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Mel.: t ehown Bkulte r@e gild6 .

Fra landet frir minsandten
vi meget godt og smukt,
selv OLE, konfirmanden
i dag, er et produkt
derudefra, han glemmer
vist aldrig landets stemmer.
::: Nu far han med festliS klanE
en lille landlig sang :;j

Som lillebror til Bente
han flere ar fordrev,
da pludselig det h@ndte,
at storebror han blev.
I hjertet hos Susanne
der er han pot og pande,
:;: og springer der en enkelt qnist.
det ender godt til sidst :;:

Nu har hen i sin skole
kun sidste er igen.
Det passer faktisk OLE,
han ved, hvor hsn vil hen_
Helst ikke i en lare,
nej, han vil landma.nd vere
:;: med heste, ko'r oE stor stA,hei
og lirum-Iirumlej :; :

For ovrigt I jo hsrer,
han har talent som kok.
I sova€ne han rorer,
til de har feet Dok.
Hans retter blev imponercd,.
der blev kun plotes6ret,
i;: dengang cla et par stromper gled
r navr€gTocten ned :;:

Den lille OLE rejste
pe ture landet rundt.
T I'DF han knejste
ug bavde det sd sundt.
Men pA familietule
ku' OLE gd og lure
:;: og sporge bleg og med et chok:

Er der kaftofler rok? :;:

Sit arbejd' OLE klarel
jra hurtigt som et lyn.
i{ver morgen op han farer
og bringer m*lk i by'n.
;{un nAr han skal sH plene,
iii glemmel han at spene.
:;: Han hviler pA den gode jord
08_ ser, hvor gresset grol :;:

Bla[dt alle erek dage
han valger jul, forrali
da fii.r han julekage,
og den kan OLE li'.
Sukat og sme rosinerl
Han oversalig griner,
:: :  o8 han bU r ved. gesvindt, prscist
til sidste bid er spist :; :

Nu onsker vi for OLE
i denne festens kvald,
at han i livets skole
md fe det rette held!
Men her, hvor han har hjemme,
vi vil ham aldrig glemme
:j: Og dorcr altid eben stir,
hvis livets storme slar :;:
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