
 

 
 
1. Kære  
2. Anna og  
3. Christian 
4: Til 
5.  lykke 
6. ( med jeres) bryllup og 
7. tak (for) 
8:  invitation( en) 
9. Dette er altså jeres 
10. skønne dag 
11. Det er så smukt. Det er så smukt alt sammen. Der er en mening med det hele. Jeg er så glad. 
12: I er 
13. morgendagens helte. 
14. Så meget kunne allerede nu siges (om hvordan I mødte hinanden og hvad der siden skete. For 
eksempel) 
15. Han var en høj ung mand med et alt for kønt ansigt 
16. Så luk dog op. Det er mig.. den høje flotte fra 
17. Vanløse 
18 Jeg har hverken haft gonorre eller syfilis 
19. Du har været frygtelig sød imod mig 
20. Læg dig her så snakker vi om hvornår vi skal gifte os 
21. Det er jo dig, jeg holder af 
22. Nu var han taknemmelig over 



23. den smukkeste 
24. dag der bryder frem, er vor første og vor største. Lad os forvandle den til evighed 
25. Kan jeg ikke sige vi er kærester. 
26. Damen og manden holder af hinanden. De er kærester, ikke også. 
27. Der var ingen tvivl om at de var kærester 
28. en smuk kvinde, sensuel og kløgtig med imponerende eksamenspapirer og vindende væsen 
29. det fremmer det gode forhold 
30. To elskende (med deres) 
31. overvældende kærlighed til (hinanden) 
32 og tankefulde drømmende øjne 
33. (kan) ”tilføje hinanden røde kinder og ømheder”  
34. på samme måde som 
35 det uendelige intet er helt ok. Når bare man er klædt på til det. 
36. Aa, skovgræs og stjerner og dug på kind – af lykke fyldt gled vi sammen ind i den lyse nat. De søde løfter 
vi svor hinanden til kys på mund og kys på panden, de var så sande (og besegles nu) i den lyse nat 
37. (undervejs er det øjeblikke med tvivl) 
38. Kan han lide is som jeg eller pandekager. Er han lige så klog som dig til at ordne sager. 
39. Men til syvende og sidst 
40. (har I vores) velvilje, interesse og beundring 
41. og er i den lykkelige situation 
42. (at) I har –jo- andre og vigtigere ting at tænke på 
43 kærlighed er en meget stor oplevelse 
44. en ny og forunderlig verden (venter jer) 
45. Nå, men endnu engang lykke til 
46. Hvor fanden får du alt det fra. Jeg blader i bøgerne. 
47. Alt kan læses i en bog 
48. Hip Hurra 
49. (*10) Lev vel, sammen og længe! 
50. (og nu vil jeg bede jer alle om at rejse jer op) 
51. (Og sammen med mig udbringe et leve for Anna og Christian) 


