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1. Här är gudagott          

Här är gudagott att vara
O, vad livet dock är skönt!
Hör vad fröjd från fåglars 
skara, 
se , hur gräset lyser grönt!
:Humlan surrar, fjäril´n prålar,
lärkan slår i skyn sin drill
Och ur nektarfyllda skålar
dricka oss små blommor till 

2. När vinet kom

mel: När Lillan kom till jorden

När vinet kom till jorden,
det skötte gubben Noak om.
Och snart till kalla Norden
den ädla drycken kom.
Och därför säger mamma
så är jag nästan alltid glad.
Ty vinet det gör livet
till ständig solskensdag. 

3. Påfyllning

mel: Så länge skutan kan gå..

Så länge rösten är mild,
så länge ingen är vild,
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild,
så länge alla kan stå,
så länge alla kan gå,
så länge alla
kan tralla
så fyller vi på!
För vem har sagt att just du 
kom med storken
för att bli glad av att lukta på 
korken!
Här har bli´t ny leverans
vi höjer glaset med sans
men låter vinet gå ner till en 
yrande dans!

4. Rödvinsskål

mel: Flickan i Havanna

Flickan vid din sida, hon har 
ännu rödvin kvar,
hon sitter nu och väntar att en 
skål vi tar.
Hej, nu kära vännen min, 
drick nu ur Ditt röda vin,

glas blir tomt och Du blir full, 
skål mitt hjärtegull.

5. Så skimrande (Evert 
Taube)

Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så 
befriande,
fälten, ängarna och träden, 
aldrig så vackra
och blommorna aldrig så 
ljuvligt doftande 
som när du gick vid min sida
mot solnedgången, aftonen 
den underbara,
då dina lockar dolde mig för 
världen,
medan du dränkte alla mina 
sorger, älskling,
i din första kyss. 

6. Se vinet väntar

mel: Se Svarte Rudolf

Se vinet väntar i glaset,
men väntan skall inte bli lång.
För ska det bli sprätt på 
kalaset
skall vinglaset tagas med sång.
Vår sång ädla känslor 
framföder
och skapar en festatmosfär.
Lyft bägaren, systrar och 
bröder,
vi firar att just vi är här!

7. Vinets lov

mel: Jungfrun på Jungfrusund

Ingen skänkt mej en så´n 
sekund
som vinet gör om en stund
och inget skänkt mej ett sådant 
sinn
som detta härliga vin,
Jag hållit i mina händer
så många glas, ett i sänder,
men inget, inget så stort å 
klart,
som detta glas - nu jag tar´t!
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