Agnes og Victors

Bryllup
7. Oktober 2017

Mel.: Den lille frække Frederik....
1.
Til Agnes og til Victor her
vor hyldest går på sjov manér,
til ægteskabets gode kår
de tilløb tog i flere år.

7.
Lidt skruk er Agnes stadigvæk,
hun efter 3’je barn gør kvæk,
så glemt er nok den slemme tid
de gange før hun var gravid.

13.
Når uden børn er sommerfest,
til Søren slår vi da som gæst,
og når promillen stiger let,
da vinder Agnes ølstafet.

2.
Så derfor har de øvet sig
på mand og hustrus brudeleg,
to søde drenge heraf kom,
vi Carl og Lucas syntes om.

8.
Vi mindes Agnes’ lugtesans,
der som gravid gav stimulans,
den mindste duft blev støvet op
trods smerte og den trætte krop.

14.
Fra teenagetid som lang roman
har Agnes skrevet bryllupsplan,
hvis Victor ville blande sig,
mon ikke svaret tit var - Nej.

3.
Vi nyder alle nok så sandt,
at parret de hinanden fandt,
hinanden de supplerer flot
i lykke og hvis tid er hot.

9.
Til bedstefar-forældredag
var Victor som stand-in en knag,
i børnehaven tog han plads
og gav den der som morfar gas.

15.
Da Victor slog sig løs med saks,
til ham lød skideballe straks,
han om sin datters pandehår
da sparede en herregård.

4.
Hvis op i spids at noget går,
slet ikke nerver Victor får,
hver hektisk stund han dysser ned,
får sådan Agnes’ kærlighed.

10.
Når vores børn som små fornam,
at tiden var til kys og kram,
når deres mor tog tælling - må
de Agnes’ kys i stedet få.

16.
For Agnes og for Victors kår
vi ønsker gode fremtidsår,
et Højt Hurra for mand og viv
med håbet om et dejligt liv.

5.
Som bedste venner hånd i hånd
de trives i en fælles ånd,
til frihed hvis der er behov,
de kært hinanden giver lov.

11.
En måned gammel Anna skreg
og hendes vræl gav vild ståhej,
i tårer Agnes derfor gik,
men Victor kom, og ro vi fik.
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6.
De kører udenbys hver dag
slår folderne i deres fag,
på sønnernes præmisser dog
er også nærvær, snak og sjov.

12.
At nyde livet parret vil,
med hver en nabo øl må til,
for på terrassen sommertid
da skylles halsen vist med flid.

