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: Jeg vil bygge en Vero.erf, .. .
lTu er Barndomrien svund.et - d.en dejlige 'Iid,
h.r'or saa scrgløst i Hjemmet man gaar;
fra i Dag skål du bygge en Fremt;id. ned. Flid,
og vi Ønsker at T:ykke du faar.
DoE; er lykken ej God.s eller Guld, dr sikkert ved.l
gaa rned. Uretten e j paa Akhord.;
ir.-.r] i l{and.Llng og Sind. Biver G}æd"e og E'red-,
p.;i.t for Vind.ing ej Livsglæd"efi bort.
Attid i,,tod.gangen fø1ger i GJ-ædernes Spor
vil du s€r hvor end Vejen gaar frem,
nerl saa husk hvad. du lærte af Far og af MCIr
cg 1ad. Tankerae gaa til dit Hjem.
Yi vil prøve at hjæ1pe d.ig frcm paa d.enne Jord '.
ja, inen du maa skam selv hjælpe til
paa C.1n Errne oB tlilje saa sil<kert vi tror,
naar du si-ger;'rJeg kan og jeg vil'r!
Det kan ske at d.et stormer og Bølgerne slaa,
xxea saa hjælper d.et godb at ha' Mod. *
og lidt Blæst stiver af selv d.et svageste §traa,
vil man si,aa ogsaa ofte man stod.
Men naar Glæd-en d"en kommer såa de} den med dlt Hjem,
vi vil glæd.e os dobbelt med. d.ig o6 naar du. §aa engang, som vi haaber, naar frem
mod. d.it lViaal - fø1ger fanken d.in Vej.
fuiel-"

o

De::for byg nu din Verd.en saa nænsom og
som man bygge den kan her paa Jordj

god.

gaa bJ-ot -lrejd.igt i Gang rrir med Un.gd-oumens Ulod.f
d"et vil g1æde d"in Far og d.in Mor"
Som du ved., er man altid sin egen lykkes §med,
maa d.in Livsvej paa Solsid"en gaa og vi ønsker for Cig nu d.et bed.strt vi ved.r
rnaa d.u Lyl:}re i Ungdonmon faa.
1\{or og
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