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Mel.: Opad eller nedad
Vers 1

Vers 2

Vers 3

Det var ikke til at se
hva' der var opad eller nedad
eller udad eller indad eller hva'.

Jeg har leget dikke-dikke
selv med nåle har jeg prikket
lidt i den der, I ved nok hvor jeg vil
hen?

Men så var det at jeg ville
lige prøve den der pille
for at se om den ku' gøre no'et ve'et

Jeg var ganske rundt på gullet
(gulvet)
Selvtillid'n var gennemhullet
Jeg blev chikaneret af en tøs på to og
tyve år.
Det er ikke til at se det
hvis man ikke lige ve' det
men jeg er nu altså ikke født i går.

Så jeg ville gamle dage
de sku' komme fluks tilbage
der hvor kvindens rolle var at vær'
en pæn og bly viol
Det er ikke til at se det
hvis man ikke lige ve' det
men dengang var det no'et værre
roderi.

Hvad gør det at man bli'r mobbet
det gør alle folk på jobbet
men med sexchikane, der sa' jeg nu
stop.

Hvorfor sku' man være frejdig
båd' med Lise og med Heidi
når man aller aller helst vil være fri.

Med det gode had' jeg prøvet
Både trænet, osse øvet
For jobbet det var slemt med alt det
pjat.

Med et klap har jeg ej prøvet
pjank og sjov at få opstøvet
og jobbet var ej rart med alt det
pjat.

Jeg had ganske mistet modet

Jeg had' ganske mistet modet

Lige se om det ku' nytte
altså næsten uden støtte
At få styr på mekanikken bar' en gang
hver tyv'ne dag
Det er ikke til at se det
hvis man ikke lige ve' det
men i dag - er jeg ble't et sexobjekt.
Mine lår dem vil de kæle
i min arm, der vil de dvæle
det'r chikane, - jeg syn's bare det er
kækt.
Fra mit hobby må jeg pjække
når jeg lige ska' bedække
et par kvinder på min vej ad livets sti.
Jeg har atter fået modet
og er kommet op med ho'det
når jeg kigger mig i spejlet, ja så vil

hun had' fået mig ned med ho'det
Når jeg kikked' mig i spejlet ku' jeg se
at det var "nat"

mest på grund af det med ho'det
Når jeg kikked' mig i spejlet ku' jeg
se at det var "nat"

Man ku' nemlig ikke se
hva' der var opad eller nedad
Det blev stadig ved, og hun sa' ikke
stop

Det er ikke til at se
hva' der er opad eller nedad
så min hverdag, den had' ændret sig
totalt.

Jeg vil ikke chikaneres
det ku' ikke accepteres
Så jeg sa': Nu må det altså holde op

Jeg ble' jaget, jeg ble' lokket
Pi'erne kalder mig for: "Pjokket"
de had' magten og det var aldeles
galt.

Det er ikke til at le a'
når man ved den hænger ned a'
og hun stadig kikker sultent på din
krop.

Det er ikke til at se det
hvis man ikke lige ve' det
(men) min potens den had' det altså
helt fatalt.

jeg lige si'
Nu' det atter til at se
hva' der er opad eller nedad
når jeg hygger mig på hjemmet er det
klart.
Jeg vil gerne ta's på bagen
jeg syn's lige det er sagen
at jeg ikke mer' ska' gå og spille sart
(Men) det er ikke til at se det
hvis man ikke lige ve' det
Nå!! - jeg må løbe for nu virker pillen
snart.

