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Inledning 

”I am Nikki fucking Sixx and we are Mötley fucking Crüe!” Orden ekar över festivalområdet i 

den varma julikvällen. Det är första gången jag ser Nikki Sixx i verkligheten och trots att jag 

har fått plats långt bak blir jag imponerad av hans närvaro. Många har nog känt samma känsla: 

att vara imponerad av en känd persons närvaro. Kanske av en skådespelare, en popstjärna eller 

som i mitt fall: en rockstjärna. Det är den image som personen har byggt upp av sig själv som 

imponerar; vi får en bild av en människa som inte är som vi andra. Bilden byggs upp till stor 

del genom retoriska medel och därmed är den mycket intressant att undersöka ur ett retoriskt 

perspektiv. Dessutom kan image lätt ses som något statiskt, men det är tvärt om något som 

ständigt förändras och därmed ytterligare intressant att undersöka, då det innebär att en image 

kan se helt annorlunda ut för samma person vid olika tidpunkter i karriären. Nikki Sixx är ett 

tydligt exempel på detta. Denna uppsats kommer att undersöka just Nikki Sixx’ imagebygge.  

 

Syfte och frågeställning 

Analysen kommer att fokusera på hur retoriken används i syfte att bygga en image. Framförallt 

användningen av ethos, men också logos, pathos, samt topiker kommer att bli aktuella för 

undersökningen. Undersökningen kommer också att använda berättelsen som en genomgående 

tankegång för uppbyggnaden av image, alltså att imagen är sammanhållande och bygger vidare 

på sig själv. Uppsatsens syfte är att genom en analys av Sixx’ låttexter undersöka hur hans 

image byggs upp och förändras. Uppsatsen kommer att innefatta texter från hans debutalbum 

med Mötley Crüe: Too Fast For Love från 1981, till hans senaste album Prayers for the Blessed 

med Sixx:AM från 2016. Fokus för analysen ligger på topiker som strukturerar upp imagen, 

och diskussionen kommer också att centreras kring ethos. Vidare syfte är också att illustrera 

hur retoriken kan användas för att förklara populärkulturella fenomen, såsom en rockstjärnas 

image. Den frågeställning som uppsatsen ämnar besvara är: Hur använder Sixx retoriken för att 

skapa och omdefiniera sin image? 

 

Material 

Undersökningen kommer att fokusera på Nikki Sixx från Mötley Crüe och Sixx:AM: ett 

exempel som har valts av ett antal anledningar. För det första är det en person med en lång 

karriär, och som länge har varit känd. Detta innebär att det finns ett stort material att utgå ifrån. 

Han skriver också låttexterna till båda banden, vilket också bidrar till materialet. Det finns 

många rockstjärnor som använder en scenpersona som är en uttalad roll som skiljer sig från den 
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”privata” person som gör intervjuer, t.ex Alice Cooper eller Marilyn Manson. I dessa fall kan 

man snarare se det som två separata image som byggs upp för samma person: en scenroll, som 

kan vara helt skiljd från den andra imagen: ett slags offentlig, men ändå privat roll. Till exempel 

är Alice Cooper på scen allt ifrån en psykotisk mördare som stryper sin fru eller sticker ett svärd 

genom en paparazzifotograf, till en galen professor som väcker liv i Frankensteins monster. I 

en intervju bygger Cooper inte på samma roll, utan använder sig av en annan image: han är en 

golfentusiast, kristen, lyckligt gift sedan över 20 år, och nykter alkoholist. Denna image ligger 

givetvis nära den privata Cooper, men är ändå en offentlig image. Sixx utger sig dock inte för 

att vara någon annan på scenen än den han är i en intervjusituation, vilket gör att texterna 

representerar hela hans image.  

Den viktigaste anledningen till att Sixx valdes som exempel är dock att han har 

omdefinierat sin image drastiskt sedan början av sin karriär. Under Mötley Crües tidiga år 

förmedlade han en bild av en av de mest dekadenta rockstjärnorna någonsin och gav en bild av 

ett liv kantat av fester, droger och groupies. De senare åren, speciellt med Sixx:AM förmedlar 

dock Sixx en annan bild: han är nykter, lyckligt gift och en engagerad far. Sixx är dock inte 

ensam om att omdefiniera sin image på detta sätt: Nicke Borg från Backyard Babies och Justin 

Hawkins från The Darkness är två andra exempel, men Sixx har inte bara en längre karriär, utan 

också en mer väldokumenterad sådan och en, i alla fall uttalat mer extrem imageföränding. 

Förändringen i image kan tyckas paradoxal, men faktum är den imagen kan ses som en 

sammanhängande berättelse, vilket kommer att diskuteras ytterligare i uppsatsen.  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att Sixx endast är ett exempel, och att allas 

karriärer givetvis är individuella.  Detta gör det dock inte omöjligt att till viss del vidga 

perspektivet till hårdrocksscenen i stort eller till och med populärmusiken i stort. Om mönster 

hittas kan man se att dessa mönster också, teoretiskt, skulle kunna gälla för en annan artist.  

Utgångspunkten för undersökningen är ett antal utvalda låttexter från både Mötley 

Crüe och Sixx:AM. Dessa produceras konstant, oavsett teknologisk utveckling och har därför 

valts som grund till analysen. Idag sker till exempel mycket av imagebygget via sociala medier, 

medan musiktidningar som svenska Okej hade en viktig roll under 80-talet. Låttexterna däremot 

fyller samma funktion idag som för 30 år sedan och är därmed ett bra material att utgå ifrån när 

hela karriären står i fokus, då mediala skillnader inte behöver tas i aktning.  

 



 

 

4 

 

Tidigare forskning 

Det finns akademiska verk som diskuterar kändisars, och mer specifikt rockstjärnors image. 

Till exempel diskuteras hårdrockens kultur i Deena Weinsteins Heavy Metal. The Music and its 

Culture (Da Capo Press, 2000), Robert Walsers Running with the Devil. Power, Gender, and 

Madness in Heavy Metal Music (Wesleyan University Press, 1982) och Simon Reynolds och 

Joy Press The Sex Revolts. Gender Rebellion and Rock’n’Roll (Harvard University Press, 1995). 

Dessa verk kommer också att fungera som en teoretisk bakgrund till imagebegreppet.  

Det finns också arbeten vid Uppsala Universitet som berör liknande ämnen. Mark 

Anderssons uppsats Bruce Springsteen och myten om Amerika: en studie av skivomslagsbilder 

(2010) undersöker rockstjärnans image ur ett bildanalytiskt perspektiv. Även Jessi Calisir 

undersöker de visuella elementen i Webbaserad marknadsföring för ett DJ-kollektiv: Ett 

examensarbete i hur man internationellt marknadsför ett DJ-kollektiv med hjälp av sociala och 

digitala medier (2012).  

Ingen har dock utgått från ett retoriskt perspektiv, trots att en stor del av det som 

bygger en image förmedlas retoriskt, genom bland annat låttexter och intervjuer. Denna 

undersökning kommer att fokusera på just detta. Andra aspekter av imagebygget, som det 

visuella, genom både bilder och scenspråk kommer dock inte att vara aktuellt för denna 

undersökning.  

 

Teori och metod 

Image kan beskrivas som den bild som en känd person förmedlar av sig själv till sin publik. 

Bilden konsumeras av olika mediala kanaler, till exempel allt från låttexter, till intervjuer, 

scenspråk och sociala medier. Därmed inbegriper begreppet image många olika aspekter såsom 

text, musik, klädstil, bilder och specialeffekter på scenen. Som ett exempel signalerar vilken 

typ av gitarr en musiker använder något om användaren: det är ett sätt att skriva in sig i samma 

tradition som sina egna hjältar och därmed visa vilka musiker man själv vill bli associerad med.  

I likhet med image är det retoriska ethoset något som också handlar om den bild 

en person bygger upp av sig själv. Ethos är någon som alla har, menar Hyde i sin The ethos of 

Rethoric. Han menar också att ethoset kan vara både ärofyllt och skamligt.1 Traditionellt ses 

ethos ofta som något man endast bygger upp som ärofylld, eller åtminstone pålitligt, men Hyde 

påpekar alltså att det även kan vara skamligt. Detta är intressant och viktigt för analysen, 

speciellt då Sixx texter ofta handlar om ämnen och akter som är olagliga eller omoraliska. Man 

                                                 
1 Michael J. Hyde, The Ethos of Rhetoric, Colombia, SC: University of South Carolina Press, 2004, s. 2. 
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kan också ha i åtanke att ett skamligt ethos används också i andra sammanhang. Till exempel 

kan en politiker använda sig av det för att vinna väljare genom att visa att man inte är en del av 

etablissemanget. Dock bygger det Aristoteliska ethoset, som Hyde diskuterar, på tre 

huvudpunkter som talaren strävar efter att uppnå: välvilja, förnuft och dygd.2 Detta då en pålitlig 

karaktär lättare övertygar publiken om en ståndpunkt.3  

Man kan se ethoset i sig som en ”tes” som talaren vill övertyga om. Ethoset 

skickar ett budskap som ”den här personen är jag”. I vissa fall kan det vara en del av vad talaren 

vill övertyga publiken om, till exempel, en politiker som måste föra fram en tes om att ”jag är 

en pålitlig och medmänsklig person” för att politikerns andra tes, om att ändra flyktingpolitiken 

ska framgå. Man kan också se image som ett förlängt ethos, som varar genom karriären. Därmed 

finns det ingen annan tes som är genomgående genom alla texter, men själva imagen i sig är ett 

ethos som för fram tesen ”jag är en rockstjärna”. Därmed är image något som är mycket 

intressant att undersöka retoriskt.  

En hårdrockstjärnas ideala image beskrivs bland annat av Deena Weinstein i 

Heavy Metal. The music and its culture (Da Capo Press, 2000). Hon beskriver en hedonistisk 

livsstil som faller utanför samhällets normer.4 Hårdrockstjärnan ska ta droger och ha ett vilt 

sexliv.5 Weinstein trycker också på vikten av att imagen inte ska vara en spelad roll, utan en 

spegling av artistens verkliga jag:  

Heavy metal performers are supposed to perform in a manner that reflects their ´true being´. The 

artist is not supposed to play a part like an actor, who can remove all traces of a role in the dressing 

room and merge into the crowd as an ordinary human being. The heavy metal performer’s 

personality is supposed to be identified with his art; he announces his independence from the 

compromises of respectable society by such outward signs of inward grace as long hair and 

tattoos.6 

 

På samma sätt beskriver Simon Reynolds och Joy Press rocktjärnan som en rebell som vill bryta 

mot reglerna.7 En symbol för denna rebelliska attityd är, enligt Steve Waksman, elgitarren, då 

den bryter mot borgerlighetens instrument som fiol och saxofon.8 I Sixx fall går detta givetvis 

att applicera även på elbas. Vidare diskuterar Waksman hur gitarren också blir en symbol för 

                                                 
2 Hyde, 2004 s. 3.  
3 Hyde 2004, s. 5.  
4 Deena Weinstein, Heavy Metal. The music and its culture, Boston, Da Capo Press, 2000, s. 60f. 
5 Weinstein, 2000, s. 89.  
6 Weinstein, 2000, s. 65.  
7 Simon Reynolds & Joy Press. The Sex Revolts. Gender, Rebellion and Rock’n’Roll, Cambridge Mass: Harvard 

University Press, 1995, s. 3.  
8 Steve Waksman, Instruments of Desire. The Electric Guitar and the Shaping of the Musical Experience, 

Cambridge: Harward University Press, 1999, s. 246.  
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den manliga och aggressiva sexualitet som uttrycks i rocken.9 Manlighetsidealet är 

genomgående i verkens beskrivning, men det är också något som är komplext. I Runnning with 

the Devil. Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music påpekar Robert Walser 

paradoxen i hårdrockens idealiserande av den manliga virtuositeten i kombination med de 

feminina yttre av spandex, långt hår och sjalar.10 

 Det är alltså tydligt att den klassiska retorikens ethosideal om välvilja, förnuft och 

dygd ligger långt ifrån hårdrocken rebelliska ideal. Dock behöver inte detta vara en motsättning 

för undersökningen. Det handlar istället om en specifik retorisk situation där ”dygd” snarare 

innebär att bryta regler och normer snarare än att följa dem. Detta är också något som Hyde tar 

upp i sin beskrivning av ethos. Han skriver: ”That is, speakers must understand that one 

audience’s notion of courage might be another audience’s notion of rashness.”11 Idealet bygger 

alltså till stor del på målgruppen, och hårdrockpubliken som målgrupp tycks alltså sträva efter 

något som går långt ifrån hur man traditionellt ser på ethosets dygdideal.  

 Idealet bygger på doxa, något som Amossy diskuterar i ”How to do things with 

doxa”: “The ability of discourse to orient the reader’s views and judgments heavily depends on 

shared opinions, beliefs, and values.”12 Det lyfts också fram att doxa kan defineras både som 

en slags universell kod för rätt och fel, men också som något mer kulturellt bundet.13 Alltså är 

doxa en central byggsten för att det ens ska finnas kommunikation. Doxan ser annorlunda ut 

för det klassiska ethoset än för hårdrockskulturen, och därmed ser också det ideala ethoset 

annorlunda ut.  

 Amossy beskriver också hur klichéer kan användas för att bygga upp doxa, då de 

bygger på att referera till något som redan är känt. ”Clichés are borrowed from a diffuse social 

discourse and have a doxic weight since they echo something already known and accepted, 

linked with a set of more or less implicit values.”14 Alltså, kan klichéer därmed vara ett sätt att 

definiera doxa genom att illustrera en gemensam kulturell grund. På samma sätt används också 

stereotyper av andra grupper som ett sätt att definiera den egna gruppen.15 Vilka topiker en 

talare använder bygger också upp doxa.  

                                                 
9 Waksman, 1999 s. 447f.  
10 Robert Walser, Running with the Devil. Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music, Middletown: 

Wesleyan University Press, 1993, s. 108f.  
11 Hyde, 2004 s. 7.  
12 Ruth Amossy, How to do things with Doxa: Toward an analysis of argumentation in discourse, Durham,  Duke 

University Press, 2002, s .469. 
13 Amossy, 2002 s. 474. 
14 Amossy, 2002 s. 481. 
15 Amossy, 2002 s. 482. 
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 Materialet kommer att analyseras med utgångspunkt från dessa termer genom en 

närläsning av ett urval av Sixx texter. Analysen baseras på specifika topiker som hör samman 

med rockstjärneidealet: kvinnor, droger och den rebelliska attityden. Topos är ett brett begrepp 

med många betydelser. I detta fall handlar det om särskilda topiker som berör ämnet och 

påverkar därmed doxa. Alltså handlar topikbegreppet här inte om allmäna topiker såsom 

jämförelse, utan om topiker som är speciella för rockscenen. Topikerna kommer alltså att 

användas för att strukturera upp analysen genom att tre topiker som baseras på klichén sex, 

drugs and rock’n’roll, har valts ut och dessa kommer att diskuteras enskilt.  

 

Bakgrund 

Nikki Sixx föddes som Frank Feranna den 11 december 1958. Han hade en turbulent barndom 

då fadern lämnade familjen tidigt under hans liv och han flyttade sedan runt mellan sin mamma 

och sina morföräldrar. Efter att ha hoppat av skolan flyttade han till Los Angeles för att bli 

basist, och 1981 startade han Mötley Crüe tillsammans med Vince Neil (sång), Mick Mars 

(gitarr) och Tommy Lee (trummor). Bandet blev snabbt kända för sina vilda scenshower och 

dekadenta livsstil. Genom åren har både Tommy Lee och Vince Neil hoppat av bandet och 

kommit tillbaka. Bandets dramatiska karriär finns dokumenterad i biografin The Dirt. 

Confessions from the worlds most notorius rock band. I januari 2014 hölls en presskonferens 

om att gruppen kommer att splittras för gott efter en omfattande världsturné som avslutades i 

Los Angeles på nyårsafton 2015.  

 Sixx är mycket öppen med sitt förflutna som heroinmissbrukare, något som var 

nära att kosta honom livet, då han var kliniskt död i flera minuter efter en överdos. Han berättar 

om sitt beroende i boken Heroin Diaries. The life of a Shattered Rockstar (2007), som bygger 

på hans dagboksanteckningar från 1986-1987 då han var som djupast i sitt beroende. I och med 

att boken kom ut, bildade han bandet Sixx:AM tillsammans med DJ Ashba (gitarr) och James 

Michael (sång) och de gav ut albumet The Heroin Diaries Soundtrack, som alltså bygger på 

samma tema som biografin med samma namn. Texterna om beroende och att våga sluta med 

drogerna blandas med upplästa stycken ur dagboken. Bandet gjorde också ett album till Sixx 

andra bok This is Gonna Hurt (2011). Denna bok och album bygger på Sixx fotografier, vilket 

i sin tur leder till diskussioner om skönhetsideal och vad som anses vackert. Sedan dess har 

Sixx:AM släppt ytterligare tre album, som inte knyts till någon bok och har sedan Mötley Crües 

splittring börjat göra stora turnéer.  
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 Liksom de andra medlemmarna i Mötley Crüe har Sixx ett väldokumenterat 

privatliv, genom press, biografier och på senare år sociala medier. Han har haft ett antal fruar 

och kända flickvänner, bland annat den berömda tatueraren Kat Von D. Sedan 2014 är han gift 

med Cortney Bingham, och han har sedan tidigare äktenskap fyra barn.  

Bild 1: Nikki Sixx, tidigt 80-tal 

 Bild 2: Nikki Sixx 2016. 

 

Disposition 

Varje topik kommer att diskuteras var för sig, i kronologisk ordning, för att illusterara 

utvecklingen inom den specifika topiken. Därefter följer en övergripande analys, innan den 

sammanfattande slutdiskussionen. Alla texter som analyseras återfinns i sin helhet i bilagan.  
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Analys 

Topikerna ”kvinnor”, ”droger” och ”rebellen” utgör stommen för analysen. Det finns en 

påtaglig likhet mellan de valda topikerna och klichén ”Sex, drugs and rock’n’roll”. Det 

illustrerar hur det som sägs i texterna relaterar till denna kliché som utgör en central del i 

rockstjärnans imagebygge, men de har också valts eftersom det är återkommande teman som 

utgör en mycket stor del av Sixx texter.  

 Förändringen i imagen är central för diskussionen och kommer att analyseras 

inom varje topik, genom att visa hur topiken framställs i olika delar av Sixx imageberättesle. 

Genom att visa på hur förändringen byggs upp visas också hur ethoset byggs upp och utvecklas.  

  

Kvinnor 

Denna topik relaterar till den första delen i sex, drugs and rock’n’roll-klichén. Att rubriken 

kvinnor har valts istället för sex handlar om tydlighet och ett breddat perspektiv. Ofta handlar 

texterna inte om den sexuella akten i sig, utan snarare om strävan efter den, eller, i senare texter, 

om förhållande i ett bredare perspektiv än enbart sex.  

Sixx’ imagebygge i början av karriären bekräftar många av de ideal som lyftes 

fram i diskussionen om image i inledningen, såsom den dionysiska livsstilen. I texten till ”Girls, 

Girls, Girls” från 1987 förekommer flera av dessa element. Mest uppenbart är såklart 

kvinnobilden. Bara titeln avslöjar att det handlar om kvinnor i plural, och inte om ett monogamt 

förhållande, och texten handlar också om striptease, vilket blir mycket tydligt då många 

strippklubbar räknas upp. Kvinnan görs också till ett objekt då texten säger:  

I'm such a good good boy 

I just need a new toy 

I tell ya what, girl 

Dance for me, I'll keep you overemployed16 

 

Strippan har alltså här fråntagits sin mänskliga status och benämns som en vara som kan köpas, 

säljas, bytas och slängas bort.  

 En liknande kvinnobild målas upp i ”Slice of your pie” från 1989. Här liknas 

kvinnan vid en efterätt: något sött och förgängligt som bara är till för njutning.  

Hey pretty pretty from across the room 

Got something sticky sweet for you 

                                                 
16 Mötley Crüe, ”Girls, Girls, Girls”, Girls, Girls, Girls, 1987. 
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Order me up another slice of you 

Slice of you, yeah17 

 

På samma sätt som i ”Girls, Girls, Girls” är kvinnan något som konsumeras av mannen, och 

inte en person i sig. Hon kan beställas, konsumeras, och sedan kan han beställa en ny. Något 

som också poängteras i texten är att kvinnan i fokus är mycket ung:  

So young...ever get caught they'll arrest me 

School girl, studied up well on hoochie coochie 

Lick lips, kitten with a whip so undress me, undress me18 

 

Hon är alltså under den lagliga åldern att ha sex, så ur lagens mening handlar det alltså till och 

med om pedofili. Men att det handlar om en skolflicka är snarare något texten skryter om, och 

hör till den rebelliska attityden, eftersom det bryter mot lagar och normer. Det är dock också 

viktigt att poängtera att flickan som porträtteras inte framställs som oskuldsfull trots sin unga 

ålder och det faktum att hon liknas vid en kattunge. Tvärt om, kan hon mycket om ”hoochie 

coochie”, alltså sex. Denna episod är också klichéartad. Bilden av en sexuell kvinna som kattlik 

är väletablerad. Därmed är detta doxabildande. Kövecses beskriver djurmetaforer i sin 

Metaphor: ”Objectionable people are animals”.19 Därmed är metaforen i sig inte bara 

klichéartad, utan också objektifierande. Texten glorifierar och normaliserar en tidig sexdebut 

och att ”erövra” så unga kvinnor som möjligt. Samma tematik finns också i ”All in the Name 

of…” (1987):  

She's only fifteen 

She's the reason-the reason that I can't sleep 

You say illegal 

I say legal has never been my scene20 

 

Här poängteras åldern, men man kan också se det som en hyllning av olagligt beteende i stort. 

Man kan bredda perspektivet från sex, och se det endast som en del i en generellt kriminell 

livsstil som hyllas.  

 I Mötley Crüe-texter från 2000-talet beskrivs samma livsstil med flyktiga sexuella 

relationer till kvinnor, men här beskrivs de nästan uteslutande i dåtid:  

                                                 
17 Mötley Crüe, “Slice of Your Pie”, Dr Feelgood, 1989. 
18 Mötley Crüe, “Slice of Your Pie”, Dr Feelgood, 1989. 
19 Zoltan Kövecses, Metaphor, Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 153. 
20 Mötley Crüe, ”All in the name of…”, Girl, Girls, Girls, 1987. 
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There was no need for roses 

I just laid her down in bed 

This ain't a love song 

This is a fuck song21 

 

Genom att tempus här har ändrats kan man se det som en markering av att denna livsstil nu är 

förlagt till det förflutna. Här tas också kvinnans perspektiv till en viss del i aktning, och det blir 

tydligt att det handlar om en prostituerad:  

She didn't wanna look in my eyes 

As we barreled down Beverly Drive 

Lookin for a place to suck a little face and get high 

Suzy didn't call it love 

She was good just givin' it up22 

 

Det faktum att hon inte vill se mannen i ögonen visar på att det inte är på hennes initiativ de är 

på väg till en plats att ha sex och ta droger på. Det finns dock inget moraliskt ställningstagande 

till denna livsstil, men genom att se det från kvinnans perspektiv finns ändå en medvetenhet, 

trots att den yttras i en nostalgisk hyllningsliknande form. 

 Men, på samma skiva finns också beskrivningar där kvinnan är den som har 

makten och konsumerar mannen:  

Yeah I have a jet 

My balls are deep in debt 

And all she hears is ch-ch-ching 

But she wants more 

A gold diggin’ whore 

Here come the lawyers again23 

 

Denna text är mycket ambivalent, då den på ett sätt vänder på maktförhållandet, genom att det 

är kvinnan som har tagit kommandot och utnyttjar mannen, samtidigt som texten ändå speglar 

ett sexistiskt synsätt genom att använda nedlåtande benämningar som ”whore” och ”pussy”. 

Den bygger också på traditionella könsroller, där endast mannen är den som tjänar pengar och 

hemmafrun som konsumerar dem. Texten illustrerar alltså på en viss utveckling, då det inte 

endast är mannen som har makten, men samtidigt finns den misogyna attityden kvar.  

                                                 
21 Mötley Crüe, ”This ain’t no Love Song”, Saints of Los Angeles, 2008. 
22 Mötley Crüe, ”This ain’t no Love Song”, Saints of Los Angeles, 2008. 
23 Mötley Crüe, ”Chicks =Trouble”, Saints of Los Angeles, 2008. 
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 I texterna från album med Sixx:AM yttras en helt annan attityd. Här hyllas det 

monagama förhållandet och den eviga kärleken:  

Now, you're the only thing left worth dying for, 

You give me a reason I can't ignore, 

And make me wanna live forever, 

You're everything I've been waiting for, 

For all of these years and a thousand more, 

And make me wanna live forever.24 

 

Kvinnan har alltså gått från att vara något som kan konsumeras och slängas bort, till att vara 

någon värd att dö för. En liknande attityd speglas också i ”Better man” (2016), där diktjaget 

försöker reparera ett trasigt förhållande, och alltså bättra sig för en kvinna som är värd att kämpa 

för:  

Sometimes my best isn't good enough 

But I do what I can trying to be a better man 

Give me a second chance, I'm gonna make it last 

I'll do the best I can trying to be a better man25 

 

Texterna påminner på många sätt om mer traditionella kärlekssånger, något som Weinstein 

påpekar inte förekommer inom hårdrockens estetik och ideal: ”The romantic love so dear to 

pop music and the more general sentiment of caring and sharing associated with the 

counterculture are absent in heavy metal lyrics.”26 Det ena temat behöver dock inte utesluta det 

andra. Texten till ”Stars” (2014) är ett intressant exempel på en text som skildrar motivet av en 

traditionell kärlekssång, men också använder sig av mer rebelliska bilder.  

Maybe we should just run away 

Never look back as the world decays 

Say alright, alright 

Nothing matters ever since the day 

You pulled the pin in my heart like a hand grenade 

Say alright, alright27 

 

                                                 
24 Sixx:AM, ”Live Forever”, This is Gonna Hurt, 2011. 
25 Sixx:AM, ”Better Man”, Prayers for the Damned, 2016. 
26 Weinstein, 2000, s. 35.  
27 Sixx:AM, ”Stars”, Modern Vintage, 2014. 
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Kärleksmotivet är tydligt, här i en slags vi-mot-världen-attityd: världen förruttnar, men det gör 

inget så länge paret har varandra. Samtidigt liknas kärleken inte vid någon traditionell bild 

såsom en ros, istället väljs bilden av en handgranat: en explosiv och plötslig kärlek, men också 

en metafor av diktjagets hjärta som något hårt och krigiskt. Man kan också se det som en 

traditionellt manlig bild, kopplad till krig. Dock kan också motivet för diktjagets kärlek rubba 

den balans som har funnits i det hårda hjärtat: det är hon som kan dra undan säkerhetssprinten 

från handgranaten, som har funnits där så länge. Det faktum att paret ska rymma tillsammans 

visar också på en rebellisk attityd. En annan viktig aspekt av texten är att den bygger på frågor, 

varav en fråga lyder ”Do you wanna be my love tonight?”28 Detta skulle alltså kunna ses som 

att denna text, liksom så många av de tidigare texterna, handlar om en tillfällig förbindelse. 

Dock finns också det ovanstående citatet som pekar på något annat. Det handlar alltså snarare 

om en blixtförälskelse: två människor som träffas en kväll och blir så förälskade att de vill 

rymma tillsammans. Med denna beskrivning blir det en Romeo och Julia-berättelse om ett 

förälskat par som vill rymma för att vara tillsammans och strunta i omvärlden. Dock ger 

bildspråket och frågan, med bakgrund av de tidigare texterna, en annan, mer rebellisk 

dimension, trots det traditionella motivet.  

 Kvinnotopiken i Sixx’ texter kan lätt ses som motsägelsefull, men det går att se 

hans ethos som en berättelse. Han förnekar aldrig de dekadenta, flyktiga sexuella förhållandena 

och han utnyttjar också den retoriska situation som finns för att föra sin berättelse framåt. I de 

senare Mötley Crüe-texterna, skrivna på 2000-talet hänvisar han tillbaka till livsstilen på ett sätt 

som är mer konstaterande än analyserande. Inom den retoriska situationen för Mötley Crüe 

tillhör dekadensen doxa. Han och de andra bandmedlemmarna har under sina tidigare texter 

byggt upp bilden av sig själva som ett gäng som har sex med olika kvinnor varje kväll, går på 

strippklubbar och köper prostituerade. Därmed kan inte denna bild förnekas eller ifrågasättas i 

nyare texter, inte minst då de under sina konserter ändå skulle framföra de äldre låtarna. Ethoset 

skulle inte framstå som trovärdigt om det fanns en sådan tydlig brytning. Därför har Sixx valt 

att skriva om samma teman, men ur ett tillbakablickande perspektiv. Det är också något som 

Weinstein påpekar, och lyfter fram just Mötley Crüe och Aerosmith som exempel när hon 

diskuterar band vars livsstil har förändrats. Hennes resonemang fokuserar främst på 

användandet av droger, men det går absolut att bredda till se det som en reflektion kring hela 

sex, drugs and rock’n’roll-livsstilen. ”As a reporter commenting on the Crüe put it, they don’t 

want to emphasize their sobriety, because they do not want ‘to give up their well-crafted, 

                                                 
28 Sixx:AM, ”Stars”, Modern Vintage, 2014.  
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hedonistic image.’ […] The act of cleaning up the act is not only difficult to perform but may 

change the act itself.”29 Därmed kan inte Mötley Crüe fortsätta vara Mötley Crüe utan att skriva 

texter på detta tema. I förlängningen gör detta att Sixx inte kan skriva texter som förmedlar en 

annan kvinnosyn inom den retoriska kontexten av Mötley Crüe.  

I ett annat band kan Sixx däremot få mer utrymme att skriva på andra teman. Han 

har visserligen kvar sin image, men bandet som helhet har inte samma historia, och därför har 

han möjlighet till att behandla andra teman och analysera sina tidigare handlingar. Den 

hedonistiska identiteten finns kvar, men den är satt i en annan kontext. Därmed kan han till 

exempel skriva om romantisk kärlek, men för att ändå fortsätta på sin ethosberättelse och inte 

bryta den röda tråden kan han även i dessa texter referera mer eller mindre explicit till sitt 

tidigare leverne. Till exempel i texten till ”Live Forever” som tidigare diskuterades, görs också 

metaforiska hänvisningar till hans tidigare vilda livsstil, såsom:  

Dancing with a razor blade 

Sleeping with a hand grenade 

I will gladly take the blame30 

 

Genom detta stycke visar Sixx att han inte förnekar sitt förflutna eller skäms för det, då han 

säger att han tar på sig skulden med glädje. Beskrivningen av livsstilen är mindre uttalad, och 

mer bildspråkig än i en Mötley Crüe-text, men de bilder som används är, likt bilden av hjärtat 

som en handgranat i ”Stars” typiskt manliga och präglas av hårdhet och tuffhet. Dock blir hans 

poäng tydlig: han har ägnat sig åt riskfyllda beteenden. På detta sätt kan Sixx få utrymme för 

att yttra en attitydförändring utan att hans image blir mindre trovärdig.  

 

Droger 

Denna topik behandlas mycket olika under olika perioder av Sixx liv. I tidiga Mötley Crüe-

texter är drogerna en del av en livsstil, och beskrivs ofta i ett sammanhang av fester, sex och 

andra topiker. Som tidigare nämnt gav Sixx:AM ut albumet The Heroin Diaries, vilket helt 

bygger på texter om heroinberoende. Alltså kan man se att Sixx senare texter beskriver topiken 

droger mer separat än i tidigare texter. 

Liksom i beskrivningen av den typiska hårdrockimagen beskrivs droger som 

något centralt för bandets livsstil i Mötley Crües texter.  De kanske kändaste drogtexterna finns 

                                                 
29 Weinstein, 2000, s. 89f. 
30 Sixx:AM, ”Live Forever”, This is Gonna Hurt, 2011. 
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på albumet Dr Feelgood (1989), inte minst ”Kickstart my Heart” som handlar om den överdos 

som resulterade i att Sixx var klinisk död i flera minuter innan han kunde återupplivas:  

When I get high 

I get high on speed 

Top fuel funny car's 

A drug for me 

My heart, my heart 

Kickstart my heart31 

 

Det är dock inte en text som handlar om någon ånger eller yttrar någon vilja att sluta med 

drogerna. Istället avfärdas all dramatik kring händelsen med att det bara handlar om att roa sig: 

Say I got trouble 

Trouble in my eyes 

I'm just looking for another good time32 

 

Alltså kan man se att trots att texten handlar om något så dramatiskt som en överdos som nästan 

kostade honom livet, banaliseras drogerna till något vanligt som är en del av vardagen.  

 Texterna beskriver inte bara Sixx egna användning av drogerna. Titelspåret på 

samma album beskriver en knarklangare:  

Rat-tailed Jimmy is a second-hand hood 

He deals out in Hollywood 

Got a '65 Chevy, primered flames 

Traded for some powdered goods 

Jigsaw Jimmy he's runnin' a gang 

But I hear he's doin' o.k. 

Got a cozy little job, sells the Mexican mob 

Packages of candy caine33 

 

Även om denna text inte beskriver Sixx, eller ens någon i bandet bidrar den till Sixx ethos. Den 

visar att textförfattaren är välbekant med knarklangaren i fråga eftersom han inte bara är ”Dr 

Feelgood”, utan också har ett förnamn: Jimmy. De slangartade uttryck som benämner drogerna 

är också positivt konnoterat, som ”candy”, och lite senare i texten ”sugar”. Detta, liksom det 

                                                 
31 Mötley Crüe, ”Kickstart my Heart”, Dr Feelgood, 1989.  
32 Mötley Crüe, ”Kickstart my Heart”, Dr Feelgood, 1989. 
33 Mötley Crüe, ”Dr Feelgood”, Dr Feelgood, 1989.  
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faktum att det finns en direkt uppmaning att följa ”Dr Feelgood” i slutet av texten: ”Let him 

soothe your soul, just take his hand”, visar tydligt att Sixx har en positiv attityd till droger.34 

 På samma sätt som inom topiken kvinnor förflyttas beskrivningen av droger till 

beskrivningar av dåtiden i texterna från 2000-talet:  

I opened up the bottle and I fell out of bed 

I couldn't find the floor until it hit me in the head 

I did a little powder off the bathroom sink 

It's been about a month something's starting to stink35 

 

Här finns också en viktig skillnad mellan de tidigare Mötley Crüe-texterna och den senare. 

Idealiserandet av drogerna har ersatts av en slags realism. Det finns fortfarande ingen uttalad 

reflektion, men bilden av drogerna har gått från godis till något som får diktjaget att falla 

omkull, och något som konsumeras på en toalett. Bildspråket illustrerar också effekten av 

drogerna, genom att golvet personifieras och blir den som slår. På detta sätt visar Sixx att 

brukaren av droger förlorar kontrollen. Denna bild har dock fortfarande drag av en komisk 

underton, men det finns också verser av texten som speglar en mörkare sida av drogerna:  

Someone's gonna quit or someone's gonna die 

And we don't give a shit because we're busy getting' high 

Another lawsuit and another arrest 

Wouldn't change a thing because we love it to death36 

 

Här visar Sixx på drogernas effekt. Någon dödsorsak uttalas inte, men med tanke på 

sammanhanget är en drogöverdos trolig. Det som är helt uttalat är dock att drogerna gör 

brukaren avtrubbad från sina känslor. Bandet är upptagna med att bli höga, så att det inte bryr 

sig om att någon dör eller slutar. Dock slutar hela strofen med ”We wouldn’t change a thing 

because we love it to death”. Alltså är Sixx tydlig med att han inte ångrar eller förnekar något 

av sin eller Mötley Crües historia. Intressant att påpeka med denna vers är också de 

intertextuella kopplingen till Alice Cooper. Love it to Death är titeln på Alice Coopers tredje 

album från 1971. Versen påverkar alltså inte bara Sixx image i förhållande till droger, utan 

också i förhållande till hårdrocksscenen i stort. Weinstein skriver: ”Heavy metal performers are 

not neutral specialists who perform a service, but, at least originally, passionate lovers of the 

                                                 
34 Mötley Crüe, ”Dr Feelgood”, Dr Feelgood, 1989. 
35 Mötley Crüe, ”White Trash Circus”, Saints of Los Angeles, 2008. 
36 Mötley Crüe, ”White Trash Circus”, Saints of Los Angeles, 2008. 
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kind of music they play.”37 Här visar alltså Sixx, med en enkel referens till Alice Cooper, att 

han har en kunskap om scenen. Han kan alltså förstärka sitt ethos inom ett annat område: hans 

status som en sann del av rockscenen, samtidigt som huvudtopiken är droger.  

 Sixx:AM är återigen det band som skapar en plattform där Sixx kan vara mer 

analytisk och belysa andra delar av topiken än vad han kan göra med Mötley Crüe. Hela 

Sixx:AM:s första album bygger på temat heroinberoende. Till skillnad från Mötley Crües texter 

som nämner drogernas negativa effekter inom en banaliserande eller till och med komisk 

kontext behandlar The Heroin Diaries (2007) droger utifrån dess mörkaste sidor: beroendet, 

ensamheten och rädslan för att dö. Texten till ”Heart Failiure” bygger på samma händelser som 

Mötley Crües ”Kickstart my Heart”, men tonen är en helt annan:  

I've begun evaporating 

Right before your eyes 

I just keep regurgitating 

My own demise 

 

I miss today I miss the past 

I miss my veins 'cause they've collapsed 

A simple thought occurs to me 

 

I'm face down on the tracks 

The train is coming fast 

And it's not derailing 

It's not the first time 

And this won't be the last 

That my heart is failing38 

 

Det blir här tydligt att drogerna inte tas för rekreation. Han beskriver hur han håller på att lösas 

upp, och metaforen med ansiktet mot tågspåret visar hur nära döden han är. Genom anaforen 

av ”I miss” konkretiseras både de psykiska och fysiska effekterna av drogerna: beroendet 

skuggar över allt och därmed försvinner nuet, minnet försvinner och därmed gårdagen, och de 

återkommande injektionerna av heroin gör att också blodådrorna försvinner. Intressant är också 

att Mötley Crüe-texten och Sixx:AM-texten fokuserar på två motsatser i titeln. Mötley Crüe 

fokuserar på att hjärtat startade och därmed blir titeln positivt konnoterad, medan Sixx:AM:s 

fokus ligger på själva hjärtstoppet och därmed ger titeln negativa konnotationer. 

                                                 
37 Weinstein, s. 60.  
38 Sixx:AM, ”Heart Failiure”, The Heroin Diaries, 2007. 
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 Den allegoriska texten till ”The Girl With Golden Eyes” speglar också beroendet. 

Texten bygger på bilden av en attraktiv kvinna som diktjaget inte kan motstå:  

She speaks to me in Persian 

Tells me that she loves me 

The girl with golden eyes 

And though I hardly know her 

I let her in my veins 

And trust her with my life 

 

I wish I had never kissed her 

'Cause I just can't resist her 

The girl with golden eyes 

Every time she whispers 

'Take me in your arms 

The way you did last night.'39 

 

Orden droger eller heroin nämns aldrig. Istället får bilden av den attraktiva kvinnan stå för 

heroinet. Bilden blir givetvis tydlig genom att han släpper in henne i blodådrorna, och att hon 

talar persiska.40 Men i övrigt är denna personifiering av drogerna mycket lik en beskrivning av 

en attraktiv kvinna, som skulle kunna komma från en text om kärlek eller sex. Kvinnan är dock 

helt dominant i förhållandet. Hon är inte aggressiv, men istället är hon förförisk: hon viskar i 

hans öra och säger att hon älskar honom. Han försätter sitt liv i hennes händer, men ångrar att 

han en gång kysste henne. Genom att använda en människa i rollen som heroinet, förklarar Sixx 

drogens kraft med en metafor som människor som inte har upplevt beroende kan förstå och 

relatera till på ett lättare sätt. Han förklarar beroendet genom att ge de det mänskliga egenskaper, 

men han använder också en bild som är bekant från hans texter: den sexuellt attraktiva kvinnan.  

 I denna låt finns också ett talat parti, som skiljer sig från den allegoriska 

beskrivningen av kvinnan, där Sixx läser upp sina dagboksanteckningar från när han försökte 

sluta med heroinet:  

Day one. Dope free. I went to the clinic today and got the first dose of methadone. 

I'm out of dope so I threw away all my rigs. 

Day two. I can't believe it's been two days without junk. 

Fucking smack, it just ruins peoples' lives. 

At first it seems so sweet, then you wake up next to a monster. 

                                                 
39 Sixx:AM, ”The Girl With Golden Eyes”, The Heroin Diaries, 2007. 
40 Området kring Iran, Afghanistan och Pakistan (gamla Persiska riket) är känt för heroinproduktion. 
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Day three. I haven't had anything for three days now. 

This withdrawal is killing me. It's like shock therapy to my guts. 

Day four. Last visit to the clinic. My whole body feels like it's cracking into pieces. 

Fragile doesn't even come close to describing how I feel. 

Day five-- I'm sick as a dog, but this handful of painkillers 

and a lotta whiskey's gonna get me through. 

Day six-- When I'm left to my own devices I go fucking insane. 

I'll never use heroin again. 

Day seven. I can't believe I'm clean! 

Day eight. Everyone says I look better 

Day nine. The parasites are panicking 

Day ten. They seem amazed that I'm alive!41 

 

Detta parti har alltså inte samma poetiska struktur som den övriga texten och saknar rimmönster 

eller regelbunden rytm. Dagboksinlägget har en struktur av en medicinsk journal, men ändå 

med högst personliga tankar. Anteckningarna är korta, och tar formen av tankefragment. Även 

om rytmen inte är regelbunden blir inläggen kortare och mer fragmentariska i slutet av strofen. 

Det ger intrycket av panik och att förlora kontrollen. Trots att Sixx skriver positiva 

dagboksinlägg, som ”Everyone says I look better”, gör tempoökningen att känslan ändå blir 

panikartad, då verserna i början består av längre meningar, som rymmer viss reflektion.  

 Denna strof är mycket viktig för Sixx’ ethosbygge, eftersom den är uppbyggd som 

en dagbok. Strofen visar därmed på det klassiska ethosets ideal: välvilja, förnuft och dygd. Han 

visar välvilja genom att dela med sig av sina inre takar genom att läsa upp dagboksanteckningar 

för publiken, vilken indikerar att han litar på dem. Förnuft uppvisar han genom att visa att han 

har egna upplevelser av heroinets verkan, och därmed kan lära andra något om det. En dagbok 

indikerar ärlighet, då det är något man skriver för sig själv, och därmed gör formen att Sixx 

visar upp dygd genom att visa upp ärlighet. Trots att det klassiska ethosets ideal i många fall 

skiljer sig från idealen för en rockstjärnas image, lyckas Sixx med att uppfylla båda idealen i 

detta fall. Genom dagbokspartiet legitimerar han också den livsstilsförändring han har 

genomgått och visar att han har levt rock’n’roll-livet fullt ut.  

 Tematiken kring att sluta med droger finns också på andra album än 

konceptalbumet The Heroin Diaries. ”Maybe it’s Time” (Prayers for the Blessed, 2016) belyser 

stunden då beslutet att sluta med droger togs:  

All the scars, all the lines 

                                                 
41 Sixx:AM, ”The Girl with Golden Eyes”, The Heroin Diaries, 2007. 
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On my face they show the times 

I've abandoned my own life 

I can't breathe, I can't eat 

So I just drink myself to sleep 

And embrace this morbid price 

 

But maybe it's time to heal, maybe it's time to try 

Maybe it's time to deal with all the pieces in my life 

Maybe I'll sober up, maybe before I die 

Maybe I'll finally deal with all the wreckage in my life42 

 

Till skillnad från de två tidigare texterna av Sixx:AM som diskuterats inom denna topik präglas 

dessa strofer inte av någon metaforik. Istället är texten en direkt beskrivning. Den första strofen 

utgörs av en uppräkning av olika aspekter som har påverkats av beroendet, medan den andra 

strofen illustrerar tankar. Den anaforiska stilen i den andra strofen ger intrycket av en stor 

osäkerhet kring beslutet att sluta med droger. Publiken får därmed ta del av Sixx känslor vid 

ögonblicket, och därmed är texten både pathos- och ethostyngd.  

 På många sätt liknar retoriken kring droger den kring kvinnor. Sixx:AM blir den 

retoriska situation där Sixx kan yttra sin förändrade livsstil utan att förlora en trovärdig image, 

medan Mötley Crüe, trots förändrad livsstil har en kollektiv image som står för dekadens. Inom 

topiken droger blir det dock ännu tydligare att imagen är en berättelse. Om inte de tidigare 

texterna speglade drogkonsumtion och dekadens, skulle inte den mörkare sidan, som skildras 

av Sixx:AM, framstå som trovärdig.  

 

Rebellen 

Topiken skiljer sig från de tidigare två på så sätt att den handlar om en attitydyttring snarare än 

en ett konkret tema. Det går att hävda att det som tidigare diskuterats, åtminstone delvis också 

faller under denna topik, då Sixx beskriver ett olagligt och tabubelagt beteende. Dock finns det 

stycken som berör en mer generellt rebellisk attityd och dessa har ofta teatraliska drag.  

Något som många av verken belyser som en viktig del av rockstjärnans image är 

den rebelliska, laglösa attityden och bilden av någon som lever utanför samhällets regler och 

normer, vilket Sixx beskriver mycket tydligt i den första strofen av ”Girls, Girls, Girls”:  

Friday night and I need a fight 

                                                 
42 Sixx:AM, ”Maybe it’s Time”, Prayers for the Blessed, 2016. 
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My motorcycle and a switchblade knife43 

Här illustrerar han dels det rebelliska beteendet: att gå ut och slåss och de attribut som signalerar 

den rebelliska livsstilen: en kniv och en motorcykel. Reynolds och Press påpekar att rebellen 

inte vill ändra systemet, bara bryta reglerna, vilket gör att rebellen skiljer sig från 

revolutionären.44 I den första versen sägs bara ”I need a fight”. Det handlar inte om någon kamp 

som ska utkämpas för ett specifikt ändamål, eller att slagsmålet är påtvingat på grund av någon 

direkt fara. Det handlar endast om en rebell som vill slåss för spänning och för att bryta mot 

reglerna.  

Slutligen innehåller texten också ett vagabondtema, då Sixx inte endast räknar 

upp strippklubbar, utan också städer och platser: Sunset Strip (Los Angeles), Yankee girls 

(kvinnor från New York), Fort Lauderdale, Atlanta och Paris. Dels understryker detta den 

dionysiska livsstil som illustreras i kvinnobilden. De objekt som han beskriver kvinnorna som 

”konsumeras” inte bara i stora mängder utan också på många plaster. Man kan också se listan 

på städer som en skildring av ett turnéliv. Weinstein belyser vikten av turnerandet för en 

rockmusikers trovärdighet.45 Därmed kan man också se detta som ett sätt att bygga en trovärdig 

image. Viktigt är dock att påpeka att texten också är uppenbart teatraliskt. Motorcykeln är en 

accessoar som saknar syfte i förhållande till resten av strofen, och strofen i sig, som handlar om 

slagsmålshetsen, har egentligen ingen koppling till resten av texten, som handlar om 

strippklubbsbesök. Alltså är partiet om slagsmålet endast en del av texten som en teatralisk 

uppvisning i rebellisk attityd, utan att föra textens handling framåt.  

 Det laglösa temat återkommer även i andra texter av Mötley Crüe. I ”Public 

Enemy #1” beskrivs rebellen som lever utanför samhällets regler. 

Do you know how it feels 

To be wanted 

Do you know how it feels 

To be wanted 

Do you know how it feels 

To be wanted 

To be under the gun 

On the run, having fun 

When you're young 

You're so young 

When you're young 

                                                 
43 Mötley Crüe, ”Girls, Girls, Girls”, Girls, Girls, Girls, 1987. 
44 Reynolds och Press, 1995, s. 3.  
45 Weinstein, 2000 s. 85.  
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Public enemy #1 

I'm public enemy #1 

I'm public enemy #1 

Climbing high 

Fast as the speed of sound 

Loser's dreams 

Crashing to the ground 

Don't think about nothing 

Don't think about nothing46 

 

Återigen handlar det om en teatralisk uppvisning. Ordvalen påminner på många sätt om en 

skildring av Vilda Västern med den efterlysta skurken som får epitetet ”Public enemy #1” och 

ska tas till fånga av det laglydiga samhället. Texten stämmer också mycket väl in på Weinsteins 

beskrivning av rebellen som vill bryta regler utan att förändra systemet.  

 Precis som inom de två tidigare diskuterade topikerna har det vildare levernet 

förflyttats till dåtid i Mötley Crües texter från 2000-talet:  

We're runaways in a band 

All roads lead to Hollywood 

We'll leave a scar, won't give a damn 

Vandalize the neighborhood 

Do you remember when? 

 

We slept all day in our clothes 

That's okey in Hollywood 

Another shot, another show 

All night long at the Whisky A-Go-Go 

Do you remember when?47 

 

Att det handlar om minnen här blir mycket tydligt genom den direkta frågan: ”Do you 

remember when?” som återkommer i slutet av varje strof. Intressant är också att 

uppmärksamma de komiska inslagen som uppstår av de olika typer av rebelliska handlingar 

som beskrivs. Den första strofen utgörs av en mer allvarlig form av rebelliska handlingar: att 

rymma hemifrån, att bruka våld och att vandalisera, medan de andra fokuserar på en oskyldigare 

del: att sova hela dagen med kläderna på och festa hela natten. Den komiska kontrasten blir 

                                                 
46 Mötley Crüe, “Public Enemy #1”, Too Fast For Love, 1981. 
47 Mötley Crüe, “Down at the Whisky”, Saints of Los Angeles, 2008. 
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även den en slags teatralisk uppvisning i rebellisk livsstil, genom att Sixx visar att han bryter 

mot regler och normer på alla plan: från att begå allvarliga brått, som misshandel, till att sova 

hela dagen med kläderna på.  

Om Sixx framstår som en rebell i Mötley Crües texter framstår han snarare som 

en revolutionär i de senare. Rebellen som bara vill bryta mot regler utan att ändra systemet 

tycks ha förvandlats till en revolutionär som ämnar att förändra samhället. I ”Rise of the 

Melancholy Empire” uttrycks en vädjan om att kämpa mot ondskan och att göra världen till en 

bättre plats för mänskligheten:  

We will grow strong from this 

We will not be defeated 

However hard they try 

Over and over and over a thousand times48 

 

Viktigt att belysa här är också användandet av pronomen. Sixx uttrycker inte sig själv eller sitt 

band som någon auktoritet. Det finns bara ett ”we” som ska kämpa mot terrorismen ”they”. 

Genom en apostrof riktad till terroristerna uttrycker han också vreden mot dem:  

May God be cruel to you 

May he rain his hell upon you49 

Detta illustrerar en orädd revolutionär som inte är rädd att direkt tilltala terroristerna och 

konfrontera dem om deras dåd. Trots detta sätter sig alltså inte Sixx i någon maktposition, utan 

hänvisar till Gud som en högre makt.  

 Den rebelliska attityden i Sixx:AM:s texter bygger ofta på att vara normbrytande 

och utmana samhällets etablerade struktur. På albumet This is Gonna Hurt (2011) finns flera 

texter som ämnar till att förändra och utmana skönhetsideal:  

Well if you think real beauty is on the outside 

Well that's a far cry 

From the truth 

 

Maybe all the information you received 

Well you should not believe 

There's no proof 

 

Save yourself from all the lies of the beautiful people 

                                                 
48 Sixx:AM, “Rise of the Melancholy Empire”, Prayers for the Damned, 2016. 
49 Sixx:AM, “Rise of the Melancholy Empire”, Prayers for the Damned, 2016. 
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It's time to run from the lies of the beautiful people50 

 

Här tilltalar Sixx publiken direkt. Ordvalen återspeglar inte bara hans position i frågan, utan 

bidrar också till hans imagebygge. Att han säger att det är långt från sanningen att äkta skönhet 

skulle sitta på utsidan gör att han själv indikerar att han har kunskap om vad sanningen faktiskt 

är, därmed framstår han som både säker och kunnig. Att han uppmanar publiken att rädda sig 

själva visar också på välvilja. Denna text är tydligt revolutionär, då den uttalat vänder sig emot 

en auktoritet som befinner sig på insidan av ett ”velvet rope”, alltså den normbildande grupp av 

kända personer som skapar och förstärker samhällets skönheatideal.51 Det finns dock också 

texter av liknande art som inte har en lika tydlig motståndare, utan istället vänder sig direkt till 

den som befinner sig utanför normernas ramar:  

Just rise above this 

Kill them with your kindness 

Ignorance is blindness 

They're the ones that stand to lose 

 

'Cause they don't even know you 

All they see is scars 

They don't see the angel 

Living in your heart 

 

Let them find the real you 

Buried deep within 

Let them know with all you've got 

That you are not your skin52 

 

Visserligen finns det även här en “them” som inte defineras, men fokuset i denna text är inte att 

måla upp ”them” som en motståndare, utan istället är offret for normernas utestängning 

huvudpersonen. Det direkta tilltalet i ”Lies of the Beautiful People”  riktar sig till publiken, men 

som en bredare massa som ska vända sig emot normer, men det direkta tilltalet i ”Skin” riktar 

sig till individen. Man kan alltså se dessa två texter som revolutionära på olika plan.  

 Den revolutionära attityden avspeglas också på andra sätt. Det handlar inte bara 

om specifika aspekter som revolutionären vill förändra, utan Sixx hyllar också attityden i sig:  

                                                 
50 Sixx:AM, ”Lies of the Beautiful People”, This is Gonna Hurt, 2011. 
51 Sixx:AM, ”Lies of the Beautiful People”, This is Gonna Hurt, 2011. 
52 Sixx:AM, ”Skin”, This is Gonna Hurt, 2011. 
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Wake up, this could be your finest hour 

Pick your head up, and get your body off the floor 

Hey now, don't be afraid to fight for something 

This is your chance, and you can stand for so much more53 

 

Detta är på många sätt en teatralisk uppvisning, såsom det återspeglas i många andra texter, inte 

minst då det inte finns någon specifik orsak till handling, utan det är endast en uppmaning till 

att vara revolutionär. Därmed är inte texten i sig revolutionär, utan endast en uppvisning i 

attityd.  

 Liksom tidigare diskuterat kan inte Sixx använda Mötley Crüe som en plattform 

för förändring. Mötley Crüe som enhet står för dekadens och sex, drugs and rock’n’roll. Men, 

inom plattformen Sixx:AM kan han få utlopp för tankar och idéer som är revolutionära, snarare 

än rebelliska. Gemensamt för de båda bandens texter är att Sixx image som någon som står 

utanför samhället kvarstår. Intressant är dock att påpeka att Mötley Crües texter är fokuserade 

på just diktjaget. De är beskrivningar av en persons eller en grupps livsstil, medan Sixx:AM:s 

texter vänder sig till publiken och uppmanar till förändring. Därmed kan man se det som att 

rebellen Sixx beskriver sin egen position utanför samhällets normer, medan revolutionären Sixx 

använder den position han redan befinner sig i, från sin image, för att kunna ifrågasätta de 

normer han kan se från utsidan. Han använder sig allts här av sin image som en berättelse, då 

de tidigare texternas positionering är en nödvändighet för de senare texternas utgångspunkt.  

Avslutande diskussion 

Det finns givetvis mycket mer forskning som kan göras inom detta område. Dels kan man titta 

på fler kända personer och jämföra olika typer av imagebygge och personliga berättelser. 

Speciellt intressant är en sådan underökning i jämförelse med denna om den skulle utföras på 

en känd person vars image inte lika drastiskt förändrats genom åren, för att sedan jämföra dessa 

resultat med Sixx’. En annan vidare utveckling av resultaten från denna undersökning är att 

också titta på andra mediala kanaler för imagebygge för att få en ytterligare heltäckande bild. I 

denna undersökning valdes låttexter för att få en kontinuerlig och övergripande bild, men en 

sådan undersökning innebär såklart också begränsningar, såsom sociala mediers betydelse för 

ett imagebygge, och vilken roll bilder, skivomslag och scenkläder har för imagen.   

Genomgående för alla tre diskuterade topiker är den gradvisa skiftningen mellan 

dekadens och en mer harmonisk image. Han beskriver först kvinnor som objekt, sedan som 

                                                 
53 Sixx:AM, ”Rise”, Prayers for the Damned, 2016. 
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medmänniskor, individer och personer. Droger går från att vara något positivt till något farligt 

och hemskt. Rebellen som bryter regler för att han vill, blir en revolutionär som vill förändra 

samhället. Dock innebär inte en förändring av livsstil nödvändigtvis en förändring av image. 

Trots att flera av Mötley Crües texter är utkomna senare än texterna från Sixx:AM är det i 

Sixx:AM:s texter som förändringen yttras, och hos Mötley Crüe har dekadensen endast 

förflyttats till minnesform. Detta tyder på en medvetenhet från Sixx. Han anpassar sitt ethos 

efter den retoriska situationen. Inom Mötley Crüe kan han inte skriva om drogberoendets 

mörker eller uppmuntra publiken att utmana etablerade skönhetsnormer. Han kan dock använda 

sin dekadenta image som en grund och språngbräda för att bygga vidare på sin imageberättelse 

och skapa ett nytt ethos inom en annan retorisk situation: Sixx:AM.  

 Detta bekräftar alltså Weinsteins teori om att bandet i sig förändas i och med att 

en drastisk livsstilsförändring förmedlas. För Sixx krävs det ett annat band för att han ska kunna 

bygga en ny del av sin image.  

 Undersökningen av Sixx imagebygge visar att man kan se image som en 

berättelse. Rockstjärnan måste bygga sin nya image på den grund som redan finns. Den image 

Sixx har idag skulle inte kunna byggts upp utan den image han hade tidigare i karrären.  En 

sådan berättelsestruktur behöver givetvis inte handla om en berättelse med en sådan drastisk 

förändring av imagen, och därmed går denna tankegång att applicera också på andra 

rockstjärnor och kända personer.  
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Bilaga: kompletta texter 

Texterna presenteras i den ordning de först förekommer i analysen.  

 

1. Mötley Crüe: ”Girls, Girls, Girls”, Girls, Girls, Girls (1987) 

Friday night and I need a fight 

My motorcycle and a switchblade knife 

Handful of grease in my hair feels right 

But what I need to make me tight are 

 

Girls, girls, girls 

Long legs and burgundy lips 

Girls, girls, girls 

Dancin' down on Sunset Strip 

Girls, girls, girls 

Red lips, fingertips 

 

Trick or treat-sweet to eat 

On Halloween and New Year's Eve 

Yankee girls ya just can't beat 

But they're the best when they're off their feet 

 

Girls, girls, girls 

At the Dollhouse in Ft. Lauderdale 

Girls, girls, girls 

Rocking in Atlanta at Tattletails 

Girls, girls, girls 

Raising Hell at the 7th Veil Have you read the news 

In the Soho Tribune 

Ya know she did me 

Well then she broke my heart 

 

I'm such a good good boy 

I just need e new toy 

I tell ya what, girl 

Dance for me, I'll keep you overemployed 

Just tell me a story 

You know the one I mean 
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Crazy Horse, Paris, France 

Forget the names, remember romance 

I got the photos, a menage a trois 

Musta broke those Frenchies laws with those 

 

Girls, girls, girls 

Body Shop. Marble Arch 

Girls, girls, girls 

Tropicana's where I lost my heart 

2. Mötley Crüe: “Slice of Your Pie”, Dr Feelgood (1989) 

Tattoo crawlin'down her leg, so sexy 

So young...ever get caught they'll arrest me 

School girl, studied up well on hoochie coochie 

Lick lips, kitten with a whip so undress me, undress me 

 

Hey, pretty pretty 

With the sweet sweet eyes 

Order me up another slice of your pie 

 

Whiplash, I never looked at you in high school 

Hot child, always walk behind you for the rear view, rear view 

Good God, baby, baby blow my fuse when you walk this way 

Nineteen, seductive ballerina, so trashy, trashy Hey, pretty pretty 

With the sweet sweet eyes 

Order me up another slice of your pie 

 

Hey pretty pretty from across the room 

Got something sticky sweet for you 

Order me up another slice of you 

Slice of you, yeah 

 

Hey pretty pretty from across the room 

Got something sticky sweet for you (slice of my pie) 

Hey pretty pretty with the sweet sweet eyes 

Guaranteed to satisy 

Just one wish before I die... 

Order me up another slice of your pie 

Pretty, pretty 

3. Mötley Crüe: ”All in the name of…”, Girl, Girls, Girls (1987) 
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She's only fifteen 

She's the reason-the reason that I can't sleep 

You say illegal 

I say legal's never been my scene 

I try like hell but I'm out of control 

 

All in the name of rock 'n' roll 

For sex and sex I'd sell my soul 

 

Pretty, pretty so innocent 

She says you ain't seen nothing yet 

Brings me a dirty, dirty magazine 

There she was for all the world to see 

I try like hell but I'm out of control. All in the name of rock 'n' roll 

For sex and sex I'd sell my soul 

 

Says to me daddy 

Can I have some candy 

Wanna be your nasty 

Anytime you want 

You know you can have me 

 

All in the name of rock 'n' roll 

4. Mötley Crüe: ”This ain’t no Love Song”, Saints of Los Angeles (2008) 

I met her down at Marylin's grave 

Lookin' like an S & M slave 

Drinkin' like a fool 

With a prison tattoo on her cheek 

Well I knew that we would never last 

Cause we were runnin' from our criminal past 

But none of that mattered 

I was high and she was flattered by me 

 

I had wine and 2-gram lines 

To get inside her head 

There was no need for roses 

I just laid her down in bed 

 

This ain't a love song 
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This is a fuck song 

Don't have to sing along 

This ain't a love song 

It's just a fuck song 

 

She didn't wanna look in my eyes 

As we barreled down Beverly Drive 

Lookin for a place to suck a little face and get high 

Suzy didn't call it love 

She was good just givin' it up 

All she really wanted was a little rock and roll tonight 

 

She said turn it up so fucking loud 

That I can't hear my mind 

She bit down on the bedpost 

And I watched Suzy grind 

 

I had wine and 2-gram lines 

To get inside her head 

There was no need for roses 

I just laid her down in bed 

5. Mötley Crüe, ”Chicks =Trouble”, Saints of Los Angeles (2008) 

Rolls Royce shoppin 

Vicodin poppin 

Burn my cash in Beverly Hills 

 

Gold card lover 

Accountants run for cover 

Gucci went and jacked up my bill 

 

Well I know I shouldn't say it 

But truth be told 

I really thought that pussy was Gold 

 

Chicks = trouble 

Ya add it up and get what ya get 

Chicks = trouble 

I always step right in 

I always step right in the shit 
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Yeah I have a jet 

My balls are deep in debt 

And all she hears is ch ch ching 

 

But she wants more 

A gold diggin whore 

Here come the lawyers again 

I always step right in the shit 

 

He never said I could catch this from a centerfold 

But I got it bad and the doctor said I should've known 

I should've known 

I should've known 

Ya add it up and get what ya get 

 

Chicks = trouble 

You add it up 

You get what ya get 

Awww she gets half 

Oh no no 

6. Sixx:AM, ”Live Forever”, This is Gonna Hurt (2011) 

You were right, we never really gave a damn, 

We spent our lives, running through the wasteland, 

An early sign, we should have had a better plan, 

But we were young. 

 

Well close your eyes and try to count to seven, 

And if we die, I'll meet you up in heaven, 

'Cause you're beautiful. 

 

We were so independent, 

So high on ill intentions, 

We would explode in fury, 

We were too scared to worry, anyway. 

 

But now, you're the only thing left worth dying for, 

You give me a reason I can't ignore, 

And make me wanna live forever, 
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You're everything I've been waiting for, 

For all of these years and a thousand more, 

And make me wanna live forever. 

 

When I woke up, 

And wonderland had gone to hell, 

It choked me up, 

But maybe it was just as well, 

'Cause you and I, 

We burned up every brain cell, 

And bridge we had. 

 

We were so independent, 

So high on ill intentions, 

We would explode in fury, 

We were too scared to worry, anyway. 

 

Now, you're the only thing left worth dying for, 

You give me a reason I can't ignore, 

And make me wanna live forever, 

You're everything I've been waiting for, 

For all of these years and a thousand more, 

And make me wanna live forever. 

7. Sixx:AM, ”Better Man”, Prayers for the Damned (2016) 

Where is the blood I gave you? 

Where is the sacrifice I made? 

What the hell happened to me? 

When did I turn so damn afraid? 

 

I fly on crippled wings 

But I will take your bitterness away 

Where is the blood I gave you? 

Where is the sacrifice I made? 

 

I wanna let you know 

These scars are here forever 

Heaven help me be a better man 

I really hope it shows 

I'm mighty cracked and broken 
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Heaven help me be a better man 

 

I try to swallow hard now 

'cause I can't see beyond the blur 

But I could make a new vow 

Or die for you if you'd prefer 

 

Did I become so vacant? 

Have I just made this all a mess? 

I know you've lost your patience 

I'll beg forgiveness if there's half a chance 

Just half a chance 

 

I wanna let you know 

These scars are here forever 

Heaven help me be a better man 

I really hope it shows 

I'm mighty cracked and broken 

Heaven help me be a better man 

 

Sometimes my best isn't good enough 

But I do what I can trying to be a better man 

Give me a second chance, I'm gonna make it last 

I'll do the best I can trying to be a better man 

 

For you 

For you 

For me 

8. Sixx:AM, ”Stars”, Modern Vintage (2014) 

Do you wanna go to heaven tonight? 

Leave the evidence far behind 

Say alright, alright 

Do you wanna be my lover tonight? 

We can leave everybody else behind 

Say alright, alright 

 

Do you wanna see heaven tonight? 

Underneath those lights you will look so beautiful 

Do you wanna see the stars before they fall, 
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See the stars before they fall? 

 

Do you wanna be my love tonight? 

And for all my life it could be so wonderful 

Do you wanna see the stars before they fall, 

See the stars before they fall? 

 

Maybe we should just run away 

Never look back as the world decays 

Say alright, alright 

Nothing matters ever since the day 

You pulled the pin in my heart like a hand grenade 

Say alright, alright 

 

Do you wanna see heaven tonight? 

Underneath those lights you will look so beautiful 

Do you wanna see the stars before they fall, 

See the stars before they fall? 

 

Do you wanna be my love tonight? 

And for all my life it could be so wonderful 

Do you wanna see the stars before they fall, 

See the stars before they fall? 

 

Fall out of the atmosphere, let’s run 

Run until we disappear and 

Never let them come and get you 

Never let them take away our stars 

9. Mötley Crüe, ”Kickstart my Heart”, Dr Feelgood  (1989) 

When I get high, I get high on speed 

Top fuel funny car's  a drug for me 

My heart, my heart, kickstart my heart 

Always got the cops coming after me 

Custom built bike doing 103 

My heart, my heart, kickstart my heart 

 

Ooh, are you ready girls? 

Ooh, are you ready now? 

Kickstart my heart 
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Give it a start 

Kickstart my heart 

Hope it never stops 

 

Skydive naked from an aeroplane 

Or a lady with a body from outerspace 

My heart, my heart, kickstart my heart 

Say I got trouble, trouble in my eyes 

I'm just looking for Another good time 

My heart, my heart, kickstart my heart 

 

Ooh, are you ready girls? 

Ooh, are you ready now? 

Kickstart my heart 

Give it a start 

Kickstart my heart 

Hope it never stops 

 

When we started this band 

All we needed, needed was a laugh 

Years gone by... 

I'd say we've kicked some ass 

When I'm enraged 

Or hittin' the stage 

Adrenaline rushing 

Through my veins 

And I'd say we're still kickin' ass 

10. Mötley Crüe, ”Dr Feelgood”, Dr Feelgood (1989) 

Rat-tailed Jimmy is a second hand hood 

He deals out in Hollywood 

Got a '65 Chevy, primered flames 

Traded for some powdered goods 

Jigsaw Jimmy He's runnin' a gang 

But I hear he's doin' o.k. 

Got a cozy little job, sells the Mexican mob 

Packages of candycaine 

 

He's the one they call Dr. Feelgood 

He's the one that makes ya feel alright 
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He's the one they call Dr. Feelgood 

 

Cops on the corner always ignore 

Somebody's getting paid 

Jimmy's got it wired, law's for hire 

Got it made in the shade 

Got a little hideaway, does business all day 

But at night he'll always be found 

Selling sugar to the sweet 

People on the street 

Call this Jimmy's town 

 

He's the one they call Dr. Feelgood 

He's the one that makes ya feel alright 

He's the one they call Dr. Feelgood 

He's gonna be your Frankenstein I've got one thing you'll understand 

He's not what you'd call a glamorous man 

Got one thing that's easily understood 

He's the one they call Dr. Feelgood 

 

He'll tell you he's the king 

Of these barrio streets 

Moving up to Shangri-La 

Came by his wealth as a matter of luck 

Says he never broke no law 

Two time loser running out of juice 

Time to move out quick 

Heard a rumour going round 

Jimmy's going down 

This time it's gonna stick 

 

Let him soothe your soul, just take his hand 

Some people call him an evil man 

Let him introduce himself real good 

He's the only one they call "Feelgood" 

11. Mötley Crüe, ”White Trash Circus”, Saints of Los Angeles (2008) 

I opened up the bottle and I fell out of bed 

I couldn't find the floor until it hit me in the head 

I did a little powder off the bathroom sink 
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It's been about a month something's starting to stink 

Me and the band we are starting to fight 

Cause if we got along it just wouldn't feel right 

 

We're the white trash circus...Don't give a damn 

We'll steal your girl whenever we can 

We're the drunken gods of the living dead 

We're the voice, we're the voice 

We're the voice in your head 

We're the trash, we're the trash 

We're the trash in your bed 

 

Been livin' on the road about a year and a half 

If we go another mile we're gonna kick each other's ass 

Someone's gonna quit or someone's gonna die 

And we don't give a shit because we're busy getting' high 

Another lawsuit and another arrest 

Wouldn't change a thing because we love it to death 

 

We're the son's of the devil, were the blood on the stage 

You can love us you can hate us but we'll never go away... 

12. Sixx:AM, ”Heart Failiure”, The Heroin Diaries (2007) 

When I think back on this life 

I guess we were doing the best we could 

And to look at us from the outside 

I'm sure it seems somewhat romantic 

but when you've tasted excess 

Everything else tastes bland 

Yeah, we had everything to lose 

But we still lived like we were about to die 

After all, we were the drug scouts of America 

 

I've begun evaporating 

Right before your eyes 

I just keep regurgitating 

My own demise 

 

I miss today I miss the past 

I miss my veins 'cause they've collapsed 
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A simple thought occurs to me 

 

I'm face down on the tracks 

The train is coming fast 

And it's not derailing 

It's not the first time 

And this won't be the last 

That my heart is failing 

 

As the blood is rushing to my head 

And from my wrists 

I'm in love with all the things I know I should resist 

 

And all the times you said to me 

Your falling down ones destiny 

A simple thought occurs to me 

 

I'm face down on the tracks 

The train is coming fast 

And you're right there waiting 

It's not the first time 

And this won't be the last 

That my heart is failing 

 

Like I was saying 

The look in the eyes of death 

Was intoxicating 

Taking it into our lungs 

Laughing at ourselves 

Where others would probably cry 

And more importantly 

I'd probably just die 

Staring face to face with the demons 

And not back down 

Takes a constitution that most people just don't have 

A life gets soiled with sex, drugs and rock and roll 

13. Sixx:AM, ”The Girl With Golden Eyes”, The Heroin Diaries (2007) 

 

She speaks to me in Persian 
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Tells me that she loves me 

The girl with golden eyes 

And though I hardly know her 

I let her in my veins 

And trust her with my life 

 

I wish I had never kissed her 

'Cause I just can't resist her 

The girl with golden eyes 

Every time she whispers 

'Take me in your arms 

The way you did last night.' 

 

Everything will be okay 

Everything will be alright 

If I can get away from her 

And save my worthless life. 

 

I wake up every morning 

Jonesing for her love 

The girl with golden eyes 

I won't have to wait long 

'Til she buries me with roses 

'Cause she's always by my side 

 

Everything will be okay 

Everything will be alright 

If I can get away from her 

And save my worthless life. 

 

Day one. Dope free. I went to the clinic today and got the first dose of methadone. I'm out of dope 

so I threw away all my rigs. 

Day two. I can't believe it's been two days without junk. Fucking smack, it just ruins peoples' lives. 

At first it seems so sweet, then you wake up next to a monster. 

Day three. I haven't had anything for three days now. This withdrawal is killing me. It's like shock 

therapy to my guts. 

Day four. Last visit to the clinic. My whole body feels like it's cracking into pieces. Fragile doesn't 

even come close to describing how I feel. 

Day five. I'm sick as a dog, but this handful of painkillers and a lotta whiskey's gonna get me 

through. 

Day six. When I'm left to my own devices I go fucking insane. I'll never use heroin again. 

Day seven. I can't believe I'm clean! 
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Day eight. Everyone says I look better 

Day nine. The parasites are panicking 

Day ten. They seem amazed that I'm alive! 

14. Sixx:AM, ”Maybe it’s Time”, Prayers for the Blessed (2016) 

All the scars, all the lines 

On my face they show the times 

I've abandoned my own life 

I can't breathe, I can't eat 

So I just drink myself to sleep 

And embrace this morbid price 

 

But maybe it's time to heal, maybe it's time to try 

Maybe it's time to deal with all the pieces in my life 

Maybe I'll sober up, maybe before I die 

Maybe I'll finally deal with all the wreckage in my life 

 

I'm older now, I'm breaking down 

My regrets they turn to dust 

And soon enough they'll blow away 

When I was young, I was dumb 

I was never strong enough 

I wish I had the guts to say 

 

Maybe it's time to heal, maybe it's time to try 

Maybe it's time to deal with all the pieces in my life 

Maybe I'll sober up, maybe before I die 

Maybe I'll finally deal with all the wreckage in my life 

 

And this was self-inflicted 

Yeah I was on a mission 

To ruin everything in life 

But now I'm so damn ready 

Just take my hand and steady 

And we will make it through the night 

15. Mötley Crüe, “Public Enemy #1”, Too Fast For Love (1981) 

You and me 

We're gonna escape tonight 

On the run 

Under the moonlight 
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Don't think about nothin' 

Don't think about nothin' 

Tragedy 

Runnin' the red light 

Hear the screams 

Another one dies tonight 

Don't think about nothin' 

Don't think about nothin' 

 

Do you know how it feels 

To be wanted 

Do you know how it feels 

To be wanted 

Do you know how it feels 

To be wanted 

To be under the gun 

On the run, having fun 

When you're young 

You're so young 

When you're young 

 

Public enemy #1 

I'm public enemy #1 

I'm public enemy #1 

Climbing high 

Fast as the speed of sound 

Loser's dreams 

Crashing to the ground 

Don't think about nothin' 

Don't think about nothin' 

 

You and me 

Under the gun tonight 

On the run 

We're lost in the lime light 

Don't think about nothin' 

Because we're gonna get crazy 

16. Mötley Crüe, “Down at the Whisky”, Saints of Los Angeles, (2008) 

We're runaways in a band 
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All roads lead to Hollywood 

We'll leave a scar, won't give a damn 

Vandalize the neighborhood 

Do you remember when? 

 

We slept all day in our clothes 

That's OK in hollywood 

Another shot, another show 

All night long at the whisky a-go-go 

Do you remember when? 

 

We were on the run 

Got loaded like a shotgun 

Living out our dreams 

Down at the whisky 

We never made a dime 

But, God we had a good time 

We always made a scene 

Down at the whisky 

 

LA girls they paid the rent 

While we got drunk on sunset strip 

And all the cash they made we spent 

On tattoos and cigarettes 

Do you remember when? 

 

We were born to fight 

And we were getting high 

Livin' out our dreams down at the whisky 

17. Sixx:AM: “Rise of the Melancholy Empire”, Prayers for the Damned (2016) 

There's always struggle here 

With senseless pain and murder 

No mother's milk to sip 

No innocence to nurture 

 

May God be cruel to you 

May he rain his hell upon you 

 

We will grow strong from this 
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We will not be defeated 

However hard they try 

Over and over and over a thousand times 

 

Through all this suffering 

As fall turns into winter 

We will be back again 

And grown in new found numbers 

 

May God be cruel to you 

May he rain his hell upon you 

 

We will grow strong from this 

We will not be defeated 

However hard they try 

Over and over and over a thousand times 

 

We will grow strong from this 

We will not be defeated 

However hard they try 

Over and over and over a thousand times 

18. Sixx:AM, ”Lies of the Beautiful People”, This is Gonna Hurt (2011) 

Well this ain't no sideshow 

This is the great unknown 

This is the poison we take 

Yeah 

 

Outside the velvet rope 

Standing there all alone 

Are the grotesque and ashamed 

Yeah 

 

Well if you think real beauty's on the outside 

Well that's a far cry 

From the truth 

 

Maybe all the information you received 

Well you should not believe 

There's no proof 
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Save yourself from all the lies of the beautiful people 

It's time to run from the lies of the beautiful people 

 

I feel so traumatized 

Doped up and televised 

Life can be cruel and insane 

Yeah 

 

But we've got these ugly scars 

On our infected hearts 

Maybe it's time for a change 

Yeah 

 

And if you think real beauty's on the outside 

Well that's a far cry 

From the truth 

 

19. Sixx:AM, ”Skin”, This is Gonna Hurt (2011) 

Paint yourself a picture 

Of what you wish you looked like 

Maybe then they just might 

Feel an ounce of your pain 

 

Come into focus 

Step out of the shadows 

It's a losing battle 

There's no need to be ashamed 

 

'Cause they don't even know you 

All they see is scars 

They don't see the angel 

Living in your heart 

 

Let them find the real you 

Buried deep within 

Let them know with all you've got 

That you are not your skin 
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When they start to judge you 

Show them your true colors 

And do unto others 

As you'd have done to you 

 

Just rise above this 

Kill them with your kindness 

Ignorance is blindness 

They're the ones that stand to lose 

 

'Cause they don't even know you 

All they see is scars 

They don't see the angel 

Living in your heart 

 

Let them find the real you 

Buried deep within 

Let them know with all you've got 

That you are not your skin 

 

Well, they don't even know you 

All they see is scars 

And they don't see the angels 

Living in your heart 

 

So, let them find the real you 

Buried deep within 

Let them know with all you've got 

That you are not 

You are not your skin 

20. Sixx:AM, ”Rise”, Prayers for the Damned (2016) 

Rise! Get yourselves together 

Rise! Stand up and live your life 

Rise! Get yourselves together 

Rise! Hands up, hands up high 

 

Stand up to the devil slowly rising 

Clear your throat now 

You can call for their demise 
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Speak out, don't let the status quo define you 

This is your world, just put the fear back in their eyes 

 

There comes a time when you know there's a problem 

Rise up, it's a dawn of a new day 

Hands up, it's gonna be okay 

Even when they strangle you, get yourselves together 

Strike down all that oppose you 

Look now, what have they sold you 

Even if they anger you, get yourselves together 

Get yourselves together 

Rise! Get yourself together! 

Rise! Stand up and live your life! 

Rise! Get yourselves together! 

 

Wake up, this could be your finest hour 

Pick your head up, and get your body off the floor 

Hey now, don't be afraid to fight for something 

This is your chance, and you can stand for so much more 

 

There comes a time when you know there's a problem 

Rise up, it's a dawn of a new day 

Hands up, it's gonna be okay 

Even when they strangle you, get yourselves together 

Strike down all that oppose you 

Look now, what have they sold you 

Even if they anger you, get yourselves together 

Get yourselves together 

Rise! 

 

Rise! Get yourselves together! 

Rise! Stand up and live your life! 

Rise up, it's the dawn of a new day 

Hands up, it's gonna be okay 

Even when they strangle you, get yourselves together 

Strike down all that oppose you 

Look now, what have they sold you 

Even if they anger you, get yourselves together 

Get yourselves together 
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Rise! Get yourselves together! 

Rise! Stand up and live your life! 

Rise! Get yourselves together! 

Rise! Hands up, hands up high! 

 


