
 

1 
 

Ztriwer 

Velkommen til savannen lidt uden for Århus. 

Smuk og solrig. 

Bolig for en homie, der er helt utrolig 

Den stribede sjover, der kommer ind der i højre hjørne. 

Det er zebraen Søren. 

Og Søren er ligesom John Travolta, bare med striber. 

Hele ugen er der Saturday Night Fewer. 

Han drejer nakker, så det giver piskesmæld. 

Han er dyrenes dopeste discohelt. 

 

Han har hove så hurtige og lemmer så slanke, 

ellers er de alle ens fra manke til tanke. 

De kan ikke engang selv se forskel.  

Det er en fordel og et plus. 

Det stribede crew i det stiveste puds 

Zebra, det er ikke bare noget, man bliver. 

Enten har man, ellers har man ikke striber. 
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Efter sådan en gang dansegulv 

er det på plads med en ordentlig gang vandhul. 

Men sort og hvid i samme vask  

det bliver gråt, og gråt det er groft sagt meget lidt flot. 

Så smid dine striber, når det er tid til bad, 

så farverne ikke bliver blandet sådan til leverpostejsmad. 

 

Nu der udsigt over steppen. 

Zebra-mortale fra 5-metervippeklippen. 

Og kun en gumpetung tumbe  

flytter sig ikke, når Søren han råber bombe 

 

Her siger Søren noget som bibbipper. 

Da han ser, der er nogen motherf....s,  

der har taget hans f... striber 

 

Det er jo dybt godnat. 

Men så lander der en mudderklat med et splat. 

Og det sviner, men det ligner. 

Og det er bedre, end at alle de andre griner. 



 

3 
 

 

Dyp, mal, dyp, mal. 

Striber på hans hoved, striber på hans hale. 

Dyp, mal, dyp, mal. 

Wuu, så er man igen en lækker karl. 

 

Muddermasken den ser ægte ud. 

Så Søren er tilbage som flokkens dansegud.  

Han styrer, stepper, drejer, 

mærker slet ikke, solen den steger. 

 

Nu falder det af i flager. 

Det duer ikke, hvis de andre opdager. 

Søren sveder, chokker, flipper ud. 

De må ikke kigge på hans hud. 

 

De kaldte ham Søren med de magiske ben. 

Nu er han bare helt ene og alene 

 

Nedtursblues. 
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Himlen over Århus er en åben sluse. 

 

Det er bare det rare næsehorn Regnar. 

Der er ingen grund til, at Søren blegner. 

Regnar skulle bare lige prøve at holde vejret fire et halvt 

minut. 

Hvor er det blæret! 

Men Regnar kan godt se, at mulen hænger ned, 

så han spørger Søren, hvorfor Søren er ked? 

Der er ingen, der vil være venner  

med en zebra, der er hvid i begge ender. 

Men Regnar vil gerne være kammerat. 

Han kan sagtens gøre Søren hammersmart. 

For Regnar har to horn på tuden. 

Og det ene kan han godt leve uden. 

Så Regnar gør noget, Søren ikke kan fatte. 

Kigger på sit horn og spørger, om Søren vil have det? 

 

Charme, selvtillid og lækkert horn. 

Søren er genfødt som unicorn. 
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Charme, selvtillid og lækkert horn. 

Søren er genfødt som unicorn. 

 

Og det er da klart, at man bliver paf, 

når man sådan ser en stribet giraf. 

Giraffen har taget dem, fordi at den vil danse. 

Men de der striber, det er da hans. 

 

Hvis Søren bare vil være én ud af mange, 

så har Regnar en solnedgang, han skal fange. 

 

Flokken den går flok-amok. 

Hepper på, han giver den giraf nogle gok. 

Men alting er ikke så sort-hvid. 

Det er på tide, at Søren vælger side. 

 

De siger zebra, det er ikke noget, man bliver. 

Enten har man, eller også så har man ikke striber 

Og hvis man ikke har, ja hvad så, kære børn? 

Så er man sig selv, og Søren han er Søren! 


