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Egoist
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Berømt

DEJLIGT!

Jeg har mega succes.

Pengene vælter ned til mig som et vandfald.

Jeg er kisteglad som aldrig før.

Jeg er et kæmpe geni.

Alle kan lide mine dejlige film og sange.

Nu kan jeg få alt, hvad jeg vil have.

Men betale fuld pris for det?

NIKSEN! BIKSEN!
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Når jeg er berømt, kræver og forventer jeg,

at alt hvad jeg får, er med rabat.

Sågar loven og de gældende normer føler jeg,

at jeg er hævet langt over.

Hvis nogen siger, hvad jeg gør galt, har jeg skyklapperne på.

For jeg er berømt og rig.

Jeg gør alt, hvad der passer mig, selv om det er hærværk.

Hvis det f.eks. er en restaurant, jeg vil ødelægge, gør jeg det.

Når ordensmagten tager mig, kæmper jeg voldeligt imod.

Ingen skal sige, hvad jeg må og ikke må.

Det er kun mig, som er nummer et, alle de andre er et nul.
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Du er et nul

Ved du jo hvad, du skal ikke være næsvis.

Du skal ikke belære mig noget som helst.

Jeg er ligeglad med, hvor højt uddannet du er.

Jeg er ph.d.er og en rig professor.

I mine øjne er du bare et stort nul.

Du skal og må kun gøre det, jeg dikterer.

Du må kun gøre det, der behager mig.

Jeg råber og taler grimt til dig, som det passer mig.

Jeg kalder dig også grimme ting, som det passer mig.
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Hvis du vil slå mig, er jeg ligeglad.

Jeg er ikke bange for nogen nuller, som du er.

Jeg hundser også alle, lige som det passer mig.

Jeg er ligeglad med, om du dør af slagtilfælde,

alene fordi jeg hundser med dig.

I mine øjne er du ikke et menneske, da du er fattig og

ikke så højt uddannet som mig.

Man er først noget i mine øjne, når man er ligeså rig og

højt uddannet som mig.

BASTA!
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Jeg siger sådan og sådan

Jeg er ligeglad, for du ved, hvem jeg er.

Når jeg siger, at min sang skal indspilles nu og her, så er det

nu og her.

Selv om klokken er rigtig mange, spiller det ingen rolle.

Lige meget om du er faldet dybt i søvn eller er dødssyg, da

jeg kontaktede dig, praler det af på mig.

Når jeg er forført og inspireret af midnatten til min sang,

skal den bare udføres, imens den sorte himmel er der.

Selv om du siger, at det kan vente til i morgen, så kan det

ikke hos mig.

For når min sang er født af midnatten, kan den ikke synges,

når solen er oppe.




