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bad timing - det var dumt jeg sÃ¥ dig i avisen igÃ¥r 
og jeg erkender at der er sket noget med mig siden jeg blev far i fjor 
nu ka  du sige jeg ka  vÃ¦re ligeglad mine unger er halvandet og fem 
men lige pludselig er de teenagekids og sÃ¥ rager det dem 
at en undercovertype som dig cirkulerer som casual laps 
og dropper dope i konfirmand-7up hot-shots multitabs 
nu stÃ¥r du som en husvild snegl bag dig ligger streger af slim 
en hvis jeg nogensinde ser dit dÃ¸rsÃ¦lgerfjÃ¦s i den gade jeg betragter som min

sÃ¥ bli r det 
hep respekt 
hep respekt militÃ¦rgevÃ¦r 

du stod og handlede i porten per bevÃ¦bnet med designerdrugs 
da du spottede hende bagerst i flokken blev du svag som en liderlig prÃ¦st 
sÃ¥ lukkede du butikken og sagde for dig er det gratis skat prÃ¸v 
kom og smag et lille stykke himmel fra det Ã¸jeblik var hun stÃ¸v 
du trak hende med dig eller bar du hende I selviscenesat romantik 
hvordan ku  du tro det var noget ved din person der gav hende det slÃ¸rede blik 
du trak hende med dig selv om hun sagde hun havde det skidt 
du rÃ¦sonnerede at hun bare sku  peppes op hun sikkert havde fÃ¥et for lidt 

det slog dig som en slammer da I hang i en trendy bar 
det vÃ¥de du mÃ¦rkede da du endelig tog dig sammen 
var noget andet end du hÃ¥bede det var 
det var et liv for tidligt det var et liv for sent 
hvordan havnede hun egentlig pÃ¥ det herretoilet 
hvor de fandt hende da de gjorde rent? 

bad bizznes tem lig jammerligt hvad tror du nu der skal ske? 
jeg tror du fÃ¥r ballade med din dukkefÃ¸rer I den kongeblÃ¥ bmw 
men nÃ¥r de trykker pÃ¥ erase per fordi de aldrig har hÃ¸rt om cobain 
sÃ¥ husk hvad du siger pÃ¥ dit billige amerikansk fuck all and blow your brain 
de kalder dig til mÃ¸de mellem venner resten er en splatterfilm 
i bedste fald ender du som leverandÃ¸r for en kundekreds pÃ¥ bornholm
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D        C        G
D|--0-|  D|--0-|  D|--0-|
A|--0-|  A|--0-|  A|--0-|
G|-11-|  G|--9-|  G|--4-|
D|-12-|  D|-10-|  D|--5-|
A|-12-|  A|-10-|  A|--5-|
D|--0-|  D|--0-|  D|--0-|


