Revynummer – ide
Grundet de mange tv-programmer om almindelige mennesker, der (uden kritisk sans), deltager i alt hvad
der måtte have reality branchens interesse, har jeg lavet nogle rim…..de kan blandes efter behov ☺Om
det kan bruges til en sang eller til et sketch, ved jeg ikke…

Mit liv det har taget en hel ny fed drejning
jeg lever som kendis på seernes regning
Jeg mærker en længsel , sult og begærlighed
som landmand søger jeg kys, kram og kærlighed

Problemer, tragedier, bedrag og lidt klatgæld
kan sælge på tv – det kræver kun lidt held
Jeg finder det i mig, det rå intrigante
det laveste er nu det mest interessante…

SE MIG …. SE MIG…..!

Jeg deltar´ i alt hvad kanalerne sender
nu er jeg en kendis, trods ingen mig kender…
Jeg føler mig vigtig, fantastisk og sjælden
så pyt at jeg genkendes fra lukus-fælden

Familien de snakker og prøver at bremse
men jeg vil bestemme og kender den remse
Jeg mærker at snart vil jeg blive ”en etter”
så lever jeg med at nu arven os splitter

SE MIG….. SE MIG…..

Jeg finder på noget, der sjældent er helt sandt
jeg opfinder arvinger, der plus´lig forsvandt
Jeg ved aldrig helt hvor jeg ender i morgen
måske kan jeg vende tilbage til gården

Måske mange mener jeg har fået` nykker
fordi jeg på tv har været nybygger
Den holdning er, synes jeg, helt ude i hampen
Desværre jeg missede keramik-kampen

SE MIG….- SE MIG……

Jeg passer mig selv og går ikke på valsen
og klarer det hele trods Hus (op) til halsen
Nu ved jeg at hverdag, ja selv ”gå på wc”
ka´ ende som ”hot stuff”- re-a-li-ty- tv

I weekenden bygger jeg hytter i parken
og snart er jeg klar til ”alone” i vildmarken
Jeg øver mig flittigt og sir uden mumlen
jeg tror at jeg ender som ”diva i junglen”

SE MIG ….. SE MIG….

Say yes to the dress – det kan blive lidt kinky
det gir mig nok næppe respekt i min hjemby
Måske ville fler´ folk syns at jeg var søder´
hvis ikke jeg dated´ de små unge mødre

Jeg har ingen grænser i leden og søgen
det næste jeg prøver er ”date mig helt nøgen”
Hvis jeg blot er mand nok, og ikke panikker
så giftes jeg bort på kun få øjeblikker

SE MIG….. SE MIG….

En have- en gave, var et af de nye
jeg prøved at blive den ny Søren Ryge
Det næste projekt, ka jeg si´ uden tøven
er pa-ra-dise hotel ….mig og bonderøven

SE MIG…..SE MIG…

Jeg må tænke fremad, og det kan godt stresse
men vigtigst det er det, TV er tilfredse
Måske vil det ende i fler´ depressioner
men pyt hvis jeg vinder re-a-li-ty-kroner

Jeg venter på tiltag om nye ”Corona”
En måned på tv – i isolation-a
Et kamera følger min gøren og laden
Og jeg slapper af, tjener penge på skaden

Måske kan jeg udtænke helt nye’ ideer
for målet er klart; at beholde ” min(e)´seere
Kan jeg blive manden der end-lig’ fornyer
reality tv.. om landets revyer.. ?

Jeg tror på min fremtid, og satser på chancen
jeg vil gøre alt for at blive i branchen
Der er plads til flere, du kan blive stjerne
Det kræver såmænd bare minimum hjerne

…………………….SE MIG….. SE MIG

