
Nässvisa  ”När månen vandrar” 

 

 

 

När månen vandrar på fästet blå å tittar in på strandkafeet 

där vi har samlats båd stor och små, att fira näsbacka kvällen 

här skall vi sjunga här skall vi prata och alla vara så hjärtans glada 

hå hå hå ja  hå hå hå ja. 

 

När Fanny med sin stab av kvins skall sätta pannan på elden 

då bör vi alla det säkert mins att stanna kvar hela kvällen. 

Ja vi skall doppa och dricka kaffe, ha lika roligt som Jannes maffe 

när han fick skäll på folk hå hå hå ja. 

 

Där sitter Gunnar så glad i sinn och uppå strömmingen tänker 

kring gåsgrunn går de i stora stim och ut på kallgrynnon blänker, 

Ja han har sakt att han nog skall tukt dem på kalas åsin och  

långt ut vid ryssin hå hå hå ja   hå hå hå ja. 

 

När Sandras Torsten sin dag har all, får vända ryggen åt svälton 

då är vi säker att han är glad att slipp lisenser och kvitton 

vi ser då honom om kvellen vandra på vägen hem till sin Leif o Sandra 

då är han glad hå hå hå ja. 

 

Här sitter skepparn så lugn och trygg och blott på eos han tänker 

att få ta ratten uti sin hand styr över stadsfjärdens vatten. 

Han har till uppgift att narra pengar av herrar fruar och av päronkäringar 

hå hå hå ja   hå hå hå ja. 

 

Och Lasse han nog älskar ännu både spjutet och kulor 

fast amors pilar nog redan plär på honom satt stora bulor 

ja amors pilar är vass som prylar de käns i hjärtat presis som sylar 

stackars karl hå hå hå ja. 

 

När Hugo kommit med Edit sin och Lennart med sin Irene 

o Sundes hannes och keldas juss med varsin gräbbo från kales 

då kan vi börja vår näsback afton och hälsa alla hjärtligt goafton 

hå hå hå ja   hå hå hå ja. 


