
Præsidentfruen     Tekst: Vase&Fuglsang  
        Cirkusrevyen  
 
En rocker-husmor kommer ind, med kost og spand. Der lægges op til en hamrende 
 almindelig vise om den lille kvinde, der står bag en enhver stor mand osv. osv.  
 
Intro: 
Her står jeg, jeg er kvinde, og jeg passer hus og hjem 
mit værktøj det er støvklud, kost og spand 
Min arbejdsdag er lang, den slutter ikke kl. fem 
For jeg er gift med en karrieremand  
 
1. 
Min mand er Præsident og han skal snak' med mange folk 
så jeg står op ved femtiden og så sliber jeg hans dolk 
han får en hurig joint og en flæskeomelet 
imens jeg klargør' kværnen og en panserværnsraket 
Jeg fylder saddeltaskerne med øl og dynamit 
en pumpgun, to granater og en Kinder Mælkesnit' 
jeg råber "Kør forsigtig, DMI si'r det er glat 
og hvis du går i banken, så husk nylonstrømpen, skat" 
 
Omkv.: 
Nej, det er ikke let, at være gift med såd'n en rocker 
når si'r jeg "Manse", bli'r han edderspændt 
Han insisterer på at bli' kaldt nn dirty motherfucker 
jeg synes, det er noget pjat...han hedder Bent 
Nej det er skam sin sag, at være gift med såd'n en rocker 
Bent ha'd ellers såd'n en pæn profil 
Nu' den gemt bag fedtet skæg og lange pandelokker 
Han påstår det' en del af deres stil 
 
 
2. 
Så gi'r man ham et knus og får en finger til farvel 
og så sku' man jo tro, man ha'd lidt fritid til sig selv 
Men der er tyve trusselsbreve, der skal bringes ud 
og knojern, der skal pudses med lidt Brasso på en klud 
Jeg tørrer støv af alle 40 fjernsyn, som vi har 
bestikker tre betjente med det faste honorar 
Så ska' der ordnes bil, ja vi har få't en Ford Escort 
der ligger jeg på knæ og skraber serienum'ret bort  
 
 



Omkv.: 
Nej, det er ikke let at være gift med såd'n en rocker 
og så når vasketøjet skal sorteres 
så er der partisansøm mellem undertøj og sokker 
og håndgranater, der skal desarmeres 
Nej det' et værre bøvl, at være gift med såd'n en rocker 
Utroligt at jeg ikk' er eksploderet 
For det er fanme svært at dyrke kål og artiskokker 
Når hele køkkenhaven er mineret 
 
3. 
Så' der dobberman'en King, den skal ud og gå en tur 
Så' der pakkepost der tikker, det må hel're sendes retur 
Ja, tiden flyver hurtigt med de ting som man skal nå 
Der er otte læderveste, der skal syes mærker på 
Så pludselig er klokken mange, Bent har fået fri 
Ja, jeg kan høre sirener og en masse politi 
Jeg retter lidt på håret og åbner vores dør 
han farer ind, mens kuglerne de flyver om hans ører 
 
 
Omkv.: 
Nej, det er ikke let, at være gift med såd'n en rocker 
så pludselig har han gidsler med sig hjem 
Han ku' da godt ha' givet mig et lille ring, for pokker 
så jeg ku' ta' lidt ekstra kødfars frem 
Det er ingen dans på roser, at være gift med såd'n en rocker 
Det værste er den krig, der ikk' får end' 
for jeg ska' holde vagt, mens Bent han ligger dær og snorker (peger) 
(Man hører en høj granat-fløjtelyd, hun holder sig for ørene. NEDSLAG. Lys og støvsky) 
Sådan noger Bullshit.... der røg lokummet igen! 
 
 
 


