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§ Uettr I skoye n slm11e væra gil-de §

Has Åksa1 og trs Sagny er rigtig fest 1 d.ag
her or så nange gæster, hvor mon d.e d.og kommer fra
fra Øst og fra Veot, rrelkommon hver gæst
vi fejro vi1 med. jar 1 d.ag, for Ib så skø:r sn fest

Far fjordon år tilbåge, da var ber stor ståhej,
for storken gik og kikkede haa vild.e på besøg
så irm han med an pak3ca hvad. tror i dar var i
et yndigt 1i1le dreugebam med lt]. oe SkråI og Skrie

Det var vor lil1s Ib, haa blev vor øjesten
men han var så rædsom gaI, ea være liils en
han vræLede om nattea, så far lsr't ej få ro
og nor hun sang og vuggede til kloHcen den var to

I stines ganle vuggar d.er blev d.u puttet aed
og moder tråd.te gængerna e ford.l hun var så vred.
hua sat kan du så sove, for elIers vii- jog loto-*
det aader med jeg får et chock, nu kan det være nok

§å voksed Ib fra vrggen, i skole sbut han gå
så købte mor eE cykel, den 1od Ib på loftei stå
1ad. cyklen bare stå, for jeg ri1 hellere gå
hvis jeg skal køre så tar jeg Bentes, der er tre hjul på

1 re6erup dor har de en hulvej grim og fæ1
engang d a Ib ti1 byen skut han troede ej slg sæl
for p,1ud selig han så en mand I grøften stå
han saf uh u h d.u hvid.e mand., jeg sørme stene dig

Ak åa som SABISITTEd:iår Ib jo væ1dlg go
han passer på kr:sinerna, så godt d.et kan 1 tro
ha:: synger og han d.anser, man helst i Rul og Hok
engang j- mosters kjole d.er gik han jo helt af mok

Iln hobby det er læsning og så an enkelt film
når Ib han hører ord.ettBlFl er han det store smil
nu vil han gerne oykle, ja ved I hvad. han gør
nu kørar han sn tur så lang som helt ned til korsøb

Nu vil vi sangen slutto, d.en el1ers blir for lang
og tll at skylde halsen føler vi nu mægti§ trang
og au ekal Ib så har et rigtigt langt I{UHRA
vi ø:rskor He1 d 0g LyHca from, og på din højtidsd.ag.
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