Tine & Lars’ Bryllup d. X
Mel.: ”Fra Engeland til Skotland”

1.

Vi bryllupsparret hylde,
Men det blir’ ik’ med snak.
Nej, derimod med denne sang,
vi dem vil sige tak.
Fordi vi vidne er,
til deres kærlighed.
Som netop her i dag,
Blir’ eviggjort i festlighed.

6.

Et landmandsliv er dejligt,
med dyr i hobetal .
De af til dog slagtes må,
når mad i maven skal.
Blot spørg de fire børn,
de ved nu godt besked.
man lære skal, trods ”ad” til det,
at liv ej varer ved.

2.

Ja først må vi fortælle,
hvor de hinanden fandt.
For det går langt tilbage,
tro os, det er nemlig sandt.
På efterskole gik,
tilfældigt begge to.
Ja Bråskovgård var stedet,
hvor de byggede en bro.

7.

Maskinerne skal passes,
og Lars ved lig’ hvordan.
Man helst skal undgå blæst,
for ej, at lign’ en tjærespand.
Når vind imod dig går,
lad vær’ med olieskift.
Du risikerer at dit hår,
af olie bliver stift.

3.

Da efterskole holdte,
de mistede kontakt.
Men trods de mange år der gik,
så havde de ”kontrakt”.
På at forene sig,
rundt regnet tyve år.
De hver for sig, ja livet gik,
dog kærlighed består.

8.

Når snollerskabet bugner,
man finder alle mand.
Ej blot for børn det er,
når stilles skal den søde tand.
Godt vin fornægtes ej,
når der kan findes ro.
Det skal jo nydes,
at hver anden weekend kun er to.

4.

Da Tine boede hjemme,
hun ”ungen” jo blev døbt.
Af Jesper storebroder,
lånte bil som han havd’ købt.
For mor og faders bil,
I raseri forladt.
Det gamle skrammel virked’ ej,
til skæbnen overladt.

9.

På Rømø leves livet,
man ej foragte skal.
”Fru Daks” besøges tit,
det’ de to i en nøddeskal.
Og traditionen tro,
efter et måltid mad.
De slutter turen med en is,
det gør dem ekstra glad.

5.

På sygehus i køkken,
Talent udfolder sig.
De bedste frikadeller,
er dog dem som far kan steg’.
Og når hun hygge skal,
der lægges masker op.
Måske hun burde starte egen,
lille hækleshop.

10. Vi denne sang må ende,
da tørsten trænger på.
Vi vil for jer nu ønske,
held og lykke vil bestå.
Vi derfor rejser os,
og hæver glasset op.
Tillykke til vor brudepar,
På livets bakketop.
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