
Scen ur ett äktenskap 

!
Kan vi inte bara prata, jag är trött ikväll. 
Barnen har nyss somnat, låt mig vara är du snäll 
Nog för att jag gillar när du gör så där ibland 
Men älskling lilla, sluta pilla och ta bort din hand! !
visst har jag förståelse om du är trött min vän 
Men min kära de är nära åtta veckor sen 
men jag får väl avsluta på egen hand igen 
på toaletten, i klosetten allt för kärleken.  !
För jag älskar dig i nöd och lust, det har vi papper på 
Men det bara nöden som är stark mellan oss två 
Men inför en församling har vi lovat, om du minns? 
Men vad är vitsen att va gift när din lust inte finns? !
Jag förstår om din natur befinner sig i kaos 
Och visst, just nu så har jag nog en liten könsdriftspaus 
Du vet ibland så har man lust, ibland så är man mätt 
Om man inte har sin hjärna uti ollonet !
Jag respekterar dina erogena bryderier 
Men vad gör då dessa två använda batterier 
På ditt sängbord, älskling, de låg inte där igår 
Kanske lille surr, med ollonsnurr behövde bytas på? !
Din lilla byrålådskamrat är säkert kompetent 
Och bryr sig troligen inte om din inkontinens 
Så jag förstår om du är trött nå erkänn är du snäll 
Att du låg här och surrade strax innan jag kom hem !
Okej, jag ger mig, du har rätt men till skillnad ifrån dig 
Är han alltid fullt potent och tillfredsställer mig 
Han luktar inte och han tar mig bara där jag vill 
Han är oumbärlig, stor och härlig, och inget kladdigt spill !
Jasså du, du föredrar en rosa plastattrapp  
Bra, jag tycker ändå du är blekfet ful och slapp 
Jag går väl till nån yngre som är villig, smal och blond 
Som om lille Allan uti brallan brydde sig om sånt.  !



Nej, Du tror att jag blir tänd, då när du drar mig i mitt hår 
Jag hatar dina naglar och jag hatar dina lår. 
Din svettlukt, dina bilringar, dina äckliga små stön 
ditt näshårsfladder, gäddhängssladder,  ditt sneda lilla kön  !
och jag avskyr när du flåsar mig i örat varje kväll 
Det stinker från din mun och ditt skägg är fullt av mjäll! 
Okej, du provoceras av min maskulinitet  
Du säger de, så låt mig se ett uns av manlighet !
För du lyssnar aldrig på mig och det gör mig jävligt less 
Ursäkta då mitt ointresse för din PMS 
Du går mig fan på nerverna med din själviskhet 
Och ditt gnäll varenda kväll, din förbannade tjurighet 
Å, älskling vad jag gillar när du är defensiv 
Å älskling jag blir upphetsad när du blir aggressiv 
Jag älskar dig min make, och jag älskar dig min fru! 
Vill du prata? sluta tjata, ta mig här och nu! !
Å jag älskar när du gör så där å älskling längre ner 
Du, jag är ledsen men jag tror det är försent 
Allan är visst färdig, och jag måste byta om 
Men kanske sen, jag kan igen, godnatt, vi ses imorrn. 


