Du sku' med toget en tur til Holbæk og stempled' ærligt din togbillet.
Men togbetjenten ej acceptered': "At snyde mig det er ikke let!"
Du fik en bøde så uretfærdigt, du ringed' hjem, og din mor blev sur.
Maskinen stempled' forkerte tider, så vi fik ret. -Sikke da en tur!!

Med gode venner du gerne hygger, og der er stemning, humør og pjat.
Og af og til ser I DVD'er, og snakken går jo den halve nat.
Du er en smilende, dejlig pige, og du er hjælpsom og populær.
De bedste ønsker og et TIL LYKKE, en SKÅL for DU er det hele værd!

Mor

Ved Tasias
konfirmation
d. 30. april 2006

Mel.: Jeg plukker fløjlsgræs.

Hvor har du glædet dig her til festen, du konfirmeret jo blev i dag,
jeg vil nu gerne om dig fortælle, naturligvis skal en sang du ha'.
Du helt fra starten fik mælk fra brystet, familien sagde, at du blev tyk!!
Du var det smukkeste barn i verden, -det syntes mor- blev lidt ond og styg!

Med mormor har vi jo vær't på ferie, -herhjemme og ned til sydens sol,
dit lyse hår ville alle røre, et meget nordisk og smukt symbol.
Og på Mallorca der var ruiner, som vi passered' en dag, vi gik.
Du siden spurgte: "Skal vi igennem de der URINER?", -et grin vi fik.

Få læst historier var bare herligt, hver dag vi læste, og du var glad.
De samme læste vi mange gange, du kendte dem, -ku' dem udenad!
Hvis jeg sprang over, så var du hurtig: "Hov hov du snyder vist lidt med den!".
Jeg også selv digtede historier, men dem ku' du ikke få igen.

Når far han kommer, vi starter fælles med varmt at drikke og morgenmad.
Så kører I, finder snildt på noget, I hygger jer ligegyldigt hvad.
Så får vi mad, og den slemme sofa, den overfalder din stakkels far.
Den kræver nemlig, han skal slå mave og hvile, før han igen er klar!

Du gik i skovbørnehave, -dejligt, -at være ude i al slags vejr.
Når jeg tog med, blev du sur, hvis andre af børnene kom mig lidt for nær.
Hver tegning fik du jo heller ikke, de andre piger sku' også ha',
naturligvis var det svært i starten, for tænk hvis de ville pladsen ta'.

Stå tidligt op det er ikke morsomt, men husk Feline, for hun vil ud.
Du elsker hende, men det med luftning det kræver faktisk et overskud.
Så går det bedre med chat på Arto, det kører nemt med den unge stil,
og mange tusinde sms'er, -man er afhængig af sin mobil.

Du var kun fire, du var forsvundet, -til mormor/morfar jeg ringed' op:
"Mit barn er væk, vi skal alle lede!" -Familien straks kom i fuld galop.
Og morfar blev, mens vi andre søgte, han pluds'lig hørte et muntert: "Hej!"
I sengen under vel 100 bamser, -hvem lå så dér?- Det var lille dig!

På værelset er der sjældent orden, jeg tror, en bombe er faldet dér.
Du mere styr har jo på din skole, -dog mat'matikken er dum og svær.
Men du er dygtig, har vid og humor, og meget ros du i skolen får.
Men husker også at int'ressere sig "lidt" for tøj og det lange hår.

