En moderat muslim

Tekst: Vase&Fuglsang
Cirkusrevyen

Vise i klassisk reciterende Osvald-stil, men hvor den 'lille mand' er nydansker,
måske med trad. kjortel og lille arabisk hat. Han er glad og likeable, men virker lidt
slidt af familielivet. Hvis man vil kan der lægges små jokes ind imellem versene.
Ny melodi.
1.
Jeg er Basman, en moderat muslim
vender hovedet pænt mod Mekka - så'n omtrent (laver bob-bob-hånd)
Si'r "ellers tak" til flæskesvær og vin
men har job og elsker "Danmark har talent"
At blande min kultur med jer's i Vesten
er næsten går fint ... men oss' kun næsten
For der' én tradition, der får Basman hér i knæ:
Ikke bønnerne, nej konerne ... for jeg er gift med 3!
Omkv.:
Jeg har både konen OG kællingen OG madammen
Ja, I griner, hva'? ... men den er ikke go'
Jeg er fuld med stress, budgettet bryder sammen
når alle 3 de råber: NYE SKO!
Flere koner var måske en fin idé i Eritrea
tusind år tilbag' i et telt
Men wallah, det er tosset en lørdag i IKEA
Jeg kør' 3 fulde trailer', med alt de har bestilt!
Og hvem skal skru' IKEA-lortet sammen? (peger på sig selv)
for både konen OG kællingen OG madammen!
2.
Jeg ved godt hvad I tænker, danske mænd:
"Flere koner - frit valg på mange hylder!"
- det er kun de første år, så vender den
når man opdag'r, hvor meget de hylder fylder
Og selvom vores kvinder ka' koranvers
Så brokker de sig ligeså meget som jer's
"Slå brædtet ned! Tør dine fødder af!"
(til pub) Nå, det kender du!...så prøv at gang' med 3!
Omk:
Så skælder konen OG kællingen OG madammen
Det' bare ævl og kævl og skrål og larm
i munden på hinanden allesammen (pludder-lyd)
- som at bo på en kyllinge-farm
Nogen gange jeg' så bange, jeg tør næsten ikk' kom' hjem
Jeg bli'r så træt, I tror det er lyv
For der' 4 meninger om ting jeg sku' bestem'

Og når svi'rmor dukker op ... (tæller efter) så' der 7!!!
(I stedet for slutning, repeteres omkvæd, modulerer evt.)
Omk:
At bo med konen OG kællingen OG madammen
(kigger mod himlen) Allah'akbar - hvad tænkte du da på?
Alle ved de kvinder rotter sig sgu sammen
- det må da selv imamen ku' forstå!
Og når jeg går bort en dag og skal op til paradis
Og det skal jeg... for det fortjener jeg
Og de vil gi' mig jomfruer ... endda i massevis
...så siger jeg: "Flere koner? Ikke mig!!!"
De får nemlig brede røve allesammen
lissom konen OG kællingen OG madammen

