Det er okay
Mel.: ”Despacito”

Drenge:
Cykler opad på Østermarksvej
Er lidt nervøs for, hvad der skal ske med mig, yeah
På denne allerførste dag på Odder Gym, yeah
Oh, oh, det er … mega scary men også fedt
Starter i 1g li’ om lidt
Prøver på at nyde øjeblikket slowly, slowly …
Piger:
Jeg låser cyklen, går igennem døren ind
Hjertet banker, tanker flakser i mit sind
Hvad gør jeg nu, hvor går jeg hen, og pluds’lig hører jeg en stemm’:
”Bare tag’ det roligt, det ska’ nok gå!
Drenge:
Du … rækker hånden frem og siger: ”Hej med dig!
Jeg er tutor, du ska’ med mig denne vej”
Peger på mit hold og ta’r et skridt til siden
Alle: Oh, yeah!
Piger:
Jeg … slapper af og mærker pulsen sænke sig
Føler lig’ med ét, at livet er en leg
Overgi’r mig fuldt og helt til Pyramiden

Alle:
Det er o-kay
Selvom alt er nyt og stort og strange på OG
Føler jeg mig li’som Djämes Braun i Bombay
Jeg er klar til kamp, til fag og fest, 1-2-3
Der er no way
Jeg kan finde rundt i starten her på OG
Eller i mit skema, hold og timer, men hey
I det mindste véd jeg, når der’ fredagscafé
Oooh, studieretningspakkesnak og fag og lektier trætter
Som 1000 tweets på Twitter
Men jeg er ikk’ en quitter! (ikk’ en quitter, ikk’ en quitter, baby!)
Lærerne er gode nok, men dét der virk’lig hitter
Er fest og øl og glitter - og Himlens tarteletter!
NJ & JM:
Men glem nu ikk’ at lave mat-matik
og husk oss’ li’ at læs’ musik,

og samf og spansk og mediefag,
og fransk og dansk og tysk hver dag
Billedkunst og engelsk tæller med og også AP
li-li-li’som idræt, IKT og det der NV
Der er ikke mere tid til øl og billig sprut på Kælder’en
Kom nu, kom nu, kom nu ind i kampen 1g for ”dælern”
I skal lide, svede, slide for at nå i mål
Først når I har huen på, siger vi: SKÅL!
Alle:
Pasito a pasito
Suave, sauvecito
Vi lever og lærer
poquito a poquito
NJ & JM:
Lyt til hvad vi siger, alle drenge/piger
Syng og dans med os og med hinanden hver dag!
Alle:
Pasito a pasito
Suave, sauvecito
elever og lærere
poquito a poquito
NJ & JM:
Stedet hedder OG
Og vi gør det vor’s way
Alle sammen rejs jer op og syng med os nu – oh yay!

Alle:
Det er okay
Stx/eux er hårdt, men når man går på OG
føler man sig li'som Djämes Braun i Bombay
altid klar til kamp, til fag og fest, 1-2-3
Der er no way,
nogen nogensinde keder sig på OG
Femte blok kan føles lidt som instant replay,
men vi fyr’ den af igen i fredagscafé
Oooh, studieretningspakkesnak og fag og lektier trætter
Som 1000 tweets på Twitter
Men ingen af os quitter! (ingen quitter, ingen quitter, baby!)
Lærerne er gode nok, men det der virk’lig hitter
er fest og øl og glitter - og Himlens tarteletter!
Det er o-kay
This is how we do it down escuela OG

We just wanna hear you singing with us to-day
2/3g’ere come and take it a-way …
Pasito a pasito
Suave, sauvecito
Vi lever og lærer
pocito a pocito
Som 1000 tweets på Twitter
Vi’ Bluhmes favoritter! (favoritter, favoritter, baby!)
Pasito a pasito
Suave, sauvecito
elever og lærere
pocito a pocito
Vi elsker tarteletter
Og øl og fest og glitter …
Det er o-kay!

