
 # Me too 
 

Jeg vil gerne være lige som I andre 

# Me too  

# Me too 

Jeg har det lisså’ skidt som I 

Jeg er også blevet krænket rigtigt ofte. 

Forulempet og fornedret -  lissom’ I 

Det er godt nok længe siden, at det skete, 

men det føles nærmest lige som i går. 

Mindet slider på min Psyke 

Så jeg håber I forstår, 

at jeg også hører hjemme , 

mellem de der helst vil glemme ! 

Men hvor minderne består. 

 

Det er rart at være mange 

Der kan deles om ”det samme”  

Da vi end’ligt fik sagt fra. 

Det der ”skidt”, der dengang skete  

Da vi alle var så unge 

At vi ikke vidste bedre 

Og vi troede – vi var tvungne 

Selv om det jo tog sin tid 

 

Er ”de bange” og ”de mange” 

Bare de der helst vil glemme ? 

Eller tager de sig blot endnu en tur i rampelyset ? 

 

Jeg var også attråværdig 

Jeg blev også tit begæret. 

Jeg fik tilbud om det meste 

Fra ”de store” og ”de bedste” 

Det var rart at være ”jaget” 

Og til ,  af og til - bli’ ”taget” 

 

Men da interessen den blev mindre 

Og de jagede ”de andre”. 

Så tog dagligdagen over 

Det - der ikke kunne vente ! 

 # Mee too - # Mee too 

 

Er det bare de der . ”andre” der har skylden? 

Ku’ jeg selv ha’ gjort det bedre – og sagt fra ? 

Var det ”tiden” der forledte vore hjerner 

Var der anderledes normer – dengang da ? 

 

 



Sket er sket !Hvad kan vi lære 

Om hvordan vi skal begære’ 

vores ”næste” - som vi egnt’lig holder af ? 

 

Sig din mening ! 

Sæt din grænse ! 

Smil og venlighed - ikke vrede 

Giv lidt plads til ”de der vover” 

Sir du nej – så sig det klart 

Sir du ja – så ha det rart  

#Me Too  


