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SENIORLIV I 
Mel.: Det var en lørdag aften 

1. Her ser I Laurits Kofoed, han slumrer i sin seng. 
Han ligger vist og drømmer? Om dengang han var dreng? 
Om ungdomstidens glade år, da man var stærk - og smuk!? 
- Ak ja! - Så vender han sig om på siden med et suk... 
 
2. ...og smiler lidt i søvne og drømmer - må man tro - 
om da han traf Marie, dengang på Klemens kro? 
De dansed' hele natten lang, og der var kys og klem... 
Så gifted' de sig og fik børn, - snart var familien 5! 
 
3. Et dejligt hus på landet, lidt høns og et par får, 
og Laurits gik som tømrer i næsten fyrre år! 
Men børnene kom godt i vej, og de kom viden om... 
En dag var de rejst hjemmefra - så nu var reden tom! 
 
4. "Ja, så' det faktisk morgen, hr. Kofoed, du skal op!" 
Han kravler ud af sengen, det værker i hans krop. 
Han sætter sig i køk'net, åh, den duft af nybagt brød! 
"Kom, få et kys, Mariemor, hvor er du altså sød!"  
 
5. Så snakker de om dagen og ting, der snart skal ske, 
om børnebørn og rejser - og håndbold på TV... 
"Og husk, vi skal til seniordans i mor'n - på Klemens Kro!" 
"Men først skal jeg ha' sommerdæk på bilen, klokken to!" 

6. Jo, der er nok at se til, når man er på pension, 
men ellers rask og rørig - og passer sin motion! 
Marie er social, hun går til kor og gymnastik, 
mens Laurits spiller bridge og følger med i politik!  
 
7. Og sådan går nu tiden, den føles aldrig lang 
for Laurits og Marie; de holder sig i gang, 
og de har stadig drømme, de har meget, de skal nå 
trods de der småskavanker, man som ældre let kan få....  
 
8. Thi det at blive gammel er ej enhver forundt. 
At holde sig i live og leve godt og sundt 
og være sammen dag og nat - hvad mere kan man nå? 
Det er en kostbar gave, som de begge skønner på! 
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