Nigeriabrevet
Text, musik: Henrik Widegren
Linus var ensam och Linus var
ledsen
Han ville ha någon att hålla
kär
Han surfade ofta ensam om
natten
Men då blir det hemska mycket
värre än det är
Men en vacker natt plingade
datorn
I inkorgen låg ett nykommet
brev
Han öppna mailet och läste det
noga
Någon behövde hans hjälp och
hon skrev:

”Kära herr Linus, jag högvördar
eder
Jag skriver i sorg, då min far
gått ifrån
Jag är enda ättling till hans
rikedomar
Men för att få ut dom, behöver
jag ett lån
Så Om du vill tjäna tolv
miljoner dollar
Sätt 5000 tusen på detta konto
idag
Din hjälp skulle ge mig en
ogrumlad glädje
Undertecknat Mary från Nigeria”
Nigeria,
Han hade
Nigeria
Nigeria,
För Mary

Nigeria
fått ett brev från
Nigeria
skrev från Nigeria

Linus han log och han kände en
mening
Han kände ett mål med sin
existens
Tolv miljoner dollar kan ju va
trevligt
Men hans kärlek till Mary
saknade gräns

Så Linus sa upp sig och han
sålde allt
Men pengarna räckte alls inte
till
Han frågade släktingar som
svara kallt:
”Gå inte på det. Det är vad dom
vill”
Så han gick till banken och
visade brevet
”Här kan ni göra er bästa affär
Ni kommer tjäna miljoner med
dollar
Och femtusen är det enda jag
begär”
Men banktjänstemannen skaka på
huvet:
”Vi kan inte stödja detta
projekt
Det är en typisk labil
investering
Ett så kallat högriskobjekt”
Nigeria, Nigeria
Du har ju fått ett brev från
Nigeria
Nigeria, Nigeria
Man litar inte på Nigeria
Så Linus tog jobb som revisor
och kock
och taxichaufför och au pair
Och efter ett halvår av slit
låg dom där
Alla pengarna i ett kuvert
Så skrev han för hand sitt
slutliga brev
”Du är det bästa som hänt mig
Här har du femtusen dollar
kontant
För Mary, jag älskar dig”
Men två veckor senare ringde
det på dörren
Där stod vackra Mary med
varendaste spänn

Hon log. Och han log och kyssen
blev lång
Och Linus var aldrig ensam igen
Nigeria, Nigeria
För han fick ett brev från
Nigeria
Nigeria, Nigeria
Han fick ett brev från Nigeria

