
Noget om venskab

til Peter 70-ir-9 /L1.-1.3

Melodi: Pigalle

1..

Fosselaren, er jo fa'ren

til flokken (hvor een er en knos)

De' pfr farten

Covent Garden

Hvor Signe lig'nu slAr sig los.

Og Bentes og Peters flok dinger

blev voksne , fik born selv en dag.

Nu flyver de pA egne vinger,

tro ikke I ka'slappe af.

For dinger, de ringer

ogkommer omkring og

"l ka'vel lig'passe barnet.

Har slAet sin finger"

fog stemmen er skinger)

og Peter ser trat pt skarnet.

og Stoffer, nu "proffer", har fflet et offer,

he can't refuse:

En rolle med Olde plus fem bondeknolde

i "Froken Nitouch".

"Hva'sker der", sir Peter.

"Hvem hyler og te'r sig.

Hvem er det, der lige er faldet.

Hva'er det for splejser.

Hvem ta'r sig af mig sA?

FOR SNART BLI'RJEG N.IESTEN
SKALDET"

2.

Nesten alle

pi'r kan falde

for en, der ka'noed med musik.

Ta'nu Peter,

skont vi ve'der

slet ikke er nogen logik.

Men nflr han sA griber sin spille,

og gir en gang "Tredballehus",

ka'pir'ne slet ik'sidde stille,

sA syn's de han ligner Tom Cruise !!!t!

Og tonerne flyver om ungmoens yver,

der bolger om kap med Carmen.

Hans hoved det svirrer, og ojnene plirrer.

De stirrer stift ned pf barmen.

Vi andre si'r skeptisk:

"Hun er nok lidt lesbisk!

og helt konfus.

Mflske ogsA smAdum,

han ligner jo GOLLUM

sgu'ik'Tom Cruise"!!!

"My precious, so gracious,

your style is delicious "

og pir'ne er ved at dflne.

Vi andre vi mfrber

sfl over de t6ber,

og stiller os helt uforstA'nde!!!
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At var'spil'mand

er en tilstand -

har varet en generation,

ilrian sjaler,

Boris dveler,

man merker en veneration.

Og Peter som selveste trolden,

pfr skovstien i "Hflga lft".

"Vi lokked jer langt vak fra folden".

Det er sgu da meget godt gAet?

En hopsa, der gynger,

en polka der synger,

skont "Livet jo er et Helved".

0g si blir der tutti

med masser af fut i,

det har vi haft rigtig held med.

Og Hans synger Taube

Der drypper en drfrbe

fra ojenkrog'n.

Og nu en mazurka,

vi gAr helt agurk af.

"SA SE I BOG,N!"

Si'r Iohnny,

som altid har hflnd i

og passer vor s money.

Han er vor krykke.

Men nu har jeg evlet og kevlet.

|eg syn's ,vi skal blase dem alle et stykke.
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