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                                      1 Års-   hju   -     let     dre        jed’         nok       en     gang;        Di        -a       -   lis     slut         -ter 

 
                 år       -  rets   sang.      Vi        fej   -     rer      det        med    som -  mer – fest,        hvor       hver                     er 

 
                hæ  - ders – gæst.      Hvor    vi        skal     spi -     se          An -    ne -   mad,   (og        ej          kun    rusk-    om  - 

 
              snusk    i      fad).   Og      drik -   ke      os       en       lil   -    le      tår        og      syn -  ge    om     i          år. 
 
 
1 Årshjulet drejed’ nok en gang; 
Dialis slutter årets sang. 
Vi fejrer det med sommerfest, 
hvor hver er hædersgæst. 
Hvor vi skal spise Anne-mad 
(og ej kun ruskomsnusk i fad). 
Og drikke os en lille tår 
og synge om i år. 
 

5 Sankt Annæ blev fyldt op med kor 
som hylder Bernsteins mesterværk, 
thi det gør West Side Story stor: 
syng sammen, det gør stærk. 
Men stamkor, det var jo os selv, 
vi næppe kunne tro vort held, 
vi øvede det hele og 
fandt alvor og lidt sjov. 

9 Langgadehus, vort mødested, 
Glassalen blev det første sted, 
hvor årets sang sku’ vises frem 
hvor ældre har sit hjem. 
Ja, mange ældre lytted’ på 
(og det kan man jo godt forstå). 
Og haltede vi hist og her 
var det musikken værd. 

2 Ham Luther banked’ teser op, 
så Paven næsten fik en prop. 
Det blev jo til reformation 
for hele vor nation. 
Femhundred år så gik sin gang; 
nu fejred’ vi den munk med sang. 
I Kirkens krypt var der Café 
med kaffe, sang og te. 
 

6 Hvor synger vi ”Maria” smukt, 
men hen mod slut er håbet slukt’; 
skal vi gør’ Lisbeth helt tilpas 
skal vi nå op på As. 
Det er en skræk for hver tenor, 
skønt heltemod i hjertet bor. 
Mens sveden på vor pande står 
vi lige til As når. 

10 I Aalholm Kirkes store rum 
var mødt en pæn hånd publikum 
og selv om varmen den var slem 
sled vi succesen hjem. 
På Kirkegården Solbjerg Park, 
kapellet, som en gammel ark 
med duft af træ, det rammed’ ind 
vort sommer-sangersind. 

3 Vi Jul sang ind i Ørestad, 
thi Julesang gør ældre glad. 
Margrethekirken er jo skøn 
til Julesang så køn. 
I Vartov Kirke smukt vi sang 
til Fleming Dresig’s orgelklang. 
Dialis er et julekor: 
Alt, Bas, Sopran, Tenor. 
 

7 Så er det vores pigers tur 
at ta’ den store dametur. 
Fra ”Puerto Rico” som et vræl 
udkrænger hver sin sjæl. 
Med sydlandsk tone og et vrik, 
bli’r sangen til latinmusik. 
Og herrerne, de rokker lidt. 
Hvor er det altså fedt. 

11 Her fandt for alvor koret kraft, 
de norske viser liv og saft. 
Og Mimi støtter på klaver  
og Lisbeth dirigér: 
da fandt koncertgear alle frem 
gav lungerne et ekstra klem, 
gav West Side Story gylden klang 
som årets sidste sang. 

4 Hvert år vi på korweekend tar’ 
og øver vort repertoire, 
og det går nogenlunde godt, 
når blot, når blot, når blot, 
når blot vi alle møder op 
og lægger í vor sjæl og krop. 
At ”weekend” er en enkelt dag, 
det er en anden sag. 
 

8 Men også klassisk rep’torie 
Dialis på programmet har 
I alt gi’r det et fint program 
som vi kan synge samm’n 
Og ved piano Mimi Kjær 
os nydeligt akkompagnér 
Så frydeligt et jubelkor, 
Alt, Bas, Sopran, Tenor. 

12 I denne smukke have her 
til sommerfest vi bænket er, 
omkring os vor kor-venner ser. 
Hvad kan man ønske mer’. 
Vi takker alle nok en gang, 
Vi elsker jo Dialis’ sang 
Og med en lille listig tår 
si’r tak for herligt år.  

 


