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Inklusiv rap v/Rune Thorsteinsson som mellemspil

Jeg et bord
fire ben plantet i gulvet
her står jeg
og jeg ser mere end du lige tror
jeg har blyantsridser på overfladen
man skulle tro jeg var vokset op på gaden
jeg har et stykke gammelt tyggegummi på  
underfladen
men jeg tier så I slipper for balladen

For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord

Da jeg var lille var jeg et puslebord
der ikke kunne vente til den dag jeg blev stor
jeg ville have mine egne ben at stå på
være til at regne med og finde mit helt eget sted
og på min fødselsdag fik jeg fire flotte træben af  
min mor og min far
jeg var bare så klar

For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord

Giv mig to albuer i bordpladen
Giv mig hovedet i håndfladen

(Percusivt mellemspil ved Rune) 

Jeg er et bord og jer er her så vi begge to kan lære
selv i de timer der føles ekstra svære
tro mig der er ikke noget jeg ikke kan være
så luk dine øjne et øjeblik og hvil dine albuer på mig
uanset hvad så synes jeg du er sej
og sammen gør vi timen til en leg

For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg drømmer om at flytte to til tre meter
drømmer om at blive klassens nye kateter
kateter med stort K der glæder sig til starten af 
enhver time
hey, måske kan jeg også lære jer at rime
det handler bare om at øve sig til et fedt beat
og sige det højt i kor

For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord

Giv mig to albuer i bordpladen
Giv mig hovedet i håndfladen

(Percusivt mellemspil ved Rune) 
Jeg et bord
og jeg har en hemmelighed jeg gerne vil fortælle jer
når timen slutter 
er jeg den der smutter
ind i musiklokalet hvor jeg jammer med mine nye 
venner keyboard og bas
de spiller musik sammen, vi har startet et skoleband 
og vi giver den mega gas
for jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord

Jeg er et bord
der bor et beat i mig, så gi mig, 
bare nogle bank hvis du kan li mig
jeg er et skolebord, jeg keder mig så sig mig
skulle vi ikke lægge nogle beats på vores  
dansktimer
for når bordet det fanger ordet der rimer
med beats der limer dem sammen
sker der det (at) musikken både skaber og  
musikken sprænger rammen
og der kan opstå magi
små bobler med hverdagspoesi 
der løfter os afsted til steder som vi bare bedre 
kan li
så gi mig 5 bank så vi kan sætte bordmusikken fri 

For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord

(Percusivt mellemspil ved Rune)  

For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord


