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Lærkes Konfirmation
Mel.: Jeg en gård mig bygge vil.....

5.
Kære Lærke, du for dyr
er af sind et eventyr,
rense ører, sår og bade
gør du dygtigt, må vi lade.
Og med hunden tumle lidt
er på gulvet super fedt.

9.
Kære datter, helt speciel
er du som en smuk model,
Halle Berry distanceres,
unge fyre imponeres.
Skønt din ørering og hår,
nogen tror – en dreng der går.

6.
Når det gælder huslig tjans,
har du flot en ordenssans,
sødt du hjælper med at moppe,
dig kan næsten ingen stoppe.
Gennem huset godt du må
som en hvid tornado gå.

10.
Kære Lærke, i natur
elsker de en løbetur,
du ved bækken da blandt andet
nyder udsigt der ved vandet.
Før i tid du red på hest,
nu på gåben er det bedst.

1.
Kære Lærke, det er sandt
du i dag er konfirmand,
ung og smuk du uden lige
er hos os en dejlig pige.
Dengang du med storken kom,
først fortæller vi herom.

3.
Nogle år med dig der gik,
før du lillesøster fik,
dog fra dig lød hurtig klage,
at få hende sendt tilbage.
Kære Lærke, ikke rart
Livas selskab var fra start.

7.
Men i køkken ikke glad
er du for at lave mad.
Kære Lærke, for at mætte
du til bords dig helst vil sætte.
Som du nævner rigtignok,
så er mor den bedste kok.

11.
Du er kreativ af sind
for detaljer ikke blind,
du kan tegne, du kan male,
elsker hvert et materiale.
Og din skole du af pligt
passer dygtigt uden svigt.

2.
Du var blot af alder to
kom hertil i fred og ro,
kære Lærke, mørk i håret,
brune øjne – vi bedåret.
Men med sko at skulle gå,
helst du ville blæse på.

4.
Nu i al beskedenhed
mellem jer er kærlighed,
du med lektier gerne lyster
kært at hjælpe lillesøster.
Dog trods kærlig din mission,
kan der opstå diskussion.

8.
Du i tøj som Adidas
eller Puma er tilpas,
og skønt kjoler nok er fine,
er de for dig lidt en pine.
Derfor Lærke, sjældent sker
vi i nederdel dig ser.

12.
Kære Lærke, elegant
nu HURRA som konfirmand,
gid at solskin dig vil følge
på din ungdoms grønne bølge.
Længe Leve for din vej
husk vi altid elsker dig.
Kærligst mor og far

