Sange til kaffebordet
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!!!

Vi måtte tidligt op til morgen (Alfred skal giftes)
Vi måtte tidligt op til morgen.
Uret det vækked' klokken 5.
Hér er jo venner. Folk som I kender.
Og døren stod jo lidt på klem.
Sølvbryllup 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:
Sølvbryllup er der her til morgen
xxxxxx og xxxxxx - får visit
af slægt og venner, af nabo'r og frænder,
som gratulére vil, og ønske lykke til
hos denne morgens glade sølverpar.

Kald det kærlighed
Kald det kærlighed, kald det li’e, hvad du vil.
åh-uh-åh, der findes ingen ord,
ingen ord der helt slår til,
så kald det lige, hvad du vil.
Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør,
fortæl mig om dig selv, hvis du tør.
Gi’ mig frit valg og gi’ mig et hjerte jeg ka’ rør’,
gi’ en chance ved at tale før du går,
det du fortier slet ingen chance får.
Kald det kærlighed, kald det li’e, hvad du vil.
åh-uh-åh, der findes ingen ord,
ingen ord der helt slår til,
så kald det lige, hvad du vil.

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.

Sølvbrudeparret, De længe leve!
“HURRA,
HURRA,
HURRA”
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…

og så det lange:

“H-U-R-R-AAAAA!”

