Til Simons Konfirmation 26. maj 2002
( Melodi: Lattervisen )

I dag er vi til fest i haven alle inviter’t
for nu er Simon lige blevet grundigt konfirmer’t
Ja i de voksnes rækker træder Simon end’lig ind
og ellers er han stadig sød og åben i sit sind.
Men kirkens ritualer de er bare helt til grin
og præsten havde drukket lidt for meget altervin
han sludrede og vrøvlede om dette og om hint
men ellers var det hele både yndigt og så fint.
Til festen skal vi sidde ned i gennemtræk og sus
for maden den skal indta’s i et ikke færdigt hus
om taget det er tæt, det ved vi først når alt er vådt
men ellers er det ordnet så betænksomt og så godt.
Ja murene er kolde og cementen ikke tør
ved bordet må du sidde på et plastic wc rør
og gulvet er så ujævnt, at du brækker dine ben
men ellers er det hyg’ligt og rustikt med nøgne sten.
De unge nu til dags de rør’ sig bare alt for lidt
de fylder sig med chips og cola, sprut og gør det tit
Computerskærmen bruges kun til porno natten lang
og ellers til piratkopi af Brittney’s sidste sang.
De læser ikke særligt godt og staver mest som lort
og sætter de et komma rigtigt, ja så er det stort
for vold og skyderi og fart er det der tænder mest
men ellers er de bare vel som unge de er flest.
Og bumserne i ho’det står i kø, det kan man se
mens tiden den forspildes på en lyssky netcafe
ja, hørmen er så tyk, at man kan se en meter frem
og ellers brække nakken når man kigger op til dem.
Se bøjlerne på tænderne, de ligner, kast et blik
de grå jernbanesveller og det lige på en prik
og åbner de så munden vil det vælte ud med bræk
men ellers kan de godt fortælle flere ord i træk
I gamle dage fik man ur og fyldepen med held
så man ku’ passe tiden, skrive under på en gæld
Måske en grammofon med meget fin krystalpickup
og ellers fik man knapper til manchetten, rend og hop.
I dag der vælter gaverne konstant fra himlen ned
Computer, mp3, mobil, ja jeg ku’ blive ved
og pengene som skovles ind, kør’s væk i trillebør
men ellers så er børnene taknem’lige som før.

Da Simon han blev født, åh hvilket dejligt barn vi fik
Det første år der skreg han som en sindssyg med kolik
de andre børn blev bidt, hvis de sku’ komme ham for nær
men ellers var han altid kun så kærlig og så kær.
I børnehaven suste han på cykel rundt, babuu
han elskede sin cykel og det gør han vist endnu
Enhver der ikke fjerned’ sig fik tæerne kørt af
men ellers er han mest til fart og biler nu i dag.
Ja, Simon voksed’ op med Anders, Højben og von And
her lærte han fidusen, hvo’n man bli’r en holden mand
for tre go’nat historier sku’ der læses op fordi
han ellers ikke ku’ få øjet til at klaske i.
Fantastisk til at svømme og til tennis, hvis han gad
Han kaster sig så frygtløst i det kolde svømmebad
Han træner med sit skateboard og han skøjter rundt med flid
Men ellers er computerspil vist det der ta’r hans tid.
En lillesøster fik han snart, som han sku’ passe på
Men det er letter’ sagt end gjort, så vidt vi kan forstå
For hyl og skrig og kamp til stregen gennem luften skar
Men ellers er det ren idyl, det forhold som de har.
Og vidt berejst det er han og han kommer viden om
Til Canada, Tyrkiet, Norge, verden vinker kom
På Ølejr kan han lære hvilken pragt naturen gi’r
Men ellers se på druk og fælles soveposeli’r.
Han elsked’ fantasi og trylleri og eventyr
balloner ku’ han forme, så de blev til sjove dyr
De sidste nye tegnefilm i biffen sku’ vi se
og ellers på museum, hvor de spænd’ne ting ku’ ske.
Hver dag når det var sommer tog vi ud på Ama’r strand
fik is og smutted’ sten henover bugtens grønne vand
og så en tur til legepladsen nærved Kastrup Fort
og ellers op på cyklen foran, pyh, hvor var det hårdt.
En overgang var Lasse bare helten i hans liv
for han gik til karate, taikwondo, og gik med kniv
og Lasse havde luftgevær, som han skød spurve med
men ellers, syn’s vi andre, kom I altid galt af sted
Men Simon var i fjernsyn med sit eget TV show
den hvide trylleklovn, Alfredo’s hjælper, det var sjov
Med kunst og tegneserier har han klart et stort talent
Men ellers vi på første seriehæfte venter spændt
Hvordan skal jeg nu sammenfatte vores liv i ord
de klare barneøjne i et kort erindringsspor
den solbelyste lykke, som man sjældent helt forstår
og ellers grin og glæde gennem dine fjorten år
Til sidst vi hæver glasset, alle os som kan og vil
Vort liv blev ej det samme efter du var kommet til
Vi ønsker dig velkommen i de voksnes rækker nu
Men ellers stå på egne ben fra nu af, kære du

Kærlig hilsen, Frank

