xxxxx og xxxxx’s
Kobberbryllup
—————————————————————————————————————————————————

I østen stiger solen op

Det er så yndigt at følges ad

I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være,
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære,
ja, det er gammen at rejse sammen,
at rejse sammen, når fjederhammen
er kærlighed, er kærlighed.

Den kommer fra den fagre kyst,
hvor paradiset lå,
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
Morgenserenade (Katinka)
Så tidligt på dagen herude vi står,
mon døren bli’r åbnet en kende.
På kobberbryllupsdagen, som fejres i år,
Jer’s gæstfrihed er uden ende.
Vi er troppet op, både store og små,
nu dynen til side - af senge I må.
Så xxxxx og xxxxx
- få vinduet op!
Nu skal I for folket Jer vise!
Hør xxxxx og xxxxx luk vinduet op,
og lyt til vor kobberbryllupsvise.
Vi er gratulanter - en net lille flok,
mødt op for Jer begge at prise.
For I har holdt sammen i tolv et halvt år,
ja timerne rinder og årene går.
Tillykke, Tillykke
- nu skal I stå op!
For nu vil vi Jer gratulére!

Det er så hyggeligt allensteds,
hvor små og store har ét i sinde,
og det, som drager de store læs,
i hjertekamret er inderst inde,
ja, det er gammen at holde sammen,
at holde sammen, når ja og amen
er kærlighed, er kærlighed.
Svantes lykkelige dag
Se hvilken morgenstund!
Solen er rød og rund.
Himlen er temmelig blå.
Det kan jeg godt forstå.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar!
Blomsterne blomstrer op
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar!
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