
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mel.: Vi lister os afsted på tå 

 

At hygge sig for fulde knald 

er langtfra hen i vejret. 

For tænk sig, kære Hannibal, 

nu er du konfirmeret. 

Som ene dreng så står du jo 

imellem søstre, som er to. 

Og vel er det mildt sagt et passende gæt, 

at det ikke ustands’lig har været let. 

 

Dit ganske rummelige sind 

har præget al din færden. 

Du lever dig med lethed ind 

i fantasiens verden. 

Som barn kom du med grumme ord. 

Du ville ”dræbe” oldemor 

totalt med dit sværd – var du skør eller hvad? 

Nej, du ville blot ha’ noget or’n’lig mad! 

 

Placeres kan du nok så mildt 

blandt krig’riske personer. 

Du int’resserer dig helt vildt 

for tanks og for kanoner. 

Detaljer matcher dit humør, 

for li’ fra dyr’nes næb og klø’r 

til logoer og til emblemer så kan 

du godt kaldes detaljernes sande mand. 

 

Desværre er det også sandt, 

at valg kan være svære. 

For med playstation skal konstant 

din håndbold konkurrere. 

Hvad mere gør din himmel blå? 

Jo, du er fan af FCK 

med liv og med sjæl – men det skyldes jo blot 

deres logo, som bare er smadderflot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Din glæde gik totalt i ged 

- ja, sådan ligger landet – 

da du fik tabt mobilen ned 

til odderne i vandet. 

Et billed’ af dem var det da 

du bare ønskede at ha’. 

Det fik du jo altså desværre slet ikk’, 

men til gengæld et ganske fortvivlet blik. 

 

Din næse bli’r så flittigt brugt 

som dine strenge blikke. 

Og syn’s du ikk’ om madens lugt, 

så spiser du den ikke. 

Det samme gælder tøj og sko 

plus cykler – så vi mærker jo, 

at stjernen på denne her herlige dag 

har en mildest talt temmelig kræsen smag. 

 

Dog farer festens kræsne fyr 

kun nødig ud ad døren. 

Et vaskeægte indedyr 

er kort og godt charmøren. 

Det siger du i hvert fald selv, 

og derfor er det da et held, 

at alle er enige – for som du ved, 

så ser farmand og mor let din mag’lighed. 

 

I dét lys er det på sin plads, 

at alle nu minsandten 

begejstret løfter deres glas 

og hilser konfirmanden. 

Du er en skøn og rar person, 

så gid dit liv bli’r helt kanon 

og hyggen vil blomstre for fuldeste knald! 

Skål! Tillykke til dig, kære Hannibal! 


