
PIGE 
 

Pige du skal gå med din power 
Farve dit hår i mange farver

 Lav noget larm, tag din plads nu 
Pige du skal løfte din næve 
Uskrevne regler ophæve 

For din krop er dit palads nu 
 

Pige pop den op den coca cola
 Pige shake din krop i din yndlingskjole 

Le for højt og vær for stille 
Vær i dit mod vær i din styrke

 Det bruser i dit blod, det’ om at turde det 
Når du føler dig stor, når du føler dig lille 

 
Mærk din ild, og dit ildsted 

vær vild og brug din mildhed 
Og når du ikke føler dig sej

 Så vid at vi er tusinder bag dig 
 

Du er den du er menneskepige
 Du er det du skal vær’ 
også det hemmelige 

Uanset hvad andre gør, dreng eller pige
 Er I ikke ens, ikke ens, ikke ens,

 Men I er lige 
 

Pige i Danmark er du født 
Pige i Danmark har du blødt 
Men du er en verdensborger 

Pige elsk dine fejl
 Dans amok foran det spejl

 Føl dit beat – gør verden sjovere 
 

Mærk din ild, og dit ildsted 
Vær vild og brug din mildhed 

Og når du ikke føler dig sej
 Så vid at vi er tusinder som dig 

 
Du er den du er menneskepige

 Du er det du skal vær’ også det hemmelige 
Uanset hvad andre gør, dreng eller pige

 Er I ikke ens, ikke ens, ikke ens 
 

Du er den du er menneskepige
 Du er det du skal vær’ også det hemmelige 

Uanset hvad andre gør, dreng eller pige 
I er ikke ens, ikke ens, ikke ens,

 men I er lige 
 

DAGENS TEMA 
 

Dagens tema
 Blafrende tørst

 Som først slukkes
 Når du har spist mig op

 Og taget resterne med i en doggy bag 
Og vi passerer Dronning Louises Bro 

Med stjernekaster øjne 
 

Så sker det
 Som bare ikke må ske 

Og vi taler aldrig om det 
 

Vi spæner hen til kanten 
Og kaster os ud 

Hovedløs ekstase 
Nøgen gåsehud 

Søen bundløs
 Lemminger bliver krop

 Og krop bliver vand bliver hud bliver sved
Bliver krusninger i vandspejl 

 
Så sker det

 Som bare ikke må ske 
Og vi taler aldrig om det 

Og nakken
 Bundløs overgivelse
 Ved Sortedamssøen

 Hvor neonhønen sjældent går død 
Og vejret skifter
 Fra sol til regn

 Fra blødt til underligt vidunderligt 
Fra fejl til tegn 

 
Så sker det

 Som bare ikke må ske
 Og vi taler aldrig om det 

 


