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Skolens hårde børster
Tekst og musik: Gunnar Geertsen

 Børster: Vi er skolens hårde børster, alle flygter fra os, 
  når du ser os, blir du blød som en klud. 
  Hvis en lille moars dengse står i vejen for os, 
  så' det sket, 
  vi tværer ham ud. 
 
  Har du briller eller fregner eller læsper du lidt, 
  så stik af, for ellers står du for skud, 
  og så får du en på sylten som en hilsen fra os. 
  Er du fræk? 
  Vi tværer dig ud. 
 
 Kent: Men en gang imellem sker det at man sidder for sig selv 
  og føler sig så underligt alene. 
  For når dagen så er gået og når TV er forbi, 
  så savner man en ven at tale med. 
 
 Kalle og Kitt: Han er bange, han er svag, 
  han skal ha' det glatte lag. 
 
 Børster: Vi er skolens hårde børster, alle flygter fra os, 
  når du ser os, blir du blød som en klud. 
  Hvis en lille moars dengse står i vejen for os, 
  så' det sket, 
  vi tværer ham ud. 
 
  Alle gamle damer ryster bar' ved synet af os, 
  alle børn dem gi'r vi gåsehud, 
  der blir tomt på diskotekerne når vi træder ind. 
  Er du fræk? 
  Vi tværer dig ud. 
 
 Kitt: Men en gang imellem sidder man og føler sig så kold, 
  og drømmer om en ganske anden verden, 
  fyldt med kærlighed og varme og en masse søde ord. 
  Så savner man en fyr at holde af.  
   
 Kalle og Kent: Hun er bange, hun er svag, 
  hun skal ha' det glatte lag. 
 
 Børster: Men når bare vi er sammen, har vi styrke og magt, 
  vores knallert er den eneste Gud. 
  Så' det sundere for dig at løbe hjem til din mor. 
  Er du fræk? 
  Vi tværer dig ud. 
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