
Ninas og Christians  lykkelige dag 
 
Se, hvilken aftenstund 
Månen er halvvejs rund. 
Nina har hvisket sit ja, 
sådan som brude ska`. 
Bryllup er ikke det værste man har, 
--og om lidt er kaffen klar. 
 
 
Nu er det Christians dag, 
Nu skal der hejses flag: 
Nina er køn som en fe, 
Og det kan enhver jo se. 
Begge er faktisk det bedste, de har 
- og om lidt er kaffen klar. 
 
 
Nina er god til sport, 
Mål har hun ofte scort. 
Løber i sprinterfart,  
Påstår sågar det er rart. 
Christian syns ro er det bedste man har,  
--især, når kaffen er klar. 
 
 
Åh, hvilken herlig sound: 
Det er da vist surround? 
Ska` man vær`proffet og sej. 
Bru`r man kun klassegrej! 
Christian vil købe det bedste, man har 
--mens  Nina gør kaffen klar. 
 
 
Uh,sikken edderkop! 
Nina panikker op: 
Den har for mange ben 
Og er en væmlig én. 
Biller og kryb er det værste,man har 
--glem det, når kaffen er klar. 
 



Hør, hvor vi synger her, 
Kommer fra fjern og nær. 
Venner og slægt i flok 
Nu er vi mange nok: 
Synger i kor, mens kaffen bliver klar: 
I er det bedste, vi har. 
 
Så sir hver bryllupsgæst                                  
tak for en herlig fest                                     
Ønsker jer lykke og held: 
 Gid det må gå jer vel! 
Livet er ikke det værste, man har, 
OG OM LIDT ER KAFFEN KLAR. 
 

FF. 
 
 
Det er en sjov ide at samle sange på samme melodi, og jeg bidrager her med min 
bryllupssang fra sidste år. Nina er lærerinde, Christian-min ældste sønnesøn-er 
grafisk designer. Hun er sportspige med en udpræget afsky for edderkopper, og han 
er noget af en computernørd med sans for spil og musik i hi-fi. 
Og så vil jeg bare sige, at sangen er lidt tung at danse med.. Linierne er meget korte, 
så der er for lidt plads til meningerne, og det kan være svært at fordele fødderne.  
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