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Irad Flagat nu emelde i hel.e sln VæIde,
i Dag skal vi feste den sag qr nu klarl
nu koro end'Iig Dagen, hvor vL gaar ti1 Sagenn
de Minder om Ib vt ned G}æde frontatr,
en ftrt har han værot fra tidl.lgste Færd
og 6om Konfirmand vi nu aILe bam sar.
VL øneker til lykke rned alt og ned Dagan
og pnsker han HeId mad huad siAen den ekero

Se Ib er on Gut, hau or ned allevegno,
at emadre en Dør det bstyder eJ spor
et Kødbsn i Hovedd er intet, at regpol
naar bare de eXskede Bassor han faar,
I Moeen paa Landet han oeee tatr DeI*
eon §pejder Ja, der er saa mogot han vLli
uen Tropsmødo kEd,er ha& tør Jeg nok si.gee
!0§n eaa 'bliver Xortsno blandet tlI spil..

§er §Ømand det vlldo saa gerne han være
til Sprogø dof tatr ha* eaa ofte en Tur,
og han er on frrt, §om 6n Sørmnd bør væri
er livlig og glad, aldrLg tvær ol}er srrrq
at Fisksr han e* det ret hurtLgt man ser,
det ved vLr dEt kan 0ukel KarI dok,nentar
med Pllken i Jollen dernede paa BæLtet1
han snuppar sin torrkr hwd saa ellere der skoro



Sngang var paa BæItet han ude at sllcle,
det gik ikke rigt,i.g, som han havde tænkt,
da hJem han var-Jcoanea; han l.l.etade etLlle,
han katde vi.et Trang til at konme I §engi
men hvad der saa ellers af Tlng lannde ske,
6e eaa rnåatte Mor og Far han eJ §er
selvføIgellg saa kunde Turen han døla,
han gaar eJ af VeJonl hvad end der kan sken

§slvføIgelig tatr han en Sm6g, det er givet,
han er da et Mandfolk ned Liv og med §jæI,
han køber den lkke neJl de er for dyre;
ndrc Ib han er Meeter han ruLler dem solvn
Papiret laaner han hJemme hoe Mor,
dor har do on Rulle eaa mægtLg og stor
det guLe I ved, det med §oo Blade,
og ellers saå ved han hvor Købmanden Lorr

I.iaar nu Jrurys I§, du fra HJenmet ekal 63sUnn
nu Barndornmens Dage for dig er forbil
saa }yt ej for meget til §nak fra de atrdreo
nnffir sæt dig et MaaI og saa heeng bare 1,
og skulde du trænge til hJæl,pende Baad,
saa søg kære Ib fØret den hJemllge Baadn
tht Moder og tr'ader dig hjælper saa gorner
rjerhen trcan du sØge saa tab eJ 6i1 Modo

Gici l,ykke dig føIgor1 hvorhan du end dragere
dat bedete af alt vi dig 6nsker paa Jordg
men hvor du end koruler, og hvor du end færdes,
Eaa maa du eJ glamme Åi.n Far og din Mon,
du som er vor lttidte I Festen I Dag.
§t Hurra saa høJt du af alLe skal haf
vi drikkor din §kaal og vi ønsker tll Lykkel
Sid tykkcn du med dig i fremtJ.den tat.
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