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SENIORLIV II 
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. Laurits, vi skal op!" 
Han kravler ud af sengen, det værker i hans krop. 
Men søde Lis er hjælpsom - det må ta' den tid, det ta'r... 
"Kom Laurits, kom så "ruller vi" — og kaffen den er klar!"  
 
5. I køk'net mødes alle... lidt snak i ro og mag 
om vejr og vind og helbred og planer for i dag. 
Og Lis hun si'r: "Husk fællessang og stolegymnastik, 
- på torsdag kommer Birthe Kjær, så bli'r der sød musik!" 

6. Nå, så' det tid til værksted og sløjd i terapi'en, 
Her kommer Laurits flittigt: den står på smykkeskrin(!) 
Om bare et par måneder skal alt jo være klar 
til hjemmets store julefest med bortsalg og bazar!  
 
7. Og så' der altid banko for dem, der kan og vil, 
her møder Laurits gerne - han vinder af og til... 
Alt foregår gemytligt, der er tid til hyggesnak 
med venner - og en kaffetår, kanske en gibbernak!?  
 
8. Og sådan går da tiden, den føles sjældent lang, 
for Laurits han er aktiv og holder sig i gang. 
Og sker det ind i mellem, at humøret ta'r et dyk, 
er Lis parat - og Laurits magter nok et lille nøk...  
 
9. Jo, Laurits har det godt, kan vi alle nok forstå. 
Han har det trygt på hjemmet, og han bli'r passet på ...... 
Og når han ligger i sin seng om aft'nen henad ni, 
så takker han Vorherre, at han stadig står ham bi...  
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