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r Dej1ig er SommernattenNu vil vi Bynge en lili.e Sang
om to1 der eLsker hlnandenp
Dagny er Kvindene vl synger omt
og Aksel det er Manden.
Jeg ved saamænd eJ r hvor ant det gik
nen de paa hlnanden lured, r
Meli

Sni3.e
Akse1 han synteg om Dagnys
t.
paa
ham
troed
os Dagnv
' *
lEs"y"hån'-uår--eåa herIlg,
Aksetr han var saa kærlig.
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Nysser, jeg elsker digr
kon lad os vandre paa lykkens Vej.
Af Aksel kan Dagny skam være stoltt
han dygtig er 1 Husetl
han l.åver den deiligste franske Sauce,
en Tur.
naar Dagny er gaaet sig
I
jSkal Dagny Stuen ha fikset oP
og hat nyt Tapet paa Væggerr
såa skal-det gamle Jo først flaas afr
men det ordner Aksel med Tæerne.
Ja, AkseL han br saa herlig,
Dagny hun er saa kærllg.
Aksel, jeg elsker dig,
kom La{ os vandre paa lykkens Vei."

J. -Syen nan ogsaa ror ljagny ulla Eaar
hvis lkke hun selv kan naa dett
Korset skal han købe til li11emorl
naar bare han kan faa det,
Ind hos Knud Knud,sen han hiPPede
for at kigge paa Korsetter.
Thora, vil du ikke hjælPe nig
og kigge rigtig efter.
Ja, Aksel han var saa herligt
Dagny hun var saa kærlig.
-Akselr jeg elsker digr
kom lad os vandre Paa TrYklrens Yei.
Til Andespil ogsaa han gik engnng
og lovede Dagny Ærder,
men lngen Æhder Aksel flkt

han mistedr kun slne tænder,
hjem kom han trælrkende med en *iøttt,
I kan tro, at den var voksent
han havde taget en væ1dig §ørne
han var blevet lidt øT i KnoPPen.
0h, ja, hvor var han her3.i.g1
træti jo, det var han særIig.
It{en §ysserr jeg elsker_digr
kom 1åd os vandre paa lykkens Vej...,...

vi ikke høre ner I
om Aksefs snaa Meritter,
Aksel er god nok, som han err
naar paa Dagny ømt han kigger.
lnge åg EI-se r oB I0rud og Poul

Nu v1I

bl-ev Jeres heLe Verden.
To sloaa søde Børnebørn
ogsaa Jer forundt'
Børnene de er herlige,

blev

Aksel og }agny kærlige.
kom-lad os vandtre Paa lYkkens Vei.

