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l,f el. : iarj. å,nd"re krrn s,y,Dg€. . . ,
Når vj- i dag er sa.r,rl-r:t tii fest og gil-de her.
så er det for at f,:Jre r:t par sorn vi har kær
her sid.der far og rioder, rLidtpunkt vecl festens ?:ord
og her er jo det allerbedste stec1 for os på. jord,
vl synger de:n en sangr er ganskr: lil1e sang, er1 ganske li11ebltte..;
Nu vil jeg jer fortæile et 1ille eve:rtyr
vor f ar vat j o murersve nC og ret en l;:stig fyr
på gården Caspersminde vor 1i11e morler gik
og tænk en skønne dag så fik de på hinanden kig
et ganske lille kig, et ganske 1111t, kig, et ganske lillebitte-----
Når far Ttan kørte på skole så skyndt a utor sig at
fii drukket morgenkaffen, på arbejd' tog hun fat
så skur hul altid ud for et pudse støvlen a'
det var vlstnok fordi at far et li1l-e vink sku' har
et ganske 1111e vink, et ganske 1111e vink
Når mor gkur necl og malke og clet blev torden'rejr
så var hun o, så bange, v'ed gkoven d,a især
hun strlpped,' og hun klggedr onr ikke far dog kom
men ne j han sov derhjernme for det syns' han bedre om
han tog en 1i1l-e sØlm, en ganske Ii}lc Bø'r:rl

De glk så mange turc og så en skønne deLg
de fulgtes ad til præsten så kønt han til dem sar
vil I hinanden have og g1ac1 de s'yayed' ja
ag I har ikke det fortrudt det ved vi sikkert Caja tænk hvor tiden går nu fenogt;,vc år
er svund.et hen som dug for soI, vi ikke det forstår.
Jert f ø?Bte fttle* e-b*-harrd€ -I^ffied.s+eslor
der havde f d,et dejligt men stuen var ej stor
og efterhå.nden som famillen lidt støyye blev
det altfor meget på bedstemoders gar:le gulve sled
når vuggen kour i fart, når fllggen kom i fart
så gik d,er huller 1 det gamle gulv, det er da klart.
Men så en skønne dag sarmor n'u er det galt igen
så sagde far nu må jeg vise jeg er murersvend
så købte fay en byggegrund, og bygged' selv et hus
og det kan være der blev fart i både sten og gru§
og vores bedstefar" han hjalp jo lille far
og det er derfor vl i dag så dejli-gt brønrlvant1 har.
Her har I boet slderi ag det har gået godt
ja selv om d.er var modgang clet klarede I flot
ja trofast holdt I saumen i båc1e stort og småt
og vi har allesamrnerr haft det så godt, §å godt
d"erfor skal tak i ha' på denne højtldsd"ag
på denne store, store, store, §tore højtldsclag.
Af børn der har I fået en dejlig 1111e flok
I har et halvt dusin og d.et synes I er nok
af børnebørn der har I jo nu en 1ille hær
og der er lngen stedr:r hvor r1e hellere vi1 værr
end hjemme hos jer to, hvor der er gorlt at bo
når de skal hen og sove, synger mor onr hest og ko.
Nu vil vi hæve glassct og slutte s:-rngen. i','
Gid I må 1ænge leve og rlgtlg godt det ha'
det ønsko med vi givcr på dennt: hø:jtidsCag
og derfor vil- vl samrnen glve jer et hø1t hurra
et rlgtlg hø jt, hurra, Tturra, hurra, truma
et 1ænge leve far og mor og så ct høSi i{URRAI

Børnene.


