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Titel: Ligegyldig 
Forfatter: Röskva Linnet 
 

Jeg er ligegyldig 

For jeg bliver født ligesom alle andre 

Og kommer til at dø ligesom alle andre 

For jeg er ligegyldig 

Jeg er et menneske som alle omkring mig 5 

Og selvom vi lever et liv hver for sig  

Så er vi næsten alle er født med arme og ben 

Og vi er alle sammen ens 

Så jeg er ligegyldig 

Og mor og far det kan godt være I ikke vil give mig ret 10 

Og at den her fortælling gør jer lidt træt 

Men sandheden er jo bare 

At mine handlinger ikke sætter spor, der kommer til at vare 

Særlig længe 

For jeg er ligegyldig 15 

Det lyder nok lidt trist og ked 

Men det er noget jeg ved 

Og hey, har altså sluttet fred 

Med denne her sandhed 

For det er faktisk lidt beroligende at alt ikke er permanent  20 

Og i sidste ende jo bare bliver glemt 

Om jeg ender op med at være fattig eller ha’ det dyreste bling 

Det gør mig ingenting  

For jeg er ligegyldig 

Set kan godt være at I bliver ved med at sige 25 

Du er noget specielt, du er noget særligt du kommer langt i denne 

verden 

Og tro mig det gjorde jeg også, men jeg kom igennem smerten 

Da jeg fandt ud af at der kommer masser af generationer efter den 

her 30 

Hvor ingen overhovedet vil huske eller vide hvem jeg er 

Hvem jeg var, om jeg tog lykkeligt herfra 

Om jeg startede en revolution eller om jeg bare prøvede at være 

noget for nogen 

For sagen er den 35 

At jeg er ligegyldig 

Vi bliver født og så dør vi 

Så hvorfor ikke udfylde tiden fra A til B med noget jeg kan li’ 

Den her tid som vi alle har besluttet os for at kalde liv 

Og man skal selv finde ud af hvordan ens liv skal bliv 40 

For i realiteten  

Er vi jo alle sammen ligegyldige 

Fra dreng til nonbinær til pige 

Vi har måske alle noget at sige 

Men husk på at i sidste ende er der ingen der lytter 45 

Men heller ingen der tysser 

For vi er ligegyldige  

Så brug det dog gør hvad du vil  

Gør hvad du selv har bestemt 

For til sidst er vi alle glemt 50 
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Jeg har brug for at I indser at 

Vi er ligegyldige  

Først kommer fødslen 

Og så kommer døden 

Vi skal bare ha’ udfyldt tiden ind i mellem  55 

Og altså hvem giver en fuck for om du danser midt på gaden uden 

musik 

Eller hvilken karakter i 8. du fik 

Jeg kunne ikke være mere fucking ligeglad 

Så længe du gør hvad der gør dig glad 60 

Er jeg glad  

For vi er ligegyldige  

Men der er en ting, der kommer mellem det her mindset 

Og jeg 

og den ene ting er  65 

Kærlighed 

Den kærlighed jeg har til familie og venner 

Ja faktisk alle jeg kender 

Jeg kan ikke bare sige fuck dig og fuck dig 

Jeg tager ikke i skole 70 

Jeg rejser med tog til London og sover der 

Indstil jeg ikke vil mere 

For min kærlighed til dem er så stærk at jeg ikke bare kan forlade 

nogle jeg elsker 

Selvom det noget jeg godt kunne tænke mig 75 

For hvad hvis jeg ikke var noget for nogen 

Og ingen var noget for mig 

Der ville måske ikke være nogen at elsker men heller ikke nogen at 

hade 

Måske til at klappe men heller ingen til at buhe  80 

Måske ingen rejse hen til men heller ingen at rejse væk fra 

For vi er ligegyldige 

Så vil du ikke nok indse selv 

At det hele bare handler om at slå tiden ihjel 

Fra vi bliver født og til vi dør 85 

Du er ligegyldig  

Jeg har egentlig ikke så meget andet at sige 

Men tak for at lytte til mig 

Som for hele verden  

plus dig 90 

Jo egentlig bare i bund og grund er ret så helt og aldeles 

ingen sårede følelser  

lad os være ærlige 

Jeg 

Er 95 

lige 

Gyldig 
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