Oscar och Hanna
Idag tar Hanna och Oscar det stora klivet till att med någon få dela hela livet
Men innan vi pratar vidare om detta fina par vill vi prata om Hanna som vi känt i
många dar
Vår vän Hanna vi nu känt i en herrans massa år det är faktiskt läskigt fort som
tiden går
På gymnasiet började vi alla i samma klass räknade matte, lärde oss om elektroner
och åt glass.
Många härliga stunder vi delat med varandra som den gången vi utmed kanalen
vandra
På ditt land en sommar, i en båt hände något vi än idag skrattar åt
Ner mot botten sjönk ett ankare utan lina vad skulle du nu säga till föräldrarna
dina?
Snabbt vi gick vidare till våra kära kort sen vi inget mer den helgen fick gjort.
Ett år gick vi tillsammans i skolan sen du ville världen se. Canada var det land som
fick din mun att extra le.
Julklappar och pepparkakor vi över havet sände. Kan ni gissa vad som med dem hände?
Kakorna kom till slut fram till vår saknade sister. Hon fick laga dem själv med
klister.
Sen kom du hem, hamnade i annan klass. Vi sågs på raster, i matsalen och i kön till
dass.
Sen var det dags för bal, fyra prinsessor åkte tillsammans dit. Sen dess har vi flyttat
lite hit och dit.
Men en av prinsessorna har nu hittat sin prins. Du visste hela tiden att en prins för
dig därute finns.
Under en resa till Tize du en vacker rödhårig kille fick se.
Du visste fort att det var han som skulle bli din och att den rödhårige snart skulle
kalla dig för sin.
Trots det geografiska avstånd som funnits mellan er din mun nu föralltid ler.
Ni kämpat genom tuffa stunder som kan uppstå med långdistans men snart ni ska
visa oss er bröllopsdans.
Oscar och Hanna, ikväll är en magisk kväll, er bröllopsdag som ni föralltid ska
minnas. Hanna vi tre kommer alltid vid din sida finnas.
Att få vara din vän är guld värt tänk så mycket vi varandra lärt.
Vi finns där för dig i svåra stunder och gläds med varandra åt lyckliga under.
Tack för att vi fick äran att dela denna dag med er. Vi bugar ödmjukast, tackar och
ler.
All kärlek till er önskar Mathilda, Sandra och Vira

