
Brudpolska från Stora Mellösa 
Melodi: Fattig bonddräng 
 
Alla tjejer sjunger: 
Mitt förnamn är Malin, efternamn Andersson. 
Emil och Martina heter mina syskon. 
Jag har läst i tre år, är nu klar sjukgymnast. 
Bott ett år i Thailand och är pysselfantast. 
 
Alla killar sjunger: 
Jag heter Andrew Frampton, har ett rum med kokvrå. 
Jobbar som doktorand i Stockholm på KTH. 
Bott, pluggat och jobbat har jag gjort här och där. 
Tränar på min fritid, har naturen så kär. 
 
Alla tjejer sjunger: 
Jag träffade Andrew, vi tog en promenad. 
Han hade fina ögon och snart en doktorsgrad. 
Han hade bott i England och i Bolivia. 
Jag fattade snabbt att honom skulle jag ha. 
 
Alla killar sjunger: 
Malin hette flickan som fick hjärtat att slå. 
Ljust och vackert hår och hennes ögon var blå. 
Tyckte om att baka och masserade bra. 
Jag fattade snabbt att henne skulle jag ha. 
 
Alla festen gäster sjunger: 
Om dem slog det gnistor - snart så var de ett par. 
Andrew fick sin kvinna, Malin hon fick sin karl! 
Nu så har de gift sig utanför Örebro. 
Andrew och Malin Frampton ska nu bilda ett bo. 
 



Andrew och Malin 
Melodi: August och Lotta (Temperaturen) 
 
Det var oktober år 2007 då 
Andrew och Malin först träffa’ varann’ (jättefint!) 
De fråga’ varandra ”Ska vi bli tillsammans?”  
Och svaret blev helt utan tvekan ett JA! 

Andrew! 
Å Malin! 
Andrew! 
Å Malin! 
Andrew! 
Å Malin! 
Grattis till Er! 

Sen blev det december år 2008 
Andrew och Malin de trivdes ihop (jättekul!) 
De fråga’ varandra ”Ska vi byta ringar?” 
Och svaret blev helt utan tvekan ett JA! 

Andrew! 
Å Malin! 
Andrew! 
Å Malin! 
Andrew! 
Å Malin! 
Grattis till Er! 

Klockan var fyra den 18 juli 
Norrbyås kyrka blev snabbt full till bredden (av folk) 
Pastor Kjell frågade Andrew och Malin  
Svaret blev helt utan tvekan ett JA! 

Andrew! 
Å Malin! 
Andrew! 
Å Malin! 
Andrew! 
Å Malin! 
Grattis till Er! 
 

Kaffesång   Melodi: Oh, vad lycklig jag är  
Händer som klappar ögon som ser  
Fötter som stampar läppar som ler  
Munnar som ropar kaffet är här  
Oh vad lycklig jag är  
Oh vad lycklig jag är oh vad lycklig jag är  
Oh vad lycklig jag är att få dricka kaffe snart  
Jag ser kaffet som doftar ljuvligt och gott  
Koppen vi fyller till kanten opp  
Kaffet är ändlöst tårtan är stor  
Oh vad sugen jag är  
Oh vad sugen jag är oh vad sugen jag är  
Oh vad sugen jag är att få dricka kaffet nu!  



Avsked av fröken  
Melodi: ”I sommarens soliga dagar”  
 
Ikväll tar vi avsked av fröken  
Åt ungkarl'n vi säger ajöken  
Av dem vi får nu ej se röken  
De blivit man och fru, ja kära du.  
 
Med denna glada enkla drill  
Vi vill dem önska lycka till 
Men vi har en önskan kvar  
Om många ljusa framtidsdar  
För dagens brudpar vi höja  
Ett sjungande HURRA,  
HURRA, HURRA!  
 
Gubben Noaks kyss  Melodi: Gubben Noa  
 
Kära brudpar, kära brudpar  
Nu ett råd till Er:  
Minst en kyss om dagen,  
säger kärlekslagen.  
Käre Andrew  
Kära Malin  
Ge en redan nu...!  
 
 
 


