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Jeg stjal.
Tekst af Lina Rafn (Sanger, sangskriver, producer i Infernal, samt X-factor dommer)
Et par strømpebukser og en hårlak.
I Kvickly.
Og jeg blev taget. Og de ringede til min mor.
Så fik jeg lov at gå.
Jeg løj.
Da jeg kom hjem.
Påstod det ikke var mig. At de havde ringet forkert. At nogen havde sagt, de var
mig.
Min mor kom i tvivl.
Så ville hun køre derned og finde ud af, hvad sandheden var.
”Fint!” sagde jeg.
Ude i bilen inden vi kørte, sagde jeg at det var mig.
Så lukkede jeg af.
Jeg kan ikke huske mere.
Men jeg har aldrig stjålet igen.
Ikke på grund af min mor.
Følelsen af angstsved, da jeg blev taget ind bagved i Kvickly skal jeg ALDRIG opleve
igen.
Så jeg lyver ikke. Jeg snyder ikke. Jeg stjæler ikke.
Jeg er røvirriterende.
De fleste kan godt finde ud af at ”bøje reglerne”.
Jeg får ondt i maven og sover dårligt og kan ikke koncentrere mig om noget som
helst, hvis jeg skal bevæge mig i det, de kalder ”en gråzone”.
Jeg har fundet ud af, at jeg ikke kun gør det rigtige, fordi jeg er bange for at blive
taget i at gøre det forkerte. Jeg gør det fordi, det gør mig lykkelig.
Jeg har også fundet ud af, at det kan være forkert – at det kan få mig til at få det
dårligt på den der måde, jeg nævnte før, hvis jeg gør ingenting.
Og at det gør mig endnu mere lykkelig, hvis jeg gør noget rigtigt og godt, som er
ud over det, andre eller jeg selv kunne forvente eller tillade sig at kræve af mig.
Så bliver jeg nærmest høj af at være i live.
Jeg bliver stolt af mig selv.
Og det er den bedste, reneste følelse, jeg kender.
Når andre ikke spiller efter de samme regler som jeg gør – når de snyder og slipper
af sted med det – så bliver jeg trist. Endda vred.
Men jeg vakler ikke. Jeg bliver ikke misundelig på at de tør. Men jeg kan godt blive
misundelig på det, de opnår.
Så bøjer jeg nakken og arbejder hårdere med rent mel i posen. Og håber, jeg når
mit mål.
Men jeg regner ikke med noget. Retfærdighed findes kun, hvis jeg selv
repræsenterer den. Livet vil skide os et stykke.
Det eneste, jeg kan høre, de siger er: ”hyg dig med det!” Så det gør jeg så godt jeg
kan.
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