Da jeg skrev sangen på den melodi til min søsters og svogers 60+60 års fødselsdag for tre år siden, var det
fordi min søster er vild med Benny Andersen og vild med kaffe. Hun er en rigtig kaffesøster. Da vi var 20 og
23 år og for første gang i Paris sammen, spænede jeg rundt for at se på Paris, mens hun hver anden time
trængte til at sidde på en cafe og drikke kaffe. Det var der ikke mange unge, der gjorde i 1970!
Skæbnen ville, at hendes mand er ligeså meget inkarneret tedrikker. Det er helt ubeskriveligt, hvor meget te,
han drikker hver dag. Enden blev selvfølgelig, at nogle af versene, der var tilegnet ham, måtte slutte med, at
om lidt er teen klar. Jeg synes i øvrigt, at da jeg skrev sangen, var det nødvendigt, at sidste linje måtte slutte
som den originale sang, bortset fra, at jeg var så fræk at erstatte kaffe med te i to vers og sørme med en
pool i næstsidste vers. En vise, der er kendt af alle – og især kendt på afslutningen, som her – skal man
være meget varsom med at lave helt om på.
Mit forhold til sangen er, at jeg gik til klassisk guitar på aftenskole i en del år. En af de sange, som jeg fik lært
meget grundigt, var denne. Jeg elsker den vise, fordi den er ligefrem i sin fortælling, beskriver en banal
daglig situation og oser af kærlighed til alt. Derfor så enkel og livsbekræftende. Jeg elsker min søster og
svoger og har ønsket i denne vises ånd blot at beskrive dem som de mennesker, de er og med deres
interesser. Hun er tidligere socialrådgiver, nu kunstmaler, han er økonom med grønne fingre, og barnebarnet
bor i Moskva og hedder Vica.
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