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Det sker at man taber et stykke papir  
som man så vil samle op  
og derfor bukker sig ned 
Man ser at lige ved siden af der ligger der et andet  
og så tænker man: Stop! 
sku jeg lige ta' det med? 
men så er det man må tænke sig om og spør' te' 
Er der nogen der lægger mærk' til at jeg gør det? 
(næh) 
 
Og måske har man lige ladet vandet på et offentligt  
toilet og der på brædtet  
har man stænket en plet 
Og man tænker det' da noget rod og sikkert bedst at fejlen den  
øj'blikkeligt bli'r rettet 
med en våd serviet 
Og på brædtet ligger dråben fra en anden 
Sku man også fjerne den?...nej, det gu' fanden 
 
(For) 
What's in it for me?  
Hvem gi'r mig tak?  
Hvad får jeg ud af det? 
What's in it for me? 
Hvor er mit skulderklap?  
Min status udadtil? 
For ingen mennesker ser den gode gerning 
man gør alene på et pissoir i Herning 
So what's in it for me 
what's in it for me 
 
Og møder jeg en tydeligt ældre gangbesværet dame  
der skal kryds' en trafikeret vej 
så kigger jeg væk 
Og ringer det på dør'n og det er Røde Kors der rasler  
for et bidrag hos mig 
ja, så får de det ikk' 
Og ikke at jeg har noget imod de svage 
men man får jo aldrig nogetsomhelst tilbage 
 
 
 
 
 
 



What's in it for me?  
Hvem gi'r mig tak?  
Hvad får jeg ud af det? 
What's in it for me? 
Hvor er mit skulderklap?  
Min status udadtil? 
Hvad er pointen i den anonyme tjen'ste 
Den bliver jo ikke honoreret af en en'ste? 
So what's in it for me 
what's in it for me 
 
Men så forleden så jeg TV-show for no'd velgørenhed 
det fik mig til at tænke 
Jeg har (da) misforstå'd no'd! 
Man kan faktisk få fanfare og reklame der er mere værd 
end dét som man vil skænke 
og på en veloplagt måd' 
Jeg fandt aldrig helt ud af hvem der var flygted' 
Men på skærmen stod at det var mig der støtted' 
 
That's in it for me!  
Der får man tak!  
Og noget ud af det! 
That's in it for me! 
Et skulderklap!  
Og status udadtil! 
Mit firmanavn blev set af millioner 
På en kæmpecheck på 800 kroner 
So that's in it for me 
That's in it for me! 
That's in it for me.... 
 
 
 


