Det De ved...

Tekst: Vase&Fuglsang

Midaldrende kvinde kommer ind. Kan jo også spilles af en mand.
1.
Jeg har faktisk været Miss Grindsted, endda fire år i træk
Jeg har også været trikotage-model
Jeg ha'd former båd' foroven og der hvor ryggen bliver fræk
og min talje det var bar' en bagatel
Der var noget til gård'n og gaden, men så heller ikke mer'
nu der faktisk mer' end rigeligt til ca. 7 karrér
Jeg har bare ikke længere det De ved
det der gør mænds blik ta'r turen op og ned
Og min læge sagde han som en erfaren mediciner
ville anbefale Nupo-pulver, jern og vitaminer
Men det han gav mig, det fik ikke vægten ned
Jeg har bare ikke længere det De ved
2.
Dét hver måned, det' forbi, men jeg må stadig købe bind
jeg har for alvor brug for no'd der virklig suger
For med en Always Plus ka' jeg tør' sveden af min kind
når jeg rammes af de daglig' hedeture
Ja, hvad skal vi med sydens sol og charterferie
Os der går og koger i et klimakterie?
Jeg får bare ikke længere det De ved
Ikke flere æg i stokken, ded var ded
Og min læge sagde, ligeud at modne, ældre koner
kun ka' reddes af mirakler og et ordentlig skud hormoner
Men det han gav mig skrued' ikke varmen ned
Jeg har bare ikke længere det De ved
3.
Jeg er fraskilt, det var bedst, mine børn er vokset op
Jeg er altså fri på marked't, som man si'r
Jeg har klaret dét jeg skal, men har jo stadigvæk en krop
med et vist behov som alle andre pi'r
Jeg har prøvet både enkebal og banko
Intet af det førte til en "vandret Tango"
Jeg fik bare ikke noget af det De ved
Men så var det at jeg skiftede dr. med
Og min nye unge læge sagde et af hans specialer
Netop var at lindre modne kvinders slemme slemme kvaler
Og det han gav mig var der endelig noget ved
Jeg må sige den var stor...hans faglighed
Og jeg røber ikke mer', I ved besked
Men, jeg si'r jer, jeg kan dårligt sidde ned
For jeg har aldrig fået så meget af...
Dét De ved!

