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Hvor cr vi dop; hclclige du og så jeg
.,:. som komnet i da,g er til- gilde,

€f-i.--t-rc, tænk om nu'Ilarlm hun ha.vde sagt nej
<_$Æhan baci om. hun vilie

-Zidtr, i'ølge på l1vets den snoecle ve j
jeg altid skal .rære så god inod dig
hvor var det dog dejligd hun ej sa§de nej
så var vt e j kommet tll gllde.

^,: I morges før soien var helt stået optEn? o. La@ i qengen"qig vende
Jt.r.ru-§nur*.e{€S,e iu må åu værsgot vågne op<_ .:*..,=..-_ **Lev.w v vr_f u æ=tJa; rru llQ \r4 vwr pE,v v 46f19 \,/.p

4=. +- d"e€ eer;r{L-hende
mon kongen han sencle ti.:L os telegTffi
jeg synes det vl1le dog være en skam
hvls slet ikke nogen har sagt clet ti1 ham
at han os en hrLs-en shal" s(:)nd€.
$."oou ) .*L* aS+err*æg æ-a engeng jo var. små

da gik de så pant jo til- skcrle -*uetru Isit næstbeCste tøj havdle S*e,nffiagc jo på
'uÅaoq W, en_ rørlt'ærne! kjcle

måske har de tænk b alt i b:,,::irdorffr':ns 'år
at når vt rlu rræTfr.er o,.; trlgCo;::mens vår
så er ocl; nok be.lst r.t"t vi samrren os slår
vi h-z.n Eå ljna.nriu,i no1< st,-rl e"q*;.- e{o'o'".
0, W:tra., o, Femrl*r. hvcr ez" c1u- dog kær
du c:: jc så s?td, en ./ær'Lrrde
jeg ved at vi synes Cet a_l-l-e enhver
hos dig kan vi. gædtfrihed flnde
du alticl ez' nod os så sød. off så rar
og aitid me.l kaffe lrnoo orr citu tatr
- nåy ell-ers bl of bønne§ 1 dår;en du har
Yor sø,1e 
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Ja unge og gamler Yen og veninde
sangen vi synger til ærti fol d1g
vl ånsker lyktrens sol den må skinne
og sprede gulclglaas på tremtlclens_vei
vi våct jo så §odt rlu er de.iri+e tilprq!
nhy du'.61andt-veninCerne hår taget illads
og så med lidt strik I på tlcierr får has
så bliver der ;ublet herxlnde.

Nu måi r,"j- e j gl.enune e j hell-er. for sioy
at Svoncl Aage er også t1l stede
j- dagens aviledning. han har fået lov
hos hustrl'-er stn at ta' iædc
han srniler o6q nil:ker of; slcåicr oil ler
og til sln I'aulia sii irærllgt hi:n ser
hvad. kan vi i gr:r-ini.en så, ønske o-s .rre;r
r1e t er for os a,ll-e en 514:rJr:'

Se Svenrl ii.)ge han ha:: ik[e vfftret soltlat
men la11r:l ham har e?,.sr:rseret
hvis pigcr'ne' sværned' llcr ,j-;nnc krahat
det hånåc si s. erut jo kroPererj
;;; iil på sln rrattri'trani'iærrff-
]nar' der r,'ære'; an,fu'e så har han C.et glemt
fo.r i--loi; mo,: sin laura hans tanker er vend-t
kun hun jo for han eksistererlr.

t .-Vi takher jer nu for ,le år: som der svqry1t
f or gæstfrihed, venskab med rnere
ej båore vi nolei st-eds hel-ler det fand't
.d et sikkert j o e j eksi st erer
f or høvnene kære [-.skåbte' et 'kiem
kun hvad cir::r var god"t det f .l&rte jo dgm ,

rrod tiden ,lcr kommer de glade ser'frem
hvad kiin vl vel ønske ri.e::t mere "
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Til forti«en m.t vil- vi fr-ftvel
og ønske at tiden cler kom::ier
må bri.nge jer glæde cg 1;'rkke, he1cl
i står jo i livets skærsommc.r'
når vi nu gåi' li jen: klolcken e:t el-ler to
si, går nclr Srre::iil A.a,ge og: Lanra tii" ro
nåske Cog li'J.t sen.e;lle vii jeg nu tro.
f or nat-c:n er i"r's -l sr<ff;Tso-m"ll:er.
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