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Titel: Jeg skal dø 
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JEG SKAL DØ! Satans det havde jeg helt glemt, men så kom jeg til at 
se en rustvogn nede for enden af 
Nørrebroarken ved ROUSINGGADE, gaden der bærer MIT NAVN!!! 
Med et blev alting SORT for mine øjne 
og det sir ikke så lidt i den DEL AF BYEN. Jeg skulle ellers til Odense i 5 

dag, men det er jo lige meget, nu kan 
jeg ligeså godt tage til endestation, men det er Frederikshavn, og 
hvem fanden gider at dø i 
Frederikshavn, jeg er fra Frederiksberg, og har lige fået penge tilbage 
i skat, men hvad er der ved at ha en 10 

trækprocent på nul, hvis din blodprocent også er det. Jeg var lige så 
kisteglad, men med et var glæden 
væk og tilbage stod kun kisten og skreg mig ind i øret. DU skal dø. 
Det var ellers en skide flot rustvogn 
MERZEDES SE klassen, jeg kommer aldrig til selv at ha ́ råd til sådan 15 

en slæde. Men hvad er der ved at 
køre i tysk højteknologi, når man skal gøre det liggende, så er det 
fandeme en ringe trøst at NITZCHE har 
proklameret at Gud er død, når man også selv ligner DØDEN FRA 
LÜBECK. Sikke noget lort! Og jeg der 20 

HOLDT MED TYSKLAND under hele VM – det er takken. Og Laudrup 
min gamle helt, han ved ingenting, 
men Michael er selvfølgelig ligeglad for han jo allerede gjort sig selv 
udødelig, det fede møjdyr. Det er 
meget værre med mig for jeg nåede kun at spille en måned for Frem 25 

tilbage i 82 og hvem fanden husker 
det. Og hvad med min tur til London? Det er fuldstændig omsonst 
nu for jeg skal dø. Big Ben og 
Buckingham Palace. Men der bliver sgu ikke lagt nogen blomster 
foran porten, Elton John spiller ikke 30 

'Goodbye David Rousing' for han spiller slet, der er intet der spiller. Jo 

måske en eller anden lorte musical 
med ”Den Lille Havfrue”, men hun skal også dør, det er der til 
gengæld ingen ben i for hende. Og hun har 
i forvejen en skide FLOT STEN på Langelinie. Takket være Andersen. 35 

Men hvad har jeg? Jeg har 
NYRESTEN, og den er der sgu ikke nogen kinesiske turister der tager 
billedet af. Det er noget TIS, og vel 
og mærke af den slags man ikke kan komme af med. RIGOR MOR-
TIS! Så skal man møde alle mulige 40 

mærkelige mennesker fra ens fortid, og den forbandede tunnel, og 
jeg der lider af klaustrofobi, og hvor 
er farverne, der er jo ingen sorte der synger halleluja, ikke nogen 
blinde der pludselig bliver seende, intet 
mirakel, no WONDER og slet ikke STEVIE. For alting er hvidt som en 45 

vasketøjsreklame for ARIEL og så er vi 
tilbage ved HAVFRUEN. Jeg magter det ikke, salmer af Grundtvig og 
INGEMANN, jeg er meget mere til 
GRETHE OG JØRGEN, dansevisen har altid swinget mere i mine øre 
end Dødsdansen af STRINBERG, 50 

hvilket minder mig om at det er AUGUST og hvem fanden gider, at 
dø i sådan et pragtfuldt vejr, det er vi 
jo ikke forvent med herhjemme. Det er nu det er sommer, hvor man 
skal være glad og LE, nu må jeg 
nøjes med at blive høstet af en. Tænk hvis DØDEN havde levet i dag, 55 

havde han så i stedet haft en 
GRÆSSLÅMASKINE? Jeg ved det ikke men nu har jeg også lige 
brækket en flig af min kindtand, så 
spørgsmålet er om det overhovedet betale sig at få lortet lavet. Det 
kommer selvfølgelig an på om jeg vil 60 

brændes eller i jorden, for hvis nogen finder mit kranie om 200 år 
pga. endnu et forsinket metrobyggeri, 
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så vil jeg gerne imødekomme dem med et sæt pæne tænder. Jeg vil 
fandeme ikke brændes, for en ting er 
at være en krukke en anden er sgu at ligge i en af porcelæn, hvilket 65 

bringer mig tilbage til de tænder. 
Havde man så bare været medlem af Danmark, så kunne man være 
død med smil og en guldkrone. Der er 
jo en grund til at lortet hedder HIMMERIGE og ikke HIMMERFATTIG. 
Og med sten, kiste og sørgebænk, så 70 

løber den slags sgu hurtig i vejret. I stedet for R.I.P, vil der stå R.K.I. på 
min sten. Livet er utrolig kostbart, 
men døden kan jo gå hen og blive en direkte falliterklæring. Jeg har 
simpelthen ikke råd til at dø, så jeg 
tager en dag mere på afbetaling inden JEG SKAL DØ!!! 75 

 


