
Udbrændt 

Tænkt som advarsel mod snigende forsuring af dine tankebaner med alderen 

 

Du går en tur i kvarteret uden at vide hvorhen 

Og har et pænt horn i siden, nok mest på dig selv 

Din gangart er skæv, du har propper i øret 

Din puls er normal, men dit udsyn er sløret 

 

Du går og kigger ned på asfalt og fliser 

Får en fæl hørm i næsen, er der nogen, der fiser? 

Er det din tur til at samle op efter vovsen 

Kan du varme dine hænder på den lune lort i posen 

 

Er du træt, kan du få dig en cykel med motor 

Og drøne omkring som en lydløs scooter 

Ti point for en gammel mand med rollator 

Og femogtyve, hvis du kan få ram på en spasser 

 

Som bilist må også gi’ den ekstra gas 

Op på femte sal og finde en parkeringsplads 

Der er ingenting at gøre ved trafikken, desværre 

Jo, byg en letbane – hvor svært ka’ det være? 

 

Udbrændt, Baby – det’ lig’ hva’ du er 

Du er udbrændt 

Udbrændt, Baby – det kan kun blive værre 

Du er udbrændt 

Udbrændt, Baby – jeg si’r det som det er 

Du er udbrændt – kan du selv se røgen? 

 

De har ryddet en del af den lokale ghetto 

Mens de bygger en ny nede ved siden af Netto 

Men’sker skal stables, for så fylder de mindst 

Og den der bygger lortet får en større gevinst 

 

På de her blokke er det sjældent, solen lyser 

På hver ny altan står en Weber og fryser 

Og glade pensionister sidder og guffer medister 

Mens de planlægger livet som rabat-turister 

 

Udbrændt, Baby…..etc. 

 

Den, der si’r at fitness er et skalkeskjul 

Sku’ ta’ og booke sig en måned i et hamsterhjul 

Så kan du nyde hver ekstra kalorie 

Mens du tæller dine Loop og pudser din glorie 

 

Du begynder så småt at savne din sofa 

Og de to hundred’ tredive kanaler på Stofa 

Ved samme tid i morgen kan man se dig igen 

På vej ud i no’et uden at vide hvorhen 

 

Udbrændt, Baby…..etc.



 


