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vi her har os samlet i lagr
i Kredsen af Yenner og Gæster,
det er jo saa lige eo Sag'
I'or Karl han er lV.ianden i lluseti
han al-tid er glaC og tilfredsr
i Xag har vl alle ham husketr
for tænk jern nu er han halvtredsr
og af alle Goder her paa Jorden
el.*cr han dog I'Lasken aileriaestt
glad. han saa nangen Gang sin Arm har bø3ere
men Kårf- hatr,-k1*{.-li'- d.etE: og han er tllfreds.
Som ung vild.e Karl være I'lurer,
hvorfor kan jeg ikke forstaar
de Tiuer de var vi',st lidt sur€e
for det vilde slet ikke gaa,
d.e tre Aar af Tid.en han klarede
men saa sa' han pludseli.g StoP,
for nu vilde han være tr'is}<er;
ti]. Havet han gjorc,-e et Hope
-o€:--saa ud paa Havets vilde Vover,
sejlede han baade Nat 06 DaSr
men hjem i Havnen klarede han Turen,
og saa kan I trc han kund: slaa et Slag.

At Karl er en l/ienfl, som vi ynd"ert
d.et kan vi vj-st sige enhvere
et Smil har han altid paa leben
tl] 3ørnene trcr jeg især',
uren Ungkarl det er haa desværree
Cet siges med Fynd. og med. {lar€r
dog havde iran vistnok en Pige
sig fundet 1 Jylland engangr
ivien af alle Goder her paa Jorden
elsker han sin I'rihed allermestl
Ungkarlelivet det dog blev ham glvetl
fef det synes Karl nemllg er allerbedst"

Men nu vr-L vi dig gratulere
med Hjørnet du runder ::. Dagr
50 Aar er svundet af Livetr
det.,_rrar_ej- spa ]-ige en_ Sagr-':*
og Pynten den har du jo klarete
selvom det var mec? liclt Sesvær,
og Cerfor saa tager jeg 0rdet
og siger til hver og især;
'r§ikaa1rt! jiad os nu alle Glasset },rcve
ønske Karl alt godt paa denne Jord"
HeId og lykke i oen tid der kommer
gld at du maa faa mange og gode Aar!-
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