
FASTELAVN ER MIT NAVN
Fastelavn er mit navn,

boller vil jeg have.
Hvis jeg ingen boller får,

så laver jeg ballade.

Boller op, boller ned,
boller i min mave.

Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.

Svar:
Boller små, skal i få,

så i bliver glade,
så vil jeg, ikke ha',

i laver mer' ballade.
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KAN DU GÆTTE HVEM
JEG ER?

Kan du gætte, hvem jeg er?
kan du gætte, hvem jeg er?
For jeg har fået maske på

misk, mask, maske på
Kan du gætte, hvem jeg er?

kan du gætte, hvem jeg er?
kan du gætte, hvem jeg er?

For jeg har fået næse på
Nis, nas, næse på

Kan du gætte, hvem jeg er?

kan du gætte, hvem jeg er?
kan du gætte, hvem jeg er?

For jeg har fået jakke på
Jik, jak, jakke på

Kan du gætte, hvem jeg er?
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NU ER DET FASTELAVN
IGEN

Melodi: Der sad to katte på et bord.
 

Nu er det fastelavn igen,
Krittevitte vit bom bom,

Og pengene de rasler ind,
Krittevitte vit bom bom,

 
Og hvis jeg ingen penge får,

Krittevitte vitte vitte vit bom bom,
Så kommer vi til næste år,
Krittevitte vit bom bom.
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DEM, DER ER LØVER
Melodi: Dem, der er født i januar, de rejser sig op.

 
Dem, der er løver de rejser sig op,
Dem, der er løver de rejser sig op,

De går ind i midten og drejer let omkring, 
Så nu kan vi alle sammen, 

klappe højt af dem.
 

Dem, der er prinsesser de rejser sig op,
Dem, der er prinsesser de rejser sig op, 

De går ind i midten og drejer let omkring, 
Så nu kan vi alle sammen, 

klappe højt af dem.
 

Dem, der er superhelte de rejser sig op,
Dem, der er superhelte de rejser sig op,

De går ind i midten og drejer let omkring, 
Så nu kan vi alle sammen, 

klappe højt af dem.
 

Sangen fortsættes herefter med resten af de udklædte børn, så alle får
lov at rejse sig op og dreje omkring.
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NU HAR VI JO FASTELAVN
Melodi: I en kælder sort som kul.

 
Nu har vi jo fastelavn,

og vi er så glade,
for når vi til tønden slår,

bliver der ballade.
Alle ska' klæs' sig ud til sjov,

og måske får vi lov,
til at få nog'n godter,

som på snoren hopper.
 

Vi en maske lave vil,
men vi først må finde,

hvad vi bruge skal der til,
af papir og strimmel,

briller store, hatten høj,
vi skal lave stor halløj,

heksen med sin hugtand,
Pippi og så Batman.
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