Yed Grete og Harrs's Konf ir:lation*

Mel"r [i] Plnse naar Skoven..,,
I Græshave er vi til" .Jest i

Dag"

Famtliens Yenner i muntre Lag
for Grete og Hans vil vi etffime i
paa d.enne saa velkendte Melodl l

Tra-1a-Ia-Ia,
Ja det er utroligt som 'Iiden gaar,
som Konfirmærd.er i Dag de staar,
nu er d,e jo voksen og neget stor
til Glre:l"e for baaåe Far og il.or.
De voksed.' I Hjemmet saa veltilfreds
og legen blev snart d"eres rette Es;
men da vi jo alle skal Iardom ha',
kom de i Skole en skønne Dag.
IIos HøJmark de lerte en Masse fing
at tegne og skrive og kon omkring.
Fra Græshave ti1 Rønne de saa dem om,
men tilbage til Skolen de altld kom.
0g Grete
kan feje og"$a€ke Gu1v,
paa nGroeshavegaardil hun jo tjener Guld,
og syoger til lrbejdet Dagen larrgr
for saa er [ld.en jo ej saa trang,
0g Ulekanlk elsker Hans saa godt,
d.e ved.

jo

allesammen god.t,

hos Jensen han lærte at høvle og slaa
og Save og Plade at bukke og slaa.
0g gæ1der Cet Søskende*Børn, de smaat
kan Grete jo cgsaa-f,aa Tid"en at gaa;
hrin leger jo med. dem den lange Dagr
saa om Natten d.e sover med Velbehagr
Atomfabrikanten l{ans ogsaa blev kaldt,
d.a liomben sprang med et vældigt Knald'
med Nøg1e og Hammer og Søm og Svov1
en Bombe laves, det er - §jov.
Men Uvenner kan d.e d.a ogsaa bli'
om Åften, naar det bliver Sengetid,,
cg Hans siælder ud paa d-en d.umme [øs,
og Grete gaar ned og fortæller l-øs'
Og Grete hul. tæver jo Drengene,

det er jo ogsaa saa spryldende,
og Hans-kan jo give et Øie saa blaat,
dåt har vi d-a set paa Bent lfusk saa f 1ot.
0g hvis nu Tid.en d.en bii'er for lan8t
saa ringer d.e 1lge til Bror engar.gt
ilens Grete hun faar sig en Passiaqu
ilril og r'ru r"""å" en §røg sig ta'i*
Nu er d"e sidste af aile os Børnr
og d"er skal f estes som aldrlg før-;.
"ri haaber at lykken vil staa dem bir.
naar d.e nu skal vandre ad Pligtens Stl"
.t
vi saa Grete og Hans en Skaal
Nu gi'r
og ånsker, at de naar d.eres tr'remtidsmasl'
Jå sid de-maa g}æd"es fra Dag til DaBi
de lmrge level lrruma - Hurrai
o
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