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Jeg kunne bare så godt tænke mig  
noget sexisme 
sådan en god omgang  
sexisme  
hvor der bliver sagt  5 

”lækker røv”  
når jeg går forbi på gaden  
det kunne jeg fandme godt  
tænke mig 
 10 

Jeg vil have sexisme fordi  
jeg er  
så  
træt  
af mænd der tager hensyn til mig  15 

som ham fra byen  
der købte mig en øl  
og med det samme gjorde det klart  
at han ikke blev sur  
hvis ikke han fik noget i retur  20 

og han  
rystede  
af skræk!  
Senere tog vi hjem  
i hans seng  25 

og han lå skidebange  
spurgte fire gange  
om jeg var sikker på at jeg havde lyst? 
 om han måtte kærtegne mit bryst?  
og jeg tænkte bare  30 

hold kæft  

hvor kunne jeg godt bruge  
noget sexisme 
 
Jeg mener det, jeg har  35 

brug  
for noget  
sexisme sexisme i butikker og på caféer  
sexisme når jeg ammer og skifter bleer  
sexisme når jeg griner og sexisme når jeg tuder  40 

kald mig for en luder 
sig at jeg skal lave din aftensmad 
og servere et fad 
fyldt med flæsk 
tru mig 45 

med tæsk 
ydmyg mig til familiefester 
grams på mig foran vores gæster 
giv mig mindre i løn 
ønsk dig en søn 50 

fortæl mig 
at jeg hører til i et køkken 
med piskeris og pander 
knive og kander 
fortæl mig 55 

at jeg slår som en pige 
at jeg intet har at sige 
nedbryd mig 
 
pil mig ned 60 

 
men pil ved mig 
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læg an på mig 
men læg mig ned 
og slå mig så 65 

fordi du kan 
fordi du er en rigtig mand 
det er jo så 
pisse sexet 
når der er forskel på os to 70 

 
Please 
giv mig nu 
noget sexisme! 
giv mig mænd som gramser på mit bagparti 75 

mænd der sultent glor når jeg går forbi 
giv mig mænd der kun ser min krop 
mænd der aldrig holder op 
giv mig sexisme 
lige nu 80 

for jeg kan ikke mere 
jeg er brugt op 
jeg er færdig 
jeg er træt 
så træt 85 

af mænd som ikke tør 
mænd 
som aldrig rigtig rør  
jeg er træt  
af søde mænd  90 

træt  
af bløde mænd  
jeg vil ha’ en mandschauvinist  

med vrede og gnist  
i øjnene  95 

jeg  
vil ha strenge drenge  
som har siddet inde for hustruvold  
og har polititilhold  
mod deres ekskærester  100 

så 
SEXISME KOM HID!  
jeg er ikke et individ  
jeg er et objekt  
jeg skal ikke have respekt  105 

så vær nu insisterende!  
vær dominerende!  
snak nu frit fra leveren  
så vi kan leve frit  
GIV MIG NU  110 

NOGET SEXISME! 


