth.

Sexten
(Melodi: Det var dans bort i vägen)
Jag har något gemensamt med båten i hamnen
jag är utanpå lackad å mejkad, ja amen
men ute på sju famnars djup!
För pumpen den rosslar och kranarna skorrar
Och veven den hackar och tändstiften morrar
Herreje – vi har int' fått vår sup!

Septen
(Melodi: Fjäril vingad syns på Haga)
Medan Kullens fyr den blinkar
stark som solen är dess sken
sitter vi i sus och duus
för att skapa oss ett rus.
Tag din sup nu uti handen
Låt den snabbt så nå sitt måål
liva upp den inre anden
när vi utbringar Mööllees skål.

Rifan
(Melodi: Små grodorna)
Politiker, politiker är lustiga att se
Politiker, politiker är lustiga att se
Ej öron, ej öron blott munnar hava de
Ej öron, ej öron blott munnar hava de
Kovacs, vacs, vacs, Kovacs, vacs, vacs
Kovacs, ack, ack, Kovacs
Kovacs, vacs, vacs, Kovacs, vacs, vacs
Kovacs, ack, ack, Kovacs

Räfflan
(Melodi: Två solröda segel)
Små klarröda kräftor
och nubbe därtill
en kväll uti Mölle
och tiden står still

Rännan
Mölletåren
(Melodi: Det satt en mås på en klyvarbom)Mölletåren
Det satt en mås på en Möllebåt
Och tom i krävan var kräket
Och skepparns gom var som rostig plåt
När de låg där i bleket
”Jag vill ha sill”, hördes måsen rope
Och skepparn svara: ”Jag vill ha OP”
Och om jag får
En Mölletår.

Smuttan
Mölles pärlor
(Melodi: Vintergatan)
I Vintergatans myriad
har Knafve sitt café
i Mölle hamn med Systrarna
på piren strax brevé
Om Jules Sylvain hade levat nu
hade han tagit med sin fru
och vandrat ner till hamnen
längs med Gyllenstiernas allé
Men Mölles många pärlor
finns ej bara i vår hamn,
de finns ju också på en flaska
med ett ursvenskt namn.
En litet glas O.P. Andersson
lockar troligen alltid nån
att skåla med sin fru och
hålla henne ömt i sin famn

Sista snapsen
(Melodi: Lilli Marlene)
Blicken den irrar var är nu mitt glas?
Handen den darrar, aj det gick i kras.
Men titta ett nytt det tar jag visst
Men en liten konstig kvist!
Fy fan, det var en vas
Fy fan, det var en vas

Medverkande
Per Nauclér
Christina Twengström
Bo Hansson

