Sånt är vinet
Mel: Sånt är livet.

Ner med vinet, ja ner med vinet.
För ingen falskhet bor det där.
Lättöl och vatten, är till för dom som
ska köra hem den, som dom har kär.
Nej, varför tveka, det smakar härligt.
Och det är nyttigt, för kropp och själ.
När du nu dricker, ditt blod ju renas.
Och uti knoppen mår du väl.
//: Ja, ner med vinet, ja, ner med vinet.
Så mycket glädje finns det här.
Och töm nu glaset, i stora klunkar.
Säg skål till vännen, som du har kär. ://

Vin, vin, levande vin
Mel: Trink, trink, brüderlein trink

Vin, vin, levande vin
gnistra i varje pokal.
Vin, vin rödaste vin,
tjusar oss i denna sal.
Vi glaset nu höjer till nyårets lust,
och dricker vårt eldiga vin.
Vi vill ha glädje, vi vill ha must,
av vin, vårt glödande vin..

Tacksamma visan

Mel: Halta Lottas krog (Glory glory haleluja)

Skål för den som lyssnar
fast du inte pratar rent.
Skål för den som stöttar
när det blivit väldigt sent.
Skål för den som gör
att det blir mera kvar till oss
och då menar jag förstås…
Skål för alla nykterister
som överser med våra brister
särskilt dom som är bilister
och kör oss hem igen
i gryningen!
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Mel: 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!

Se raketen

Mel: When You Wish Upon a Star

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

Nyårsfest
Mel: Jazzgossen

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)

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
Himlen snart fylls av raketers gnister
Glöm det gamla årets alla brister
Ja för fasen, sjung nu frasen
Gott Nytt År, drick ur glasen!

Dags för nytt år
Mel: Trettifyran

Ja nu är det slut på gamla tider,
ja nu är det färdigt inom kort,
nu skall nya tider komma,
nu ska gamla året bort,
Så tag nu farväl
och höj ditt glas för det som komma skall.
Nu är det slut på gamla tider
drick nu det ny-a å-ret iiin!

Pigga och glada
Mel: Midnatt råder

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.
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!

Tomten är klar
Mel: Lili Marlene

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!

