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rrr AJA 0G JENS PAA SØTVBRYLTUPSDAGEN, 27 /4 L944

liel. : Vi komn.er Ii t fra Svend.bors av..

Hos Jens og Aja er der Fest, Goddaw, Goddaw, Goddåw,
de smiler glad til hver en Gæst, Goddaw, God.daw, Godd.aw,
nu 25 Åar henrand.t , fta Parret viet bie t t
d.e slden ej det har fortrudt, d.et kan vi alle se.

:.:I"€.liæd,kom, d.et var paa llese6aard-,
i'' hån ret hrrrtigt= Øje faar,

hviskedt nange
Jens han sar "

jå hån ret hurtigt Øjq =f_g,ar,
ørrir:e Ord r.rm Kys .og Kær1i§hefu*E# ^ *.'

jeg el-s!-er d1g" saa veC .ri nok Besked.
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Saa gik ti] Slægt og Yeuer 3uo, åt 3ryliup skuld.e staa,
men tærJr jer - cla vi- =rødte oir i Sengen Å;a iaal
0g derfor Fesien udsat blev err Uge, tror jeg nok,
at Aja k-ur'Ce nænne, vi skul-t ha' et saailant Chokl

Og i det grade Figaro flk Parret åeres 30,
og rund.t ct"kring paa Gaardene de virked' b'egge tc.
Paa Sjællanc ha:: de ogsaa bort, mer. d,ei er scleklart,
d.e Iængies eiter lolland., for her er saa væld.ig rart.

I{vad. er ei Hjen foruCen Børn? iz, svar rcig blot paa oet,
og i-nden iænge havcle Parrei faaet hel-e tre,
Kaj, Otto, iorls hed de saaa, son nu saa store er -i b.ele 1O Aar Doris narl son T,i}lesøster ser.

-§aa-*eag-de. da en Nyt,aarsna-t-.9å*hq*u!le 4"e-! sa_a .1art _
med K:eallerter og andet Skænt , Jd, det er ganske klart,
og Åja sji-rles, dt de skai åen sid.ste f.;tte a'
men det fik altsaa skæbnesvangre Bø1ger - ja, uhal

fO finer efter kom IIr. Storkr og smaalig var han ej,
han gat |tværsrgor en Nytaarsgave skal !e hat af mi.g."
og d.et var Tutterrre d.e smaa, som skreg og hyled, op,
og Jens saa helt forskrækket ud. og raabte skynd.somst t'$topr'.

SOm Graver kan nu Jens nan se, og Hvervet er vis-b godt,
og Aja hun er K1o}.:kerkone, ja, det lyder flot.
I Sogneraadet sid.der Jens cg giver sit Bes3rv,
saa hvis I tror, han driver, ja, saa er det alisaa lyv.
Xn Iid trak sorte Skyer op onkring d.et ]iiie i{jen,
nen Åja klared.' Skærene, ti-} So1 igen kom frem,
og nu er altlng saare god.t , og d.e er glad og fro,
saa raske og ungdomnelige er de begge to,
Vi. har jo gaatt og været spænd.t, om det nu skulde ske,

-at .+gsaa -rri.å--}rag..-t.--i} Se*g-s +o+ Aje skulåe se"_--=--'--
men heldigvis saa var d.et jo paa Bryllupsdagen kun,
sligt vild.e ogsaa være pirrllgt her i d enne Stund .

Iiermed vi slutter Visen af , for andre skal vel ti1,
men f ør vi gaar fra Bord"et, et }Iurra vi raabe vi},
T11lyirke , Jeris og Aiar med d.et Maal, I naaet harl
I faar igen en Sang, naar T blirr gyldent Brudepar.
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