
Her er min fødsel – det sker i dag  

Storken er landet – på husets tag

Det må vi fejre – så hejs et flag

I dag er nemlig – min fødselsdag

Det at blive født – kan være hårdt  

For mig var det voldsomt – og ganske kort

Da jeg kom til verden – gik solen bort

og regnen – den regnede meget hårdt

Nu skal der kæmpes – om den bedste pat 

Min bror og min søster – ta’r rigtig fat

Jeg kæmper kampen – men bli’r så mat

at jeg aldrig får – den bedste pat

Jeg klager min nød – og råber på mor 

men hun er helt kold – og gør ikke spor

og så får jeg spark – af min storebror

mens storesøster griner – sammen med mor

Det at bli’ drillet – er rigtig surt  

når man bli’r slået – af storebror Kurt

Så jeg lister væk – i en langsom spurt

for nu er mit liv – blevet alt for surt

Jeg tuder højt – og gulvet bli’r vådt 

Tårerne løber – og livet er gråt

selvom min snude – er fuld af snot

så snuser jeg mig frem – her dufter godt! 

Hvad er nu det? – Et hul i en væg? 

Der dufter skønt – af kød, fisk og æg

og også af brød – med skinke-pålæg

så jeg må igennem – det hul i den væg

Der sidder et dyr – fanget i et bur  

Hun hedder Rosa – og er slet ikke sur

Jeg åbner buret – der står ved en mur

så Rosa kan komme – ud af sit bur



Hold da op! – Her er bjerge af mad! 

Masser af kylling – på det store fad

Rosa viser vejen – så vi følges ad

og boltrer os vildt – i bjerge af mad

Jeg stopper i munden – og æder løs 

sammen med Rosa – den dejlige tøs

Så standser hun op – og gi’r et kys

inden vi begge – igen æder løs

Hej du Rosa – hør lidt på mig!   

Hør på det – jeg fortæller dig:

Min mor er dum – og min søster et kvaj

for de går rundt – og driller mig

Kære Ajnstajn! – Det gør mig ondt 

For det at bli’ drillet – er ikke sundt

men spis noget slik – for på et sekund

gi’r slikket trøst – så det gør mindre ondt

Der kommer Ajnstajn – den fede klump 

Se der faldt han – med et ordentligt bump

Hvor er han dog grim – den lille stump

som altid bli’r kaldt – den fede klump

Jeg er ikke fed – bare lidt for tyk  

Jeg føler mig lille – og slet ikke tryg

for når I driller – bli’r jeg stor og styg

og slår løs på alle – selvom jeg er tyk

Jeg sparker helt vildt – og hyler højt 

Min familie forstår – ikke en døjt

Jeg spytter langt – med et ordentligt sprøjt

og løber bort – mens jeg tuder højt

Jeg gemmer mig hos Rosa – for hun er sød  

Hun trøster mig – og gi’r wienerbrød

I tv rappes – om en kokosnød

og jeg synes at – rapperen er sød!



Lyden af rap – får mig op og danse

Rytmen er fed – jeg kan ikke standse

Jeg hopper rundt – som en glad chimpanse

og får Rosa med – for nu skal vi danse

Oh min Ajnstajn – du er et stort talent! 

Jeg tror du bli’r berømt – og meget kendt

Med rap og dans – får du livet vendt

når din familie ser – dit talent

Nu danser jeg hjem – og rapper helt vildt 

og håber ikke – det hele er spildt

Så min mor bli’r stolt – og kysser mig mildt

mens min bror og søster – klapper helt vildt

Sig mig Ajnstajn – er du rigtig klog? 

Du gør mig så vred – at mit blod går i kog

En hund der danser – er et værre fjog!

Så stop nu op – hvis du er rigtig klog

Vreden fra min mor – er en kold spand vand 

så jeg bider i min læbe – med en hjørnetand

og prøver – at ta’ det som en mand

mens vreden fylder – mit øje med vand

Hvor er I dumme – nu løber jeg væk 

for I forstår – ikke et kvæk

af dans og rap – og sjov og skæg

så derfor løber jeg – langt langt væk

Jeg må hellere se – hvor han går hen 

så jeg kan hente – ham hjem igen

hvis han sku’ møde – nogle slemme mænd

ude i verden – der hvor han går hen

Åh du Rosa – jeg fik skænd og ris  

Min mor og bror – forstod ikke en fis

Så trøst mig lidt – med bolsjer og is

for jeg bli’r trist – når jeg får ris



Oh du skønne Ajnstajn – kom i min favn  

og glem din mor – der er ond som en ravn

For her hos mig – kan du finde en havn

med mad og slik – i min trygge favn

Hvor er du sød – kom lad os spise 

og synge om mad – i en lystig vise

mens vi gufler løs – som glade grise

med tv rap – og masser at spise

Med et voldsomt brag – springer døren op 

og min mor kommer ind – i fuld galop  

Hun griber Rosa – og kyler hendes krop

ud af et vindue – og jeg råber: Stop!

Oh dumme mor – nu har du dræbt 

min allerbedste ven – jeg er fortabt

Jeg synes det er – alt for skrapt

at skønne Rosa – nu er blevet dræbt

Altså Ajnstajn – du forstår ingenting 

Du er en rottehund – der altid står på spring

for at dræbe rotter – der lever heromkring

Det er du født til – så se at kom i sving!

Nej jeg vil ej! – For Rosa er en rotte 

med sorte øjne – der bare er så flotte

og dine ideer – er lige til at skrotte

for Rosa er min ven – selvom hun er rotte!

Snøft, gråd og hulk – sidder i min hals 

så jeg danser bort – i en trist lille vals

Alt er så sort – jeg synes det er træls

her på landevejen – med gråd i min hals

Det eneste lyspunkt – er denne lille vogn 

helt fuld af kager – fra bagerens ovn

og min mobil – forklædt som en klovn

der sidder i min hat – mens jeg trækker min vogn



Hejsa Ajnstajn – her har du mig tilbage! 

Op med humøret – og stop din jammerklage 

Giv mig et kys – og et stort stykke kage

for nu må vi fejre – at jeg er her tilbage

Altså Rosa – jeg troede du var død 

dræbt af min mor – så blodet flød

og inden i mig – var kun jammer og nød

lige siden jeg – troede du var død

Oh, du Ajnstajn – det kan jeg godt forstå 

for jeg blev stiv af skræk – fra top til tå

da din mor sprang på mig – og gav sig til at slå

så det at jeg lever – er svært at forstå

Men en høstak – blev mit store held  

da jeg fløj gennem luften – som en vild propel

Jeg landede i høet – og fandt mig selv

uden at brække ben – det er da et held!

Kom lad os glemme – alt om død og pine 

og synge en sang – så vi kan grine

Hov! Se der kommer – en sort limousine

jeg tror den bringer held – slut med død og pine

Se den standser – ved den hvide villa 

og ham der stiger ud – er den kendte gorilla

Du ved ham fra tv – hvis jakke er lilla

Kom lad os løbe – til den hvide villa

Ajnstajn, det her – gir dig en chance 

så rap og dans – om den røde ambulance

så du kan komme med – i en konkurrence

om årets rap-star – brug nu din chance!

Se han rykker – det går vildt flot  

og han vrikker med numsen – som en hottentot

og den kendte gorilla – synes det er godt

så Ajnstajn skal i tv – det er da flot!



I den sorte limousine – kører vi  

for nu skal Ajnstajn – vise sit geni

med rap og dans – i Rap Grand Prix

og hvis han vinder – så jubler vi!

Her skal det ske – om lidt går det løs 

Ajnstajn ryster – han er nervøs?

Jeg lister mig hen – og gir ham et kys

Nu tænder lyset – og så går det løs

Mine damer og herrer! – Her kommer Ajnstajn    

Rappernes konge – der nu er on-line

med dans og rap – han er helt sin egen

Giv ham en hånd! – Her kommer Ajnstajn!

Trappen falder sammen – jeg styrter ned  

fordi jeg er for tung – og alt for fed  

Så bli’r jeg trukket op – på den lange led

for nu skal jeg rappe – selvom jeg er fed

Publikum klapper – og råber hurra! 

Gorillaen smiler – og tænder en cigar

Nu venter jeg kun – på dommerens svar

Yes! Jeg har vundet – så råb Hurra!

Mobilen ringer – jeg kan se det er mor 

og hele min familie – råber højt i kor:

»Hurra for Ajnstajn – vor berømte bror!«

og kærlig hilsen – fra søster, bror og mor

Åh du Rosa – tak skal du ha’  

Dagen i dag – er min største dag

Hele min familie – har hejst et flag

for at fejre mig – så tak skal du ha’

For uden dig – var det aldrig gået  

Uden dit venskab – var jeg blevet slået

Så du er det bedste – jeg har fået

og vort venskab – det største jeg har nået!


