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ØNSKEØEN	  
	  
Solen	  skinner	  på	  min	  kind,	  det	  er	  en	  forårsdag	  
Utroligt	  hvad	  12	  grader	  kan	  forårsage	  	  
Det	  er	  stadig	  pisse	  koldt,	  men	  folk	  har	  smidt	  frakken	  
Nogen	  sidder	  henne	  i	  parken	  med	  café	  latten	  
Slipsedrengene,	  der	  altid	  er	  på	  farten	  
Et	  par	  fulderikker	  danser	  til	  Kim	  Larsen	  
Turtelduerne	  på	  vej	  i	  biografen	  
Fodbolddrenge	  med	  kurs	  mod	  Kløvermarken	  
Det	  er	  da	  sjovt,	  som	  alle	  folk	  er	  glade	  
Så	  jeg	  smiler	  hele	  vejen	  ned	  ad	  Holmbladsgade	  
Længere	  nede	  er	  der	  blomster	  på	  gaden	  
Og	  der	  står	  ”Deniz,	  vi	  savner	  dig”	  på	  facaden	  
Der	  står	  en	  mand	  og	  pisser	  op	  ad	  en	  mur	  
Han	  er	  sur,	  han	  tager	  en	  slurk	  og	  vrisser	  af	  sit	  ur	  
Han	  bliver	  passeret	  af	  en	  purk	  med	  sin	  mor	  
Naboer	  uden	  noget	  fællesskab	  at	  spore	  
Et	  par	  drenge	  spiller	  bold,	  råber	  og	  skriger	  
Der	  opstår	  tumult,	  folk	  måber	  og	  stirrer	  
Men	  det	  er	  vist	  bare	  fis	  og	  ballade	  
Folk	  er	  glade	  og	  der	  er	  kø	  foran	  Paradis	  
	  
Solen	  skinner	  i	  mit	  sind	  
Jeg	  føler	  mig	  hjemme	  
Solen	  skinner	  på	  min	  kind	  
Det	  her	  må	  aldrig	  ende	  
X2	  
	  
Solen	  skinner	  i	  mit	  sind,	  jeg	  føler	  mig	  hjemme	  
Så	  jeg	  hilser	  på	  en	  ven,	  jeg	  ikke	  har	  lært	  at	  kende	  
Selvom	  han	  er	  en	  af	  dem	  og	  jeg	  er	  en	  af	  dem	  	  
Kan	  vi	  jo	  nok	  finde	  respekt	  for	  hinanden	  
Jeg	  er	  på	  toppen	  i	  dag	  
Det	  er	  søndag,	  solen	  skinner	  stadig,	  klokken	  er	  tre	  
Jeg	  er	  høj	  i	  hatten	  og	  ikke	  så	  lidt	  fornøjet	  
Da	  jeg	  bliver	  tjekket	  ud	  af	  et	  par	  chicks	  i	  jokkingtøj	   	  
Ser	  en	  mor	  og	  en	  far,	  et	  ungt	  par	  med	  et	  barn	  
Uden	  tvivl	  det	  bedste,	  de	  har	  
Mon	  de	  vidste,	  de	  var	  klar	  
Til	  at	  tage	  ansvar	  for	  sådan	  et	  lille	  skarn	  
Her	  er	  så	  grønt	  og	  kønt,	  men	  er	  det	  bare	  pynt	  
En	  fattig	  fyr	  spørger,	  om	  jeg	  stikker	  ham	  en	  mønt	  
Så	  jeg	  stikker	  ham	  en	  flad	  -‐	  femmer	  
Mens	  jeg	  nynner	  noget	  med	  at	  forlade	  sine	  synder	  
Jeg	  er	  så	  klar	  i	  mit	  hoved	  
Finder	  mig	  en	  trendy	  cafe,	  hvor	  jeg	  kan	  tænke	  over	  tiden,	  der	  er	  gået	  
Ønskeøen	  er	  på	  mode	  
Men	  mørket	  falder	  på	  og	  Jaguaren	  lugter	  blod	  
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