
Slimfit

Jeg lugter af sved 
og jeg er blevet lidt småfed
det er ikke særlig flatterende
jeg finder mening med mit liv
når jeg drikker mig stiv
det er faktisk ret deprimerende
jeg er arbejdsledig 
og frygtelig svedig
men hey frisk og energisk 
hvis nogen skulle spørge
sæt mig ved en kasse 
så skulle jeg finde en grimasse 
der kunne passe
giv mig en truck
så skulle jeg flytte paller 
til der var flyttet paller nok

Jeg er ubehagelig 
jeg er nærmest usmagelig
jeg er så langt fra inspirerende
men jeg har da venner 
eller ihvertfald nogen jeg kender
nej jeg ved det godt
det er så langt fra imponerende
jeg er kontaktløs 
og nærmest kønsløs
men en skøn ung kvinde 
hvis nogen skulle spørge
invitér mig til party
så skulle jeg være noget 
så uartig
giv mig en chance 
for at vise 
min sociale kompetence

For der må da være nogen 
der har tænkt på mig siden sidst
nogen der har set mig 
og fornemmet bare en lillebitte form for gnist
der må da være nogen
synes du ikke

Med mit liv i mente 
triller jeg tomler på femte
ja jeg har faktisk 
en pretty nice view
men der er en due 
der har tømt sig på mit vindue 
og mælken er sur 
for mit køleskab er i udu
jeg drikker kaffen sort nu
og har udsigt til lort nu
og jeg er fuldstændig fortabt 
hvis nogen skulle spørge
giv mig lidt credit 
for at have skruet mig ned i en slimfit 
det ikke fair at det kun er mig 
der skal sidde og have det sådan her

For der må da være nogen 
der har tænkt på mig siden sidst
nogen der har set mig 
og fornemmet bare en lillebitte form for gnist
der må da være nogen
synes du ikke


