
 
Mel.: Svantes (Pers) lykkelige dag 
 
Se hvilken morgenstund 
solen er rød og rund. 
Birgit er gået i bad, 
og jeg spiser ostemad. 
Livet er ikke det værste man har, 
og om lidt er kaffen klar. 
 
Tit går og bygger om, 
venter på hendes dom. 
den kan tit være for hård, 
hva’ jeg ikke helt forstår. 
Birgit gir aldrig de rigtige svar, 
dog om lidt er kaffen klar. 
 
Elsker et lille glas, 
det gør mig godt tilpas. 
Hænder promiller jeg får, 
når jeg tager en ”lille” tår. 
Sprutten er ikke det værste man har, 
men om lidt er kaffen klar. 
 
Blomsterne blomster op, 
nyder en lille kop. 
Bilerne holder i flok, 
når jeg har mange nok. 
Biler er ikke det værste man har, 
så om lidt er kaffen klar. 
 
Haven et paradis, 
på den jeg sætter pris. 

Ukrudtet det aldrig gror, 
det sætter ej sine spor? 
Haven er ikke det værste jeg har, 
og om lidt er kaffen klar. 
 
Tænk femogtyve år, 
puh, ha – som tiden går. 
Birgit er blevet lid rund, 
men hun dejlig er - og sund. 
Koner er ikke det værste man har, 
og om lidt er kaffen klar. 
 
Jeg er en handy mand, 
alting jeg lave kan. 
Holder mig jo ganske godt, 
og man siger jeg er flot. 
Ydret er ikke det værste jeg har, 
og om lidt er kaffen klar. 
 
Nu kommer Birgit ud, 
nøgen med fugtig hud. 
Kysser mig kærligt og går, 
ind hvor I nok forstår. 
Elskov er ikke det værste man har, 
og om lidt er kaffen klar. 
 

Per 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
      Den berømte solopgang 
 
 
 

 
 
 

 

En kanonsalut for Per – fordi jeg 
       har holdt ud i hele 25 år 
*************************** 
       På min sølvbryllupsfest 
           den 27. juni 2009 
 
 
Jeg har skrevet en sang, der ser ud, som om min svoger 
Per har skrevet den. Den er til deres sølvbryllup.  
Per elsker at lave alting om. han er en meget dygtig 
handymand. Han kan godt lide en lille en ved festlige 
lejligheder. Per laver meget i haven, hvor alting er pænt 
og i orden. Han (de) har haft utallige biler. Loftet i huset 
er skiftet mange gange. 
  
Med venlig hilsen 
L. Falsig 


