(Melodi: Lattervisen)
I maj sku` jeg på kursus, lære alt om DtP
men kurset lå i Farum, sku` man græde eller le
på cykel helt til Farum, det var fand`me ikke nemt
men ellers var det hurtigt, og så praktisk og bekvemt
I mellemgangen vented` jeg i sus og gennemtræk
frisuren blev et vildnis og min halsklud blæste væk
fra DtP lokalet steg en stærk og hamber lugt
men ellers var det første indtryk tillidsfuldt og smukt
Ved middagstid når du af sult er lige ved at dø
da venter ved kantinen dig den alenlange kø
der skubbes og der mases, og på tæ`rne bli`r du trådt
men ellers er det ordnet så betænksomt og så godt
Når du til maden endelig omsider når dit mål
ja så har andre været der og tømt den sidste skål
de sørgelige rester er hvad der kan bli` til dig
men ellers er der rigeligt til både dig og mig
Nu kommer Marianne, det er tid til gymnastik
hun kommer altid i et ubelejligt øjeblik
vi løfter lidt på brynene og krummer vores tæ`r
men ellers trykkes fingrene i kødet her og der
Vi ruller lidt med ho`det og vi strækker armen op
og får lidt liv i lemmerne og i den dovne krop
vi længes mod computerne og keder os ihjel
men ellers har vi vældig godt af arme stræk og spræl
Med Torben og så Michael bringes kundskab, viden frem
de er der næsten aldrig, når man mest har brug for dem
for Torben skal på barsel og om lidt ha` nikotin
men ellers er hans undervisning kompetent og fin
For tavleundervisning det er noget vi kan li`
når lyset det bli`r slukket, falder øjelåget i
forleden sad mit ene ben og så jeg selv og sov
men ellers er den undervisning lærerig og sjov
En folder først til DSB og så en sportsplakat
så hjælp os åh Arne, inden vi går i spagat
for In-design er edderman`me tungt at danse med
men ellers skrider ting`ne virk`lig fint og godt afsted
Men før man helt er færdig, står computeren sgu` af
med en ulovlig handling, det er sjette gang i dag
og lortet det går altid ned, før ting`ne de bli`r gemt
men ellers kører alt stabilt og hurtigt og så nemt

Og nu skal vi på nettet med en hjemmeside som
vi lave skal i Photoshop, så vil du med så kom
men ingen husker hvo`n man gør, hvor er det synd og skam
for ellers så er Photoshop et rigtigt godt program
Men Golive skal vi lære nu og det på ingen tid
vi haster os igennem, så vi ik` forstår en skid
for nogen så må ”cyberspace” forblive lukket land
men ellers er det pærelet, hvis blot man linke kan
Når solen bager ubarmhjertigt stærkt fra himlen ned
er varmen fyrre grader, man bli`r drivende af sved
og åbner man et vindu` smækker ruden til igen
mens ellers er vort indeklima vældigt rart, såmænd
Men åbner man for døren til den næste mellemgang
du mødes af spektakel, høje råb og bægerklang
og røgen er så tyk, at man kan se en meter frem
men ellers kan man sagtens skimte, hvem der nu er hvem
Klaus Andersen som lærer, ih hvor er han altså god
og vidt berejst det er han, hvor kulturens vugge stod
han hader pop og pigtråd og en firkant der er grøn
men ellers (synes pi`rne) er han farverig og skøn
Og husk den lille myre skal ku` vandre rundt en tur
omkring en smuk Futura, det er mesterværk der du`r
og vejen ligger åben nu, for jer som kan og vil
men ellers bli`r det vist som jeres evner rækker til
Vi knokler med annoncer og vi tegner logos rent
vektorerne de driller, det bli`r aldrig rigtig pænt
li`som det otte siders magasin i QuarkXPress
men ellers er det nydeligt og uden jag og stress
De vitser og historier vi fra lærerpulten får
for længst på Gorm den Gamles tid de rundt på krykker går
Det meste kan vi udenad, for vi har hørt det før
men ellers undervises med forstand og med humør
I mere end et halvt år har vi siddet hver for sig
og pluds`lig her til sidst skal vi i grupper, åh nej
hvordan skal det dog gå, vi vil dog hel`re vær` os selv
men ellers er vi fælles om det hele, godt og vel
Og ”kunderne” til vor projekter de er til besvær
forlanger at vi laver om og retter her og der
tilfredse bli`r de aldrig med det mesterværk de fik
men ellers er det dog med stolthed, vi går i praktik

De lærere vi får, de bliver hentet udefra
erfaring i at undervise ingen af dem har
et pædagogisk kursus, nej det gjorde ikke spor
men ellers må man sige, deres viden den er stor
Hvordan skal vi nu sammenfatte, det som vi har lært
hvis blot vi hørte efter, ja så kan vi lidt af hvert
med selvtillid der strutter kækt, vi ud i verden går
men ellers vil vi gerne sige tak for alt i år !
Med kærlig ironi, Frank Vælum, DtP-kurset 2000

