Mel.: Den lille frække Frederik......

1.

Nu læser vi naturligvis - en nytrykt

KONFIRMAND-A VIS
Den kunder gør

og prisen KUN en 5’er FLAD

i STEGE GLAD

2.

Et TELEGRAM med festlig kant - at

Malthe er vor

KONFIRMAND

den slanke, høje flotte gut
en HYLDEST får så absolut.
3.

Da storebror

fik lillebror - den lille ønskede
han STOR,
men far og mor lod ham forstå,

der byttemærke ej var på !
4.

For søde sager

Malthes trang
begyndte på hans fødegang,
så det var nok en ringe trøst,
at knapt så sødt var moders bryst.
5.

I parken ænderne

fik mad, men var de nu
for Malthe glad ?
Som dyreven dengang betød,

i nakken fik de kastet brød.
6.

At biler var det store

hit,
vi kunne se hos Malthe tit,
han legede så kært med dem,

var som chaufføren fingernem.
7.

At mormor
måtte lege med,
blandt biler

kunne finde sted,
men Malthe
sagde med et smil:

”Du kører

KUN den røde bil” !
Hos moster Jane vandballon
at lege med var bare fjong,
hvem skulle Malthe satse på,
mon den i nakken burde få ?
8.

9.

På bolde der

gør Malthe kål,
de gribes i hans fodboldmål,
ved HØJT niveau og fighterånd

på alle kugler lægges hånd.

10.

Naturen er slet

ingen spøg
og reklameret gøgemøg,

for Malthe under sikkert tag
langt hellere vil slappe af.
11.

I skolen bydes ingen

KVAL - og Malthe der
han er social,
som kammeraters bedste ven,

en kvik elev er han såmænd.
12.

Med mærkevarer
er han vild,

i Malthe tænder moden ild,
til DYRE SKO hans trang vi tror,
er arvet efter STOREBROR.

13.

Med Legoklodser

hvor han bor,
der bygger han med lillebror,
og Magnus ser med godt humør,

at Malthe leger ingeniør !

14.

Nu mormors

bette mand er stor,
og Malthe tænk det lille nor
i dag på mormor kikker ned,

og ler af lutter kærlighed.
Når Malthe spørger af fornuft:
”Hvordan i lavland føles luft” ?
Ja, så er knægten godt tilpas,
15.

for han på mormor tager gas !
16.

Af væsen ret et eventyr

er Malthe glad og flot en fyr,
til ungdomslivet nu han går,
hvor fest og sjov blandt folk består.
17.

Malthe - nok så sandt
som dagens GLADE

KONFIRMAND
HURRA med SKÅL og
GODT HUMØR.....

...fra Mormor - Bladets redaktør !

