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1. Jeg er Superman i dag,
men når jeg tar masken a’
er jeg mindre end de største,
næsten aldrig blandt de første,
Gummi Tarzan, ingen børste.
Jeg er Superman i dag.
Men når jeg ser mig i spejlet, og ser hvem der ler,
er jeg glad, Gud - jeg er her.
Og er som jeg er.
2. Jeg er Stjerne her i dag,
men når jeg tar masken a’
er der ingen mikrofoner,
ingen band og saxofoner,
ingen bil til millioner.
Jeg er Stjerne her i dag.
Men - (omkvæd)
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Og er som jeg er.
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3. Jeg er Løve her i dag,
men når jeg tar masken a’
er der ingen, der blir bange.
Jeg har brølet et par gange,
og de råbte: Stop de sange.
Jeg er Løve her i dag.
Men - (omkvæd)
4. Vi er Fe og Blomst i dag,
men når vi tar masken a’
er vi alle børn, der er her.
Er I glade, at vi er der?
Vi har alle røde hjerter.
Vi er Fe og Blomst i dag.
Ja når jeg ser mig i spejlet, og ser hvem der ler,
er jeg glad, Gud - jeg er her.
Og er som jeg er.
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