Preludium

Vi når mål i tide
Ennå er vi små
Tre som trær vil spire
Vi er No. 4

Jeg vil bli brun

Etter alt for mange timer på buss og tog
Kom vi frem til Miramar med våre sekker og
Det var så veldig deilig med litt sol
hotellet var perfekt
Det var himmel på jord
Vi slang av oss sekken
Og la oss på stranden

Koste oss i varmen og ropte i kor
Jeg vil bli brun
Oh, yeah
Så alle nordmenn tenker de har levd i sus og dus
Jeg vil bli brun
Oh Yeah
Komme hjem til Norge og se ut som Penelope Cruz

På med faktor 20 fra topp til tå
Våre bloke cropper blender både store og små
Det krystallklare vannet frister oss til et bad
Men det blir kort
Før vi lägger oss tilbake på rad
Vi sträcker oss ut i sola og sover
Interrailen er jo tross alt nesten over

Vil bli brun
Oh Yeah
Få et skikkelig skille på puppene
Jeg vil bli brun
Oh Yeah
Se fransk ut ikke som de svenske turistgruppene

Vi vil komme hjem med litt lysere hår
Litt flatere mage
Og tynnere lår
Litt penere hender
Og hvitere tenner
Ingen flisete tupper
Men større pupper

Men først av alt
Først av alt

Jeg vil bli brun 
Oh yeah
Slik at alle sammen stiller seg opp for å se
jeg vil bli brun
Oh yeah
Det er det eneste jeg vil
Det er det eneste jeg vil
jeg vil bli
Brun Oh Yeah

Slik at alle sammen stiller seg opp for å se
Jeg vil bli brun
Oh Yeah
Selv om vi vet at det er borte på en uke

Jeg har aldri sett elg

Jeg burde kanskje reist hele jorda rundt med kun én sekk på ryggen
Krysset ørkener og hav og Besteget andre fjell enn Galdhøpiggen

Men for meg er Norge passe
Stort og flott og fullt av masse
Jeg håper å få se

Fra høye fjell til små kommuner
Dype skoger og blå laguner
Vide vidder, bratte juv
Stavkirker og gravplasser og tun
Og jeg har aldri sett elg

Jeg burde kanskje bodd i Japan littegran
Og blitt kjent med de som bor der
Levd blant løver på savannen eller reist langt inn i regnskogen

Der det fins rare trær og planter
Men også hai, gepard og panter
Da blir jeg heller her

Hvor det fins sau og hest og måke
Sol og regn og snø og tåke
Og jeg vil se Prekestolen
Lofoten, Hardanger, Oscarshall
Og jeg har aldri sett elg

Jeg burde kanskje reist langt vekk fra min familie en stund 
Men jeg elsker dem så veldig mye, så jeg ser ingen grunn

Det er jo her jeg hører hjemme
Og det kan jeg aldri glemme
Når jeg reiser bort

Fra min seng og dyne og pute
Fins ikke bedre sted å sove der ute
Så takk, jeg blir, her i Oslo
Marka er eksotisk nok for meg
Der kan jeg kanskje se elg


Kjedelig
Kan det ikke skje noe gøy
Kan det ikke komme noen kjendiser hit nå
Kan det ikke skje noe fett
Kan det ikke ringe noen kjekke menn
Til meg nå

For jeg gidder ikke bli her
Hvis ikke noen setter på en fet låt
En jeg har hørt
Skru opp volumet trenger ikke høre hva du sier
Hvis det ikke er noe sladder om en kjent person 
En jeg vet om
Fort deg snart har jeg gått tom for kjedelige emner
Ting jeg ikke bryr meg om som vær og vind
Og skole-ting
Driter i hva du studerer 
La meg vite hvem du spionerer på
Har litt dritt på

For det er så kjedelig her
Det var synd la oss gå
Jeg gidder ikke bli det er så 
Kjedelig her
Så la oss snike oss ut

Kan det ikke skje noe dramatisk
En liten brann 
Hva som helst
Noe jeg kan skryte av på neste fest
En skandale
Kan det ikke skje noe utover det normale
Det er ikke snakk om å bli her
Dølle folk og lav musikk
Hvorfor er ikke Torkild her 
Han sa han skulle komme
Det samme gjorde 15 andre fulle folk
Faen ta
Hvor ble drømmemannen av
OMG OMW
Det var jo han jeg skulle kline med
Synd det
Kanskje jeg finner ham et annet sted

Det er så kjedelig her
Det var synd la oss gå
Jeg gidder ikke bli det er så 
Kjedelig her
Så la oss snike oss ut



Litt gal

Jeg tok meg selv i å be om at du skulle ringe meg
Og jeg tror ikke på gud engang jeg
Men hvis foldede hender og et ærlig amen kunne hjelpe meg
Så var det bare å be i vei

Men det er vel sånn man blir
Det er vel sånn man gjør
Det er sånn man må forstå
at alle bare må

Og jeg lover jeg er ikke gal
Men heller ikke helt normal
Jeg er morsom og snill og grei
Og litt betatt av deg

Greit jeg innrømmer at jeg har googlet deg mer enn en gang
Jeg veit hva du tjente ifjor
Og ditt mellomnavn

Det tar tre minutter med bil fra mitt hus til deg
Og via torshov er alternativt kortest gangvei
Og du er født i samme stjernetegn som meg

Jeg er skyldig i middels grov spionasje
jeg har scrollet din vegg minst to tre år tilbake
Du er midterst i en søskenflokk på tre
Og jeg veit hva moren din jobber med

Men jeg lover jeg er ikke gal
Men heller ikke helt normal
Jeg er morsom og snill og grei
Og litt betatt av 

Ditt smil
Og det fins ingen tvil at med sånn sjarm
Fins det nok av jenter som vil ligge på din arm
Men det er greit for meg
Det er vel slik jeg må tåle

For det er vel sånn man blir
Det er vel sånn man gjør
Det er sånn man må forstå
at alle bare må

Og jeg lover jeg er ikke gal
Men heller ikke helt normal
Jeg er morsom og snill og grei

Og jeg lover jeg er ikke gal
Men heller ikke kjedelig og normal
Jeg er morsom og snill og grei
Og litt betatt av deg




Føkk Lunsj

Kaffekjøret kledde ham godt
Det samme gjorde håret med stadig større innslag av grått
En ung voksen med jobb
Nøye utvalgte venner
På vei opp

Med øye og ordet på plass
En ivrig debatant som sjeldent melder pass
En Ganske god kokk
Han var bereist og belest

Men han hadde fått nok
Av tomme timer på café
Med jenter han egentlig bare ville kline med
Det var på tide å si stopp
Til kjedelige stevnemøter

For han ville ut og danse
Drikke øl og sprit
Og ikke si en drit
Bare danse
Så føkk lunsj vi spiser kvelds
Etter klokka har slått tre.

Snart 30 år og happy med det
Han ble stadig bare kjekkere
Men tiden strakk ikke til overfladisk spill
Hvorfor be om frukt om du vil ha sjokolade

Det er hyggelig å snakke og bli kjent
Men la oss ta det morgenen etter
Vi setter det på vent
Hvis vi først skal ses, la oss ha det gøy
Og jeg vil se hvordan du ser ut med litt lite tøy

Jeg vil ut og danse
Drikke øl og sprit
Og ikke si en drit
Bare danse
Så føkk lunsj vi spiser kvelds
Etter klokka har slått

Litt over tre
De har åpent mye lenger enn det
Og jeg vet om et helt ok sted
Og spanderer på den som vil bli med meg hjem
Det er sene kvelder jeg vil bruke lønna mi på

For jeg gidder ikke bruke penger på en kjedelig lunsjdate
Men ti øl og taxi hjem, det er helt straight
Vær så snill og forstå
Jeg prater gjerne etterpå
Men først vil jeg

Ut og danse
Drikke øl og sprit
Og ikke si en drit
Bare danse
Føkk lunsj vi spiser kvelds
Etter klokka har slått tre



No. 1

Endelig
snur de seg
Lurer på hvem jeg er
når de ser på meg
Den de hadde satset alle pengene sine på
er ikke hun som står her nå

Endelig
Bare jeg
Alene i mål
med alle bak meg
De hadde ikke regnet med at det var meg de skulle slå
de kommer aldri forbi meg nå

først i mål
og øverst på pallen
best i test
Den sterkeste i stallen
10 av 10
jeg er en av de
endelig

Er jeg på høyden helt øverst på toppen og ser ned

//Jeg er No. 1//

Endelig
roper de
navnet mitt
høyt, klart og tydelig
Endelig ser de det de aldri trodde de skulle få se
Jeg er på alles lepper nå
Fra å være en ingen visste om i går
Vet alle hva jeg heter nå

først i mål
og øverst på pallen
best i test
Den sterkeste i stallen
10 av 10
jeg er en av de
endelig

Er jeg på høyden helt øverst på toppen og ser ned

//Jeg er No. 1//



Lite og Stort

Bredt og smalt
Og langt og kort
Lite og stort er landet vårt

Og for noen er det langt frem
Men uansett hvor langt det er
Bratt og glatt og mørkt det er
Så venter det noe der

I et lite hus i en liten by
En gård på et helt umulig øde sted
Vi finner fram til det

For vi trosser vind og regn og snø og storm og flom og sjø og fjell og lyn og kø og sånn
For å komme oss hjem

Og uansett om du er her eller der
Er verdens navle der du er

Så
Kom deg hjem
Kom deg  videre
Kom deg frem
Kom deg dit du er deg selv
Kom deg hjem
Kom deg videre
Kom deg hjem


Høyt og lavt
Og grønt og blått
Kaldt og varmt er landet vårt

Og vi lengter alle hjem
Hver uke eller nå og da
en gang i blandt, hver eneste dag
Det er litt til og fra

For det er godt å være for seg selv
og få litt avstand og puste og kjenne og føle på 
hvor godt det er å savne noen og
Som alle våre koner, fedre, sønner, venner, brødre, hunder, katter, tver, bestemødre
De lengter nok de og

Og uansett hvor du er
Er verdens navle der de er


Så
Kom deg hjem
Kom deg  videre
Kom deg frem
Kom deg dit du er deg selv
Kom deg hjem
Kom deg videre
Kom deg hjem

Så dra på kryss og tvers og langs og opp og ned og att og fram og langt og like ved

Reis bort og vekk og fra og til og mot og skrått og rett og rundt og uten og med

Bredt og smalt
Og langt og kort
Lite og stort er landet vårt
































