Riskfritt

Mel: Can´t buy me love, The Beatles 1964

Ja, va en är e farligt gift
som ju omger Visby stift.
Men vinet gör en frisk och gla´,
det är så som vi vill va´
Och vi tar inte, några risker,
så vi vill ha mera vin.
Vi dricker vii-in,
Alla vill vi dricka vin,

Vi dricker vi-in, ja, ja, ja, jaaa!
Hasse Alfredsson han sa
a i va en kan det va´
Toffeldjur och annat skit
o´ det vill vi inte ha.
Och vi tar inte.
Några risker.
Så vi dricker bara vin.
Vi dricker vii-in,
Alla bara dricker vin,
Vi dricker vi-in,
Vi dricker vi-in,
Vi dricker vi-i-in, ooooooo!

In bland tänder

Mel: Love Me tender. Elvis Presley

In bland tänder, snart det skall,
rinna lite vin.
Drycken som du lä står pall.
En glädjens vitamin.
In bland tänder, vin så go ,
Nedåt låt det gå.
Nu din gom den snart har få .

Det bästa den kan få.

Glas med Vin

Mel: Augustin. Siw Malmqvist 1960

E glas vin, ger dig allt
e riktigt lyft utan besvär.
Du blir ung, du blir kung,
du blir grann och populär.
Häll upp mer - var är flaskan?
Häll det nu i munnen in.

Snart så ska du möta Amnesin!
Text & layout: Roy Hallgard

www.royhallgard.com

Ingenting går ner som lite rödvin
Mel: Ingenting går upp mot gamla Skåne. Siw Malmqvist 1968

Ingenting går ner som lite rödvin.
Eller vi vin, till och med e glas rosé.
Ingenting går ner som goda viner
Får man det i e glas, ja då trivs man mer än bra.

Sommarvin

Mel: Yellow Submarin.The Beatles 1966

När du nu tar en klunk vin

ser du ärilar och du hör bin.
Allt blir ljust och allt blir lä ,
på di li-i-iv det sä er sprä .
Sol som ler, allt skönt på gång
blommors do-o-oft och fågelsång.
Du känner värme i din kropp,
molnen lä-ä- ar uppi din knopp.

Många drycker tjusat mig, fångat mig, berusat mig.
Men när jag ser glas med vin, bultar hjärtat hårt.
Vad är väl e glas med öl, med si skum, nåt för hin.
Inget går väl upp emot, e härligt moget vin.
Ingenting går ner som lite rödvin.
Eller vi vin, till och med e glas rosé.
Ingenting går ner som goda viner
Får man det i e glas, ja då trivs man mer än bra.
Ja, får man det i e glas, ja då trivs man mer än BRA!

Vinet börjar verka

Mel: Love is all around me. The Troggs 1968

De a kan bara gälla sommarvin,
gälla sommarvin, gälla sommarvin.
De a kan bara gälla sommarvin,
gälla sommarvin, gälla sommarvin.

Det känns i varje finger, det känns i varje tå.
A vinet börjar verka, det känns ju faktiskt så.
Snart snurrar det i plymen, tänk om du ej kan gå.
Men vad gör det i morgon, kom låt oss fylla på.

Salta bad och sol på strand
du upple-e-ver med vin i hand.
Doft av gräs och lärkans drill,
dans på bry-y-ggor och rök från grill.

För vin det är ju, en gudadryck
Som på all fest ger e härligt tryck.
Vi som här si er vill bara ha mer
Vänner som ler, vart än vi ser

De a kan bara gälla sommarvin,
gälla sommarvin, gälla sommarvin.
De a kan bara gälla sommarvin,
gälla sommarvin, gälla sommarvin.

Det känns i varje finger, det känns i varje tå.
A vinet börjar verka, det känns ju faktiskt så.
Snart snurrar det i plymen, tänk om du ej kan gå.
Men vad gör det i morgon, kom låt oss fylla på.
Men vad gör det i morgon, kom låt oss fylla på.

Ljuvliga vin

Mel: Brev från kolonien, Cornelis 1965

Oj, det glänser, vad är de a.
Jo, e riktigt klar feme a.
Rö och vi du kunnat välja.
Eller kanske en rosé a hellre svälja.
Som en ädel-sten i glaset.
Vinet skimrar på kalaset.
En juvel som är så läcker.
Bara drick vi har köpt hem så a det räcker.
Man blir glad och man blir yster.
Ingen jävel kan va´ dyster.
Höj nu glaset, bli nu glader.
- Får vi inte dricka snart så får vi spader!
Text & layout: Roy Hallgard www.royhallgard.com

Sånt är vinet

Mel: Sånt är livet. Anita Lindblom 1963

Ner med vinet, ja ner med vinet.
För ingen falskhet bor det där.
Lä öl och va en, är till för dom som
ska köra hem den, som dom har kär.
Nej, varför tveka, det smakar härligt.
Och det är ny igt, för kropp och själ.
När du nu dricker, di 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.//

