Mel.: Den lille frække Frederik......

1.

Nu bringer vi naturligvis - en nytrykt

KONFIRMAND-A VIS
Den kommer på

skal glæde slægt og vennelag

HVER MÆRKEDAG

2.

Et TELEGRAM med festlig kant:

Se nu er Sigurd

KONFIRMAND

en dejlig søn hos far og mor
som fra i dag er blevet stor.
3.

Som Guldklump
Sigurd mega skøn
lå nyfødt som vor lille søn,
de gamle vilde blev med ham
og gav en masse kys og kram.

4.

At koncentrere sig

9.

en tid,
det kunne ej den lille skid,
for Sigurd altid rolig sad

Med modellervoks

helt præcis,
han kunne lege timevis,
for Sigurd sad med godt humør

og gav den gas som vaks skulptør.
6.

En lillesøster

hvor vi bor,
han ønskede som storebror,
og Sigurd han naturligvis

på Julie altid sætter pris.

7.

At far han havde
hårpragt grå

det kunne Sigurd

ej forstå,
det skyldes mor
lød fars logik,

hver gang han

13.

simpelthen,
skønt ikke altid bedste ven,
dog blot hun giver ham et knus

besvære sig han ikke gad.
5.

Han elsker Julie

Hvis søster gider

FILM at se,
er Sigurd med på den idé,

på værelset i fred og ro
der hygger de sig begge to.
11.

Avangardistisk

hævder mor,
er ikke noget rigtigt ord,
men Sigurd bare 8 år

på ordets mening fast han står.
12.

Når bagedysten

finder sted,

på Tv følger Sigurd med,
han elsker bagekunst at se,
og får til opskrift ny idé.

han hade som i alle spil,
er chancer for at vinde dog
er Sigurd med

men blot for sjov.

er Sigurd i en lykkerus.

10.

At tabe konkurrencer vil

14.

Om VIDEN

der er Sigurd kæk, på godt og
skidt har drengen tjek, og hvis
som spørgsmålstegn vi står,

man større forelæsning får.
15. Ved skov og spejder udeliv
er Sigurds bedste tidsfordriv,
vi klandres for at søge ly

og have bolig i en by.
16.

Klaver & Cello er

er unik især til klassisk god musik,

at lytte Dansktop Sigurd kan,

er født for sent den stakkels mand.
17.

SKIDEBALLE FIK.

nu til Sigurd - sandt,
som dagens GLADE

Lidt eftertænksom Sigurd stod,
og fandt til næste spørgsmål mod:
”Hør far jeg har det ellers godt,
men er mit eget hår nu gråt” ?

HURRA med SKÅL og
GODT HUMØR.....

8.

KONFIRMAND
...her mor og far var redaktør.

