
Apollo 440, Hvite Netter
Hu hadde p seg khaki-farga bukser, litt vide, hengende fra livet,
magan bar, trang, svart kort topp med stropp, bra kropp,
ingen blondine, langt brunt hr med lyse striper,
en som uansett hvor`a er fr det`a liker,
pike s fin ja, at jeg var langt unna hennes liga,
men faen heller se p Rkke og Celina,
hu kom inn i lokalet, kom i tale med venninner,
hilste, bestilte drinker betalte og lente seg tilbake,
jeg ble satt ut, var blitt dratt ut,
av kompiser p byen for en natt ut,
vorsa litt og stakk ut,
vikke g hardt ut hu satt der inneslutta,
frekk utad, sett puppa?, sjekk ut`a gutta!
tenkte ikke p`a fr en kompis av meg s`a, pekte p`a,
du hu dama gr i klassen min i drama!
Kjenner`a ikke s godt, bare prata med`a s smtt,
men drikk fort mann s stikker vi bort,
En pils ned s gikk vi bort for  hilse,
blei presentert, dama virka totalt uinteressert,
men satte oss ned med dem allikavl, veit ssen den dritten er,
snakker piss om hvem man er og kjenner der,
hu sa hu var fra Bergen, kom til Oslo for  studere,
f en CV  presentere for flere,
vi prata mere om all dritt, politikk og musikk,
hu sa hu hata rap syntes at alt sammen lt likt,
hun sa: hva hvis vi n drar forlater resten gr fra festen,
jeg legger frem til deg at vi kan stikke hjem til meg,
jeg tenkte hva hvis dama er gal, med dual celebral,
burde jeg ha tenkt litt mere fr jeg blei med?
kompiser har advart om kaninkokere,
tvangstanker! Ingen grunn til  tro p det,
hu reiste seg og gikk mot dra, yo jeg fulgte etter,
sammen i taxi`n igjennom Oslo`s hvite netter,
Hu hadde stort hjem, var fra familie med mye spenn,
fem roms leilighet, redusert mblert,
minimalistisk, eike-gulv, hvite vegger,
god for s mye penger at `a har alt`a trenger,
hun sa: fl deg som hjemme forsyn deg av alt du vil ha,
ja for alt du ser og nsker deg er bare  ta!
Jeg nlte litt, hadde ikke venta det av jenta s,
hu reiv av seg toppen, spurte hva jeg venta p,
hu ville filme alt se p det siden,
for en jvla syk dame!, men faen heller, carpe diem,
lev i nuet, hndjern shit jeg kunke tru det,
men hun trollbandt meg, jeg klarte ikke bruke huet!
hun trakk slvtape over munnen min,
lenka fast i senga plutselig ser jeg inn i munningen,
p en Colt 45, chromma med hanen spent,
er detta lek for faen? shit hva har egentlig hendt,
hva er det`a driver med? kdder`a for faen?
tror`a jeg er en annen, som har gjort no dritt mot`a....
Dem fant meg i Maridalen med en videofilm i handa,
drept av mitt begjr og 2 kuler i panna
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