
Kære Dronning Margrethe,

Henne i min klasse har vi det sådan, at vi skiftes til at skrive en tale til dig en gang om

året. Vores skoleinspektør som hedder Ebbe, har fortalt mig, at det er mig der skal

skrive den i år.

Det er en der hedder Bennie der sØrger for, at det bliver en ny dreng hvert år. Det

foregår efter en konkurrence vi har, og der er også nogle tal og noget magi med i

det. Det er kun Bennie der indtil allersidst ved hvem det bliver. Han er også en af de

ældste drenge i klassen, og desuden sidder han i elevrådet, så der er ingen af de

andre drenge, der tØr blande sig i afgørelsen.

I år blev det altså mig, og det er jeg rigtigt glad for. For Dronning Margrethe: Jeg

synes du er mega sej. Når man ser dig inde i fjernsynet, har du altid nogle flotte
kjoler på i alle mulige farver. Og når du kommer frem til de steder du skal være på,

så bliver du altid kørt af en chauffør i uniform. Det kunne jeg godt tænke mig prøve.

Det må også være totalt "Fråderen", at have politiet til at passe på sig. Dine venner

må være helt vildt imponeret, når du kommer og besøger dem.

Min far siger, at du er Herre vigtig for noget han kalder vores "Betalingsbalance"

Det er vist noget med, at udlændingene helst skal købe mere af os, end vi køber af

dem. Far siger, at når du kommer til udlandet, så bliver de så glade for Danmark, at

de skynder sig at købe en masse varer hos os. Det betyder, at vi kan have det godt i

Danmark, og at der er mulighed for, at jeg kan komme gratis i skole og blive gjort

rask hvis jeg bliver syg og sådan.. det synes jeg er "Herre nice".

Derfra hvor jeg bor, kan jeg se Roskilde Domkirke. Far siger, at der skal du hen, når

engang du er færdig med at være dronning. Jeg synes selvfølgelig at det er sejt, at vi

sådan skal være naboer. Men der må godt gå mange år,for jeg synes jo du er en

rigtig god Dronning af Danmark.

Nu vil jeg slutte min tale, for vi er midt i spisefrikvarteret. Men jeg vil sørge for, at

alle mine klassekammerater råber ni hØje hurraer for dig Dronning Margrethe,

verdens bedste Dronning.....


