8. Vinet Skvalpar
Melodi: Amanda Lundbom

Vinet uti glasen skvalpa
Bomfadderian fadderadderalla.
Låt oss våra strupar svalka
Bomfadderi fadderallan lej.
Vi hoppas att ni alla får,
Bomfadderi fadderallanlej,
Gutår.
Ett riktigt härligt Gott Nytt År!
Bomfadderi fadderallanlej!

9. Nyårslöften

Mel: “Säg mig du lilla fågel”

Ja, vi ska banta mera.
och äta mera grönt.
Och vi ska motionera,
för träna är så skönt.
Och vi ska sluta röka
och sköta om vår kropp.
Men att nu sluta kröka,
det får vi skjuta opp!

10. Skål för Nytt År!

Mel: When Johnny come marching home

Det gamla året nu är slut
Vart for det hän?
Vi lämnat har det 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.
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!
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1. Tomten är klar

5. Glädje och skratt

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!

Glädje och skratt - visar oss att
vi firar nyår nu.
Hur är det fatt - varför så glatt?
Vi firar nyår nu.

2. Snart det gnistrar
Mel: When You Wish Upon a Star

Snart det gnistrar i det blå.
Lite skumpa då vi få.
Men till dess så får vi ta vinklunkar små!

3. Det nya året
Mel: Lili Marlene

Klar liksom en stjärna
står ett nytt år tänt
och varje pys och tärna
har fått det i present.
Inte vet du och inte jag
ett enda dugg om nästa dag
men hoppas alla får
Ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

4. Gott Nytt År!

Mel: 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.
Snart fylls himlen av raketers gnistor.
Glöm det gamla årets alla brister.
Ja så för fasen, säg glada frasen
Gott Nytt År, drick ur glasen!

Mel: En gång jag seglar i hamn...

Ja……
Vi dricker nu en klunk vin.
Blodet blir hett utav vin.
Sången får sprätt utav vin,
hör melodin - den klingar så fin.
Du blir så glader och god
Får både styrka och mod.
Så lätt man svävar, när man ta´t en klunk vin.

6. Ett märkligt ting
mel. Kovan kommer, kovan går

Vinet är ett märkligt ting,
märkligt ting, märkligt ting.
Bäst man känner ingenting,
ingenting, ingenting.
Vips man blir rätt yr i hatten,
dagen efter älskar vatten,
och nu är det nyårskväll.
Glaset höj, gutår och häll!

7. Snart är det Nytt År!
Mel. En gång jag seglar i hamn

En sång, det är ingen sång,
om inte på samma gång,
man tar ett glas i sin hand,
och får på tand,
en klunk vin ibland.
Druva, vi varmt dig nu be,
ljuva minuter oss ge.
Snart är det nytt år.
Sjung och festa och le!

Utskrivet från www.royhallgard.com

Mel: Lili Marlene

