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Jeg står her og tænker lidt højt på 

no't  

det er no't som jeg slet ik' har 

forstå't  

 

Hvorfor ska' åen nu helt lægges fri  

og vi ska' lugte til det griseri  

Det bli'r måske et flotte, flotte syn  

med en stank så tyk, der driver i by'n  

Turister vil flygte i tusindtal  

de si'r: I Århus - er den gru'lig gal.  

 

Og rotter de brokker sig højt og 

tvært  

det er klart, dr. Watson, ja 

elementært  

For alt under asfalt er deres stat  

mod angreb de kæmper så desperat  

For lys i kloakken det du'r slet ik'  

så ta' nu og vent - bar' et øjeblik.  

 

Hvis vi letter røven og trækker ned  

sejler rotter ud i havnen et sted  

Det skal gøres kvikt og på sam' minut  

så er plag' fra rotter for evig slut  

Måske får vi vrøvl med et dyreværn  

den tank' ligger mig - slet ikke så 

fjern  

 

Og måske de kloge i byens råd  

nu end'lig har fundet den røde tråd  

Den I ved, der leder os alle rundt  

den svigter aldrig, aldrig et sekund  

hold fast i den og du ka' finde vej  

selvom ruten din - måske slår et svaj  

 

Ta' din bil, ta' til by'n, bar' kør' og kør'  

men skilte vender bare ik' som før  

De kloge folk i vores magistrat  

de vender skilte om hver tredje nat.  

Så du ska' vær' kvik med gas og så 

brems'  

for det er ik' som - i fem og halvfems.  

 

At kom' gennem byen under en tim'  

og undgå andre biler i en stim'  

Det er svært og du får det aldrig lært  

for det hel' vendes om og det er tvært  

Ta' bussen min ven, den bringer dig 

frem  

og hvis du er vaks - ja så osse hjem  

 

Hvorfor er alle nu så utilfreds  

når dem der leder er fra ot' og tres  

Betænkninger skrives, ja med maner  

det ta'r måneder tolv, ja ofte fler'  

Det hel' ska' vendes, ja og drejes rundt  

 

På kunst magistraten er vor ekspert  

og det har borgerne slet ikke lært  

et torv ska' fyldes, med no' mægtig 

kunst  

nu bejler de så til borgernes gunst  

De vil ha' liv, og ikke monument  

det er svært, ja træls - at bli' 

underkendt  

 

Mit råd til jer - ja, det er som så  

lad låget ligge ned' på Århus å  

Skyl ud i morgen klokken tolv præcis  

og hver er rotte er til stanglakrids  

Vend skiltene om, ja for sidste gang  

så vi ka' kør lig' - til vor restaurant  

 

Om Thorkild vil vi kun sig' de ord  

"Du fyldte din plads hen ved byens 

bord"  

Om Store Torv ska' ha kunst eller ej  

Pas på, at folket ikke siger nej  

Det var bare det, som jeg ej forstår  

måske bli'r det godt - ja, til næste år.  

 

Har I mon svaret på byens problem  

så kom end'lig frem, vær nu ikke sen.  

En ny borgmester ska' vælges så 

snart  
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Vi prøver i mor'n klokken tolv præcis  

kommer så i vor Stift'tid'ne avis  

Den skriver om alt, der sker her 

omkring  

og tit om slet slet slet ingenting  

Men historien den er ganske go'  

den går verden rundt - ka' I bare tro.  

For al' ska' høres - det er skidesundt.  

 

Magistraten får dog det sidste ord  

eller os' er det borgmest'rens kontor  

For Thorkild ka' dreje alt på en knap  

og flere måske, hvis den første glap  

Om skrald ved han osse ret god besked  

Han gik linen ud - og ih hvor det sved.  

det kræver mod og du må ik' vær' 

sart  

der er no't der ska' vendes nok en 

gang  

så hej med jer og - rap forfra min 

sang.  

 


