Sange til kaffebordet
Vi si’r tillykke (Congratulations)
Vi si’r tillykke, vi si’r tillykke
så I kan mærke, det er alletiders dag.
Vi si’r tillykke, vi si’r tillykke
og bringer sang og stemning i et festligt lag.
Musik og sang har stor betydning gennem livet,
så derfor ta’r vi alle det for ganske givet,
at I på denne dag vil nyde vore sange.
Kom alle sammen. Vi synger i kor!
Vi si’r tillykke, vi si’r tillykke
så I kan mærke, det er alletiders dag.
Vi si’r tillykke, vi si’r tillykke
Ja, alle os som er til stede her i dag.
Vi si’r tillykke med et stort og flot HURRA!!!

Skuld gammel venskab
Skuld gammel venskab ren forgå
og stryges fra vor mind’.
Skuld gammel venskab ren forgå
med dem dav så læng’, læng’ sind’.
De skjønne ungdomsdav, åh ja,
de dav så svær at find’.
Vi'el løvt vor kop så glådle op.
For dem dav så læng’, læng’ sind’!
Tag hinanden i hånden

Her er min hånd, du gammel svend.
Ræk over og gi’ mig din.
Hvor er det skjøn at find’ en ven,
en had’ mist’ for læng’, læng’ sind’.
De skjønne ungdomsdav, åh ja,
Vi måtte tidligt op til morgen (Alfred skal giftes) de dav så svær at find’.
Vi'el løvt vor kop så glådle op.
Vi måtte tidligt op til morgen.
For dem dav så læng’, læng’ sind’!
Uret det vækked' klokken 5.
Hér er jo venner. Folk som I kender.
Og døren stod jo lidt på klem.
Diamantbryllup er der her til morgen.
En milepæl på livets vej.
Vi gratulérer. Vi invadérer.
Til kaffe si’r vi ikke nej!
Så derfor alle, som jer kan li’,
er troppet op og sidder her fordi:
Diamantbryllup er der her til morgen
xxxxx og xxxxx - får visit
af slægt og venner, af nabo'r og frænder,
som gratulére vil, og ønske lykke til
hos denne morgens diamant-brudepar.
Vi skal gå hånd i hånd
Mon du husker endnu, da vi mødtes du og jeg?
Mon du husker det blik og det smil du fik af mig?
Hvor jeg følte med et, det var dig, jeg vil’ ha'
og jeg husker de ord, som jeg sagde:
Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg,
knytte kærlighedsbånd, altid følges samme vej.
Med den helt rette ånd, så bli'r livet en leg.
Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg.
Efter alle de år, som er gået siden hen,
er der mer’ man forstår, ting man glædes ved igen.
Du skal vide, min ven, ligemeg’t hvordan det går,
har jeg elsket hvert eneste år.
Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg,
knytte kærlighedsbånd, altid følges samme vej.
Med den helt rette ånd, så bli'r livet en leg.
Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg.

Afslutningssang (I en kælder sort som kul)
Se, nu blot de kære to. Mange år er gået.
I har klaret alle skær. Målet det er nået.
Så en hyldest - Denne pris. Skal I ha' naturligvis.
Det vi klart jer skylder. Og af hjertet hylder.
Husker I de første skridt udi ægtestanden.
I en bolig jer jo fik. Købte stegepanden.
Gryder. Ting i massevis til det lille Paradis.
Søde bryllupsdage. Husker I tilbage?
Det var meget pænt af Jer, os til fest at byde.
Lad os, som vi plejer det, sammenkomsten nyde.
Ja, en tak, det skal I ha'. Her på denne store dag.
Når vi slutter sangen, rejser vi os sammen.

Diamantbrudeparret De længe leve
“HURRA, HURRA, HURRA”
og så det lange: “H-U-R-R-A!”
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