
Kærligst mor og far

Mel.: Jeg har min hest, jeg har min lasso...

1. Vi længe har os glædet

til denne forårsdag,

hvor fugleflokke kvidrer

og hejst det danske flag.

I Helsingør vi alle fester,

har samlet lutter glade gæster,

for nu er Felix konfirmeret

og her ved bordet smukt placeret.

2. Som håndbold-dreng er Felix

en rigtig aktiv gut,

i 6 sæsoner bolde

som back har sønnen skudt.

Han med gåpåmod altid rykker,

ja selv i Silkeborg på krykker,

en årlig Fight han ej vil miste

og kæmper dygtigt til det sidste.

3. Et brækket ben i skolen

hvor der var frikvarter,

af raseri fik Felix,

i vinterfrost det sker.

En flab han ville uden tøven

blot give der et los i røven,

uheldigt Felix ramte jorden,

har sikkert megen gengæld svoren !

4. I uhelds-øjeblikket

var storesøster nær,

som Felixs førstehjælper

da alle penge værd.

Hun lillebror i tæpper lagde,

til Falck ham kunne overtage,

trods Felix ugevis lå stenet

ham hjalp metal og søm i benet.

5. At drible med en fodbold

var super fedt engang,

men pludselig i hånden

en dag ham bolden sprang.

Med fighterånd og stålsat blikke

kan Felix aflevering stikke,

sådan i håndbold scores kasse,

ja han er faktisk verdensklasse.

6. På Sportscamp han i Vigby

hvert år er veltilpas,

blandt nye venner Felix

på banen tager plads.

Så går det løs i gode kampe,

hvor drengene af sved kan dampe,

det går i herlig atmosfære,

hvor nye tricks der er at lære.

7. Når ferie står for døren,

er Felix fluks parat,

han sammen med familien

det altid har så rart.

Men trods sin ungdom han nu rammer,

hos mor endnu han får en krammer,

vi to har relationer nære,

for omkring mor er trygt være.

8. Da efter ny en gulvklud

til købmand han blev sendt,

han med en gummimåtte

kom hjem i hurtig sprint.

At den var gratis - ikke ringe,

for Felix kunne spare penge,

som 8 årig at erkende

han som von And nok kunne ende !

9. Som andre unge Felix

har sin Mobilos kær,

men ikke bare hjemme

han sidder sur og sær.

I stedet spilles basket ude,

han får den friske luft i snude,

og mens han over bold har magten,

Mobilen er i stikkontakten.

10. At passe lillesøster

gør Felix kært så sandt,

og det er mega lækkert

betaling er kontant.

Han luftetur med Vovse hjemme

som ven vil heller aldrig glemme,

for han er omsorgsfuld af væsen

med god fornuft og ben i næsen.

11. En rigtig hygge-fætter

er Felix af sit sind,

især ham tv bringer

ret ofte smil på kind.

En basket-kamp er altid herlig

og for ham næsten uundværlig,

ja får den gas og én på hatten,

han følger gerne hele natten.

12. Til fest og farver Felix

nu springer ud i dag,

han er parat og rolig

med rette sindelag.

Gid lys og lykke ham vil følge

på ungdomslivets grønne bølge,

et Højt Hurra - Han ej skal glemme,

at os han altid har derhjemme.
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