Ljuvliga vin
Mel: Brev från kolonien

Oj, det glänser, vad är detta
Jo, en riktigt klar femetta
Rött och vitt du kunnat välja
Eller kanske en rosé att hellre svälja

BORDSVISOR

Som en ädelsten i glaset
Vinet skimrar på kalaset
En juvel som är så läcker
Bara drick vi har köpt hem så att det räcker
Man blir glad och man blir yster
Ingen jäkel kan va´ dyster
Höj nu glaset, bli nu glader
Får vi inte dricka snart så får vi spader!
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Kul ska vi ha!
Mel: Turalleri

46-(45-)års mötet

Ja, nu ska vi skåla och lova varann,
turalleri, turallera,
att göra så trevligt som var och en kan
turalleri hurra.
Ett angenämt minne vi då skola ha,
när hem ifrån festen i natt vi oss ta.
Turalleri, turallera.
Kul ska vi ha, hurra!
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Alla har nu satt sig
Mel: Lili Marlene

All stelhet lägg bort
Mel: Vi gå över daggstänkta berg

Alla har nu satt sig till ett dukat bord,
säkert våran lycka nu snart skall bliva gjord.
Sällskapet verkar väldans bra,
så bocka rart och säg goddag,
goddag, goddag, goddag,
goddag, goddag, goddag.
Nämen se på bordet - där står ju ett glas,
säkert vet väl alla hur drycken den ska tas.
Öppna på munnen ett litet smul,
så får ni känna på nå't kul
när drycken sig beger
på vandringen dit ner.
In bland tänder
Mel: Love me tender

In bland tänder, snart det skall,
rinna lite vin.
Drycken som du lätt står pall,
en glädjens vitamin.
In bland tänder, vin så gott,
nedåt låt det gå.
Nu din gom den snart har fått,
det bästa den kan få.

All stelhet lägg bort och var fri, fallera.
Det hänger just på dej hur här ska bli, fallera.
Låt skrattraviner runga - ikväll är alla unga.
Och alla har gått in för glatt humör, fallera!
Så dricka vi nu vinets skål, fallera.
Och var och en har valt den dryck han tål, fallera.
Vad än ni har i glasen - ni måste bli i gasen.
Berusade av skämt och gott humör, falleraaaaa.
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 dem som
ska köra hem den, som de 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.//

