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SøLVBRYLLUPSFESTEN HOS &IARIE OG EVALD HANSEN

den 24t April 1957.

,t{eÅi{q4§__Ugimeng,. .... . . ..

Hvad er dev mon paa Færde I Svlnninge i Dag,?
I'olk er: saa festlig klædte, fra Stangen srnæ1de.r FIag!
Der ey hos Evald llansens igen en Bryllupsfest,
og rnange Venner, Nabo er kommet her som Gæst.

Sidst var det jo en Datter, der drog i egeL Bur,
men nu i Dag staar Fatter og Mo'er selv for. Tur,
for de har naaet Sølvet, de første to ti fem,
derfor ned Sang vl hylder og fylde:: deres Hj cni.

Hver Dag de gaar til lr4øI1en oS laver dejligt iiiel,
og der de tjener Penge, men det skal ogsaa ti1,
for Hus og Bi1 de holderr oB SkaLten er saa høj,
saa hver Gang Evald ser den - saa bliver han saa s1øJ

},{arie laver hjerune saa megen dejlig liad,
i<un er der det rned Gassen - for den hun var ej gladt
1'o, 1*r- r**a*ff4,,.kaa_r- _-

cierfor, bær den i KæIdtren nu hurtigt lille lland.

L,ieI : Træskova.lsen.

Naar Evald og L{arie 1 Bilen kører ud,
maa Træt:r saavel som Hunde jo passe,paa *in ilud,
f or hvis de skulde komme 1 Ve j en f or t'den graarr
saa er det ikke sikkert de for den kan sig staa.
Ja for Ippla og futa, ja Eva1d kører smart
med Damp pqå og'tråmp paa og deb gaar i en Fart.

Naar Evald Bilen trgasser" lvlarie girr "nej stop' -
hold her og lad mig i<omme trd, nu hav jeg faaet nok"
i,ien smækker hun med Døren, saa er d.et EvaLds Tttr,
og saa enhver kan se, at nu er han vist blevet sur.
Ja for HUpIa og ,l&,pla, hen taaler ej saa godt,
at Døren paa Bilven blirr lukket i lidt haardt.

Tre Piger og to Orengd i Dag er ogsaa med,
og N{or og Far de hy}der, for det de aIle ved,
a[ de ho§ dem jo altid et lljem vil have her,
derfov i Dag de talcker for det og meget roerl
Og saa Hcpla og fapla, til Slut saa skal de har
med Damp paa og Tramp paa - I{urra - I{urra - Hurra!!


