Claras konfirmation
4. maj 2012

Mel.: Jeg har min hest, jeg har min lasso..
I dag vi Clara fejrer, det’r hendes store dag,
vi prøver med et skudsmål, her er et sammendrag.
En del af det har vi noteret,
dog kun en brøkdel garanteret,
for plads til hvert et lille nummer
vor simple vise ej det rummer.
Du er en tænksom pige, ja helt fra lille af,
du leged’ helt alene, var selv din scenograf.
I timevis med dine dukker
iklædt med skørt og mamelukker.
Når du har brugt de go’e ideer,
så har du straks få’t nogle flere.

De unge bruger penge, ja alt hvad de kan få,
men Clara er fornuftig og solder kun de små.
Hvor andre køber mærkevarer,
du dine penge hel’re sparer.
Dig kan man ikke sådan presse,
du la’r dig ikke lige stresse.
I vor’ moderne tider, snildt Clara følger med
på PC og på nettet, samt egen blog hvormed
hun viser sine kreationer
samt fotos og dér klart betoner,
at hun har ord og egne tanker
og gode råd der også vanker.
Ironisk humor har hun, vi føler os sat mat,
når hun vor ordfejl fanger og skånsomt gi’r et tjat.
Men du er aldrig egoistisk,
højst lidt en smule mystifistisk.
Men det er pigers præference,
en del af deres excellence.
Og så har du jo Thomas, din vakse lillebror
Han kan vær’ noget så øv-øv (..og måske bandeord!)
Men når der ud’fra gøres uret
mod Thomas så ta’r du dig af det,
så ser vi ret en kærlig søster,
som bro’ren elsker og nok trøster.

Du har ret stærk en vilje og stor personlighed,
du elsker din familie, det’r noget vi alle ved.
Det bedste er at fælleshygge;
din’ cupcakes er et mesterstykke.
Dog super-pige-spil på nettet,
du spiller tit og helt umættet.

Mad Clara spiser gerne, men ikke hvad som helst,
du er vel ikke kræsen - men kød: så er du frelst!
Når fa’ren starter med at grille,
så fryder det din bøfkøddille.
Et dødningeskilt, jamen for søren..
det er en mand med ben i øren!

I skolen er du dygtig, den passer du med flid,
og intet klares flygtigt, til lektier er der tid.
Dog x og y kan vær’ besværligt
og algebra kort sagt ubærligt
Men det med ’matte’ skal nok komme
Det ta’r lidt tid at overkomme.
Du er så god og kærlig en rigtig dejlig pige,
er altid sand og ærlig, og afskyr al intrige.
Så mange kreative tanker,
en skaberkraft i hjertet banker.
Nu sidder du så der og stråler.
Og kækt med alle gæster skåler.

Og alt det gode har du helt sikkert fået i arv
fra gen’rationer forud - vi tænkte på din tarv 
en enkelt ulemp’ gør dig prikken,
det er en nederdrægtig hikken,
den spores lige ret tilbage,
som Korsbek-slægtens landeplage.

Nu må vi sangen slutte, men før vi runder a´,
Så skal du ha´ et leve og rigtig højt hurra.
Som kon4mand vi for dig fester,
en skål fra os og dine gæster.
Vor kære Clara du skal hyldes,
løft alle glasset, der må skylles.

Kærlig hilsen fra mormor og morfar

..og Bertil

