
 
 
 
 
 
 
 
 
Mel.: I en kælder sort som kul 
 

Pigen, sød og elegant, 
bli’r vor stemning fin af. 
For en dejlig konfirmand 
ér du jo, Christina. 
Stjernen her ved denne fest 
så en dalmatinerhest 
lyse op for blikket 
- den var nemlig prikket. 
 
Alt kan ikke være fedt, 
mærked’ du, desværre. 
Du fik diabetes 1. 
Ku’ det være værre? 
Ja – for du kan kort og godt 
styre det utroligt flot. 
Så vor kvikke pige 
gør os lykkelige. 
 
Vel kan du og Christian da 
li’ at diskutere. 
No’et der ligner torden ka’ 
vi jo observere. 
Men syn’s du, det gjorde spor, 
at han blev din storebror? 
Nej, i fryd og gammen 
kan I holde sammen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bedstemor og bedstefar 
vil du ikk’ forsage. 
Bedstemor hun er sågar 
skøn til marmorkage. 
Og din anden bedstemor 
lapped’ uden knotne ord 
klunset for den vilde, 
dengang du var lille. 
 
Lektierne kan nu og da 
være kedelige. 
Men din skole holder af 
vores søde pige. 
Derfor går det aldrig galt. 
Både fagligt og socialt 
lader alt sig klare 
- sådan er du bare! 
 
Josefine er i top 
- det kan ingen rokke. 
Ligeledes lyser op 
Fie – ja, og Gokke. 
Med veninde, fugl og hund 
er du jo i bund og grund 
li’så heldigt stillet, 
som du selv har villet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tennisketcheren den du’r 
godt på livets ruter. 
Og du gør en go’ figur 
foran din computer. 
Du er jo en livlig én. 
Med din ketcher og pc’n 
har du altid plejet 
at ku’ klare meget. 
 
Små børn kikker du, for sør’n, 
på som underværker. 
Hvad din mors dagplejebørn 
ganske tyd’ligt mærker. 
Måske har de små det held, 
at du bli’r dagplejer selv? 
Vi må konstatere, 
at det godt kan være. 
 
Men hvad end der bli’r din vej, 
må det være pas’ne, 
at vi rejser os for dig, 
mens vi løfter glas’ne. 
Stort tillykke – og HURRA 
for den pige, som vi har 
fundet melodi’n af! 
Skål for dig, Christina! 


