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Naar: Michael Jackson- “Beat it”

Mijn ouders zeggen dat het fijn is op school.
Mijn ouders zijn gestoord. Het is echt apekool.
Kom wees een flinke vent. En geloof ons maar; Het went
Nou, niet dus. Echt, niet dus.
Je moet naar school toe want dat staat in de wet.
Voor tienen kom ik echt niet vrolijk uit mijn bed!
En bij het afscheid wil me moeder nog een kus,
Nou, niet dus, want ik ben in verzèèèèèèt…
Echt niet dus, niet dus,
Ik vind die hele school een rotklus.
Alles moet je leren. Rekenen en taal.
Jaren van je leven. ’t Is toch niet normaal!
Echt niet dus.
De juf bedoelt het goed, maar snapt er niets van.
Hoe kun je mij nou leren wat je zelf niet kan?
Wees allemaal eens stil, omdat de juf dat wil..
Nou niet dus. Echt niet dus.
Alleen het klokkijken, dat leerde ik snel.
Ik leef van uur tot uur. Ik leef van bel naar bel.
En na het eindsignaal blijf ik hier echt geen tel,
Echt niet dus, want ik vind het een hèèèèèèl…
Niet dus. Niet dus……………
Elke keer ook met die rotbus.
Naar, hoe kan het anders, Sprookjeswonderland.
Fijn kabouters kijken. Lekker int’ressant.
Nou niet dus. Niet dus……….
Nee, ik vroeg je of je worst lust.
’t Kost je al je vrijheid. Het verpest je jeugd.
Alsof je na je schooltijd plotseling wel deugt,
Nou, niet dus. Niet dus.
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