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Den første gang……

Mel.: Aarhus Tappenstreg
I Borchens bar jeg stille stod,
jeg dansegulvet overlod
til med-alumners dansetrang
- men så kom Philip Vang:
(gentag melodien i de næste 4 linjer)
”Du skal da ikke kun stå her,
luk kassen, læg en seddel der!”
Hans handlekraft mig lidt betog
og så helt uden sko!
Så dansen den blev meget lang,
og Philip peged´ gang på gang:
”Det er min gamle kæreste dér
og hende dér og hende dér...”
(træk vejret)
Af Sus og Kirsten og af Lise bøffed han
en masse smøger – så hvad var han for en mand???
De brændende smøger, dem smed han af vinduet ud,
så Kannikestræde, det vrimled´ med stjerneskud.
Og dansen deroppe på salen blev meget lang,
vi stod dog med et på en trap-pe-gang.
Han sa´e, ”Hvor bor du?”, og jeg sagde, ”Lige her...”.
”Hvor praktisk” (det sa´e han!), og så var den løsning nær:
At træde ind
to stemte sind –
og jeg faldt i søvn ved en skægget kind....
Og dermed digted´ vi så første vers,
det var en martsnat i `79,
en musikalsk ingeniør kom på tværs,
for evigt ændredes mit univers.
//: Forårsnatten blev til fler´,
det var ikke så svært – sådan var det bar´!
Og det blev det ved med - og så blev vi mor og far.
Tu, notre père,
Philip, mon cher,
nu sidder vi så for at fejre dig her! //:

De særeste ting førte det til.....

Philips passioner
Mel.: Toreador-sang fra ”Carmen”
Storbyer, cykling,
ny teknologi,
Aldi-tilbud
det kan du li´.
Og så diverse radioforedrag,
”heltene” de skifter lidt:
Fledelius og Søren Mørch og Anja A.
bli´r refereret tit.....
Flere passioner
har du - og især
film og musik.
Vi nævner her:
Gershwin og Grethe, Bob og Reiersrud,
Joni og Hausgaard og Cohen.
Af film er din favorit nok ”Heimat”, der
en påske holdt os vågn´.
Hjælp´løse kvinder,
mangel på logik
møder du med
nådesløst blik.
Handling bli´r vægtet mer´ end mange ord.
”Ting laver ikke sig selv!”
At bo under samme tag som Philip, det
er vores store held!
Kraftværker, kraner,
jern, beton og stål,
røggas i rør,
broer efter mål.
Du spænder vidt, men synes også tit
at bedst er ved ISC:
et lille træhus gemt i en Tversted-klit
en vinterdag med sne.
Toreador? – Nej.
Men med temperament!!
Stor humorist
- en typisk Vang.
Holder hvert ti-år fest i La Begude,
flerdages-fest uden stress.
Med glæde tropper vi op og fejrer dig.
TILLYKKE med de tres!
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