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Først sidder hun bare på en café 
og nyder en god kop kaffe og er en smule ligeglad 
Men man kan da ikke bare gøre noget 
uden at andre ved, at man gør noget 
Så skal situationen deles 5 

Selvrealiserende og perfekt 
Der rettes lige på koppen 
Ligger lige to magasiner under koppen 
Flytter lige koppen hen til vinduet, i solen, med den flotte baggrund 
af fashionable butikker og designermøbler 10 

Hun kigger på koppen 
Det er ikke godt nok, så 
fuck instant coffee! 
Det skal ikke være sort, men skummet og pyntet 
Baresso creme og cafelatte topping 15 

Insta-grammatisk korrekt, for et billede siger mere end tusind ord  
Klik! 
Og nu skal den ha’ effekter,  
den skal ha’ effekter og hele det smarte telefonsvineri 
Lo-fi filter, re-touching, fixer fejl 20 

Billedet, knivskarpt, hyper, ultra, HDR 
Men det er ikke nok! 
Det er ikke nok! 
Ansigts-katalog *smadrer ansigt* 
Selfiestang, stikker, stangen op 25 

Klik-klik! 
Endnu et fjæs til bogen 
Men det er ikke nok! 
For man kan da ikke bare gøre noget, uden at Twitter-kyllingen ved 
det 30 

Det skal da op på den kylling! 

Hun stopper kylling, med kaffen, koppen, stopper den, som en 
kalkun 
MERE! 
Hun voldtager den kylling, udnytter den groft 35 

Hun er ustoppelig 
Hun er på et trip 
Twitter snitter *sniff* 
Pip, pip 
Serveret med et par hashkager – så er den godbid også til at synke 40 

Man kan da ikke bare gøre noget, uden at andre ved det 
Så hun kan slet ikke lade være, hvorfor bare drikke kaffe  
Når man kan drikke kaffe  
Og masse turbere sig selv helt fedtet og svedig 
Svedtet og fedig soler hun sit glansbillede jeg, i folkets anerkendelse 45 

Like – del – dyp – drik – nyd – slug – snap – og nap 
Pyt med det hele og det er fuldstændig ligemeget 
Nu skal den ha,  
MERE!  
den skal ha,  50 

MERE!  
den skal ha hele armen på alle apps og sider 
MERE! MERE!  
Ud med dårligt selvværd og ensomhed 
Ind på med popularitet og selvportræt 55 

Se min kaffe, kig på den!  
 
Kig på den! 
Se hvor jeg drikker min kaffe,  
både med højre og venstre hånd,  60 

og i ved det,  
i ved det alle sammen 
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Jeg drikker ikke kaffe uden at i ved det 
Jeg gør slet ikke noget uden andre ved det 
for hvis i ikke ved det,  65 

så gør jeg det slet ikke! 
Så der snart klimaks og hun er helt rød i hovedet  
af alt det pillearbejde og fingerfumleri 
Det er ikke nok, et billede er ikke nok!  
Op og stå, op og stå på stolen og panorama videobillede  70 

– og det er ikke nok, i skal se den kaffe, i skal kraftedeme se den 
Hele telefonen, hånden, armen, skulderen, overkroppen  
– smadret direkte ned i kaffekoppen  
og det sprøjter ud over det hele, varm dampende væske 
I skal kraftedeme se den kaffe JEG drikker 75 

 


