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Se Raketen

Melodi: When You Wish Upon a Star

Se raketen i det blå.
Lite skumpa snart vi få.
Men till dess så får du ta vinklunkar små!

Tomten Är Klar

Nyårsfest

Tomten han är klar nu,
tar sig lite vin.
Hoppar upp på bordet,
väldigt piggelin.
Ropar och hoppas alla får.
ett riktigt härligt Gott Nytt År!
Ett härligt Gott Nytt År!
Ett härligt Gott Nytt År!

Slå nu klackarna i taket,
vi ska ha en riktig nyårsfest.
Grannarna ska höra braket,
när vi gör det som vi gillar mest.
Vi ska festa, dricka, sjunga
Ta bort sordin; (bort sordin, bort sordin)
Väggar, golv och tak ska gunga,
här flödar vin. (flödar vin, flödar vin)

Mei: Jazzgossen

Mel.: Lili Marlenee

Skål För Nytt År!

Mel: When Johnny come marching home

Det gamla året snart är slut
Vi lever än!
Och lämnar det snart akterut
Var glad min vän!
För nya chanser det kommer snart
och livet det är underbart.
Och snart så är det ju dags för en omstart.

Pigga Och Glada!
Mel: Midnatt råder

Men som tröst i vin vi nu ska skåla,
nu ska skåla.
Nya året ska få oss att stråla,
oss att stråla.
Pigga, glada, piggapiggaglada.
Ha det bra!

Gott Nytt År!

Melodi: Nu har vi jul här i vårt hus

Nu har vi vin, här i vårt hus
Skål på er alla hopp tra la la la!
Nytt år vi har, vinet du tar, vinet du tar
Himlen snart fylls av raketers gnister
Glöm det gamla årets alla brister
Ja för fasen, sjung nu frasen
Gott Nytt År, drick ur glasen!
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Gamla året, snart det har försvunnit,
har försvunnit.
Tiden ifrån alla snabbt har runnit,
snabbt har runnit,
Tick, tack, tick, tack, ticketicketicktack,
tick, tick, tack.

Ja, höj nu glasen för nytt år
HURRA, HURRA!
Vi skålar för det nu gutår
HURRA, HURRA!
När raketerna till himlen når
och när klockorna dom tolv slag slår
Ja, då vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR!

Nyårsskål!

Melodi: Rövarna i Kamomilla stad

Nu har ni alla fått ert vin
och nu så ska vi skråla.
För året det som komma skall
- för det vi ska nu skåla.
Det gamla året ska nu ut,
Ta fram raket och upp den skjut,
Och drick nu så mycket som ni bara vill
och i morgon drick vatten med Treo till!

