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PETERS S Ø L Y B R Y I I U F.
17 11 60.

Me1. ! Jens Vejmand.
Hvem sid.der her ved. bordet ved sid.en af sin brud
d.et er såmænd Per Yejmand. hvor ser han 1yk'1ig ud,,

han srailer og han nikker, jeg tror det ei, toråi
han fik den lil-1e El1y, han så godt ku' lir.
Nu skal f bare høre hvordan at d.et gtk ti1,
var på Flensborggården at Amor drev sit spi-1,
{*t
d.er_gik en li1le plge hun var så skær og fin
og Peter gik og tænkte, oh, var hun bare &in.
iYår Peter simlle,har si_g en li}le mlddagslur,
så skulle E11y altid i smøgen om en tur
hun sagde til sin moder, vi høyer kuns musik,
men 1nd i-mellem tror jeg lidt kærlighed de fik,
Når Peter red 1 uarken, var Etly også ued.
og moder stod og klggedt dengang de d.rog afsted
og Peter sad og tænkte hvad åtaf det blive til
jeg må vel helfre bejle når bare Elly vil.
Så vaskedr han kasketten og børstede slt hår,
l,rrr:' så slg^i*{ i spejlet o§ tæntte mon det ghr,
han vaskedt sine træsko og snrurte dem med tian'
som frler tænkte peter nu kan jeg nok gå an.
Han started' granmof onen den hvæsede en vals
imedens ]lstedr Peter sin arm om Ellys hals
han sagde ltør du kære, mon du vil væi' min brud.
for <lu er jo så ung og så_ynd.1g ser su od,
§å blev de mand og kone de købte dem et hus,
nu har de det fornyet med både sten og grus,
I bor så lunt og dejligt i 1y bag skoi 69 hågn,
og f kan rigtig nyd.e de første fårårstegn,
I tænkte da f flytted' nu kan vi ve1 få fred
men tænk jer bare storken den flytted' også med",
jeg tror det var på Elly den havåe fået [tg,
en skønne dag i reden, :en dejlis dreng d.e fit.
jert det bedste på denne verdens jord,
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leif:t at du skal altld vær god mod" far åg mår,
når alle and"re svigter så kan du gå tj-l dem,
husk hjemme hos de kære, der står-en dør på k1eu.
§e nu er Peter vejmand, Jeg synes det er stift,
han kører nrndt_ m9d spanåen o! spør' : vil r hai u--ja tænk de stakkels orme kan [el]-er ej få fred., gif,t?",

jeg tror alt kryb forsvinder hvis petår bl1ver'.,ed.
Og n1ly sidder hjemme og keder sig måske,
hun venter nok,på E11en og lytte 6tat f s€r
så. skal de spille l,udu og-så-tfdt_§eksog*rås
hvis ei de altrvind"er. så blf i de utilftred.s.
Hver_ lørdag kører E11y til byen ind. en tur
hun hjælper hos en_ slagter, det gi'r en flot figur
når hun har spist hos slagttren åun ind hos mod.år går
*--'
så ved hun at der vanker en ekstra kaffetår,
For selverbrudeparret vl hæver rrore g1as,
nu har vi spist og_ drukket, nu er vi*godt tilpas,
aq_Iejser vi os a1le og glrr jer et hurra.
HUA§A og så det lange IJURRA --HURRA - HURRA:
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