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Hør, hvor lærken slår s in tr i l le for den gyldne sol.
Jeg for dig vi l  også spi l le l idt  på min f io l :
Du er min øjesten, en bette dejlig en er du.
Og når vi to følges ad, så er jeg altid gtad som nu.
Du er et stykke af himlens blå.
Alverdens lykke, den vil du få.
Hvem kommer så på den grønne gren?
Det gør min øjesten og jeg.

Kom lad os mindes året,  der svandt,
nu da vi  midnat runder.
Glem der var bi tre t imer iblandt,
husk kun de glade stunder.
Var jeg ur imel ig,  ved jeg, min ven,
at  du v i l  t i lg i '  igen.
Tak for alt i det gamle år,
og for hele din færd.
Tak fordi du forstod mig,
når jeg var modløs og tvær.
Nu når rådhusets ktokker slår,
er en ny dag på vej.
Tak for alt i det gamle år,
tak for alt - tak for dig.

Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes,
og sværmet for din stemmes dybe klang.
Hvor f indes en beundring som en kvindes,
der elsker en for aller-første gang?
Mit hjerte danser, så det burde bindes, det ftyver ud mod verden i en sang,
og ingen sang kan juble som en kvindes, der elsker en for allefførste gang.

Har verden overhoved kendt din l ige?
Det går i hvert fald over min forstand.
Jeg er jo kun en l i l le hverdagspige,
Og du er jordens drabel igste mand.
Jeg vil gi'dig alt det dejligste der findes, og gætte dine ønsker dagen tang.
Ingen hænder er så ødsle som en kvindes, der elsker en for atterførste gang.

Jeg elsker at s idde alene
og drømme og fantasere,
men jeg har været længe nok alene,
så jeg vi l  ikke være alene mere.
Så er det godt at ha en r igt ig ven
og ha nogen at snakke med igen
en man kan dele sine drømme med
lege el ler danse el ler svømme med,
det er rart  at  være alene men
det er bedst at ha en ven.

Hilsen og tillykke

Fra Benny og Lene


