
Eva og Lasse
Tekst og musik: Gunnar Geertsen

  Vi har en drøm om kærlighed hver for sig, 
  men tør ikke sige det højt. 
  Vi vender altid blikket den anden vej; 
  griner og ler, men er altid på vagt. 
  Det er så svært at få sagt. 
 

  Jeg har en plakat på min væg 
  med en popstjernes smukke profil, 
  men alt hvad jeg ser for mit blik 
  er Lasses forsigtige smil. 
  Han ligner ingen superstar, 
  han kan ikke spille på el-guitar, 
  men han har no'et de ikke har, 
  og så har han smilet til mig i dag, 
  ja så har han smilet til mig. 

  Vi har en drøm om kærlighed hver for sig, 
  men tør ikke sige det højt. 
  Vi vender altid blikket den anden vej; 
  griner og ler, men er altid på vagt. 
  Det er så svært at få sagt. 
 

  Lasse har smilet til mig, 
  sådan et underligt smil, 
  tværs gennem klassen til mig, 
  midt i den engelske stil. 
  Lad bare lær'ne skælde ud, 
  jeg svæver afsted på et stjerneskud, 
  i dag kan intet slå mig ud, 
  for Lasse har smilet til mig i dag, 
  ja Lasse har smilet til mig. 
 

Eva:

  Eva har smilet til mig, 
  sådan et underligt smil, 
  tværs gennem klassen til mig, 
  midt i den engelske stil. 
  Så blæse vær' med Jens og Kaj 
  og alle de andre der driller mig; 
  de si'r, at jeg er dum og fej. 
  Men Eva har smilet til mig i dag, 
  ja Eva har smilet til mig. 
 

Lasse:

Eva:Lasse:

begge:

begge:

  Hvad skal jeg med blade og film 
  med piger med svulmende barm; 
  Evas fortrolige smil 
  er nok til at gøre mig varm. 
  På film er kys og kærlighed 
  en smuk fantasi som bli’r ved og ved, 
  men Eva hun er virk'lighed, 
  og så har hun smilet til mig i dag, 
  ja så har hun smilet til mig. 
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