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Jeg er cougar. 
Det er jeg på baggrund af mange års studier af hankønnet. 
Stramt skind 
Blød kind. 
Man må gøre hvad man kan for at hive dem i land! 5 

Jeg er godt klar over at jeg ældes selv,  
men det er da ingen grund til at gå på kompromis 
med det man kan li 
er det vel! 
 10 

Nej, jeg har en sød tand 
og jeg sætter den i kødet på enhver ung mand 
jeg kan komme til  
og ofte har jeg på fornemmelsen, 
at det faktisk også er det han gerne vil... 15 

 
Nok er jeg begærlig 
og måske ikke altid helt ærlig 
omkring min alder, 
men det er alt sammen glemt når vi... 20 

 
Falder hinanden om halsen 
og vugger i takt til tonerne 
af livets melodi, 
og jeg sender tanker til konerne 25 

i hjemmene med mændene 
hvis liv praktisk talt er forbi, 
og priser mig lykkelig 
over at være fri 
for ægteskabets postyr. 30 

 

Jeg læner mig tæt ind til mit handyr 
og vi kigger dyrisk på hinanden,  
men næste weekend  
lader jeg min kærlighed ramme en anden. 35 

En David, en Benjamin, en Adonis! 
De kan næsten ikke blive unge nok, 
men nogle gange får jeg faktisk et chok, 
når jeg regner efter. 
Ja... Han har så været 4 år 40 

første gang jeg prøvede kræfter 
med de kødelige lyster og safter. 
Men det spiller ingen rolle, 
så længe han kan finde ud af at... 
 45 

Holde om mig natten lang 
og håndtere en stang... 
-barcardi 
og smule uartig  
dame med hang 50 

til uforpligtende omgang. 
 
Jeg skal skam også selv arbejde for det, 
for de kære små skal jo helst nødig kunne spotte, 
at jeg er fra før murens fald, 55 

så der er mange forberedelser jeg skal 
gøre mig. 
Først og fremmest må jeg smøre mig  
ind i alskens rynkecreme, 
og så er det også vigtigt at træne  60 

både underarme og inderlår, 
og hver dag tjekker jeg efter grå hår 
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både oppe og nede. 
Det er nødvendigt med en velplejet... 
skede, 65 

så man ikke skal lede for længe. 
 
Men jeg lover jer at sliddet betaler sig,  
når jeg vågner op i diverse senge 
og ser ind i unge uskyldige øjne, 70 

mens jeg genkalder mig nattens løgne 
og de nøgne sandheder, 
som til tider 
kan være hårde at sluge, 
men det er nu sjældent det hårdeste jeg har måttet sluge den uge. 75 

 
Og hvis jeg en dag bliver rigtig gammel 
og kommer på hjem 
for gamle koner og gamle mænd, 
så skal jeg have mig en besøgsven. 80 

Eller ti! 
Og når de kommer forbi,  
vil jeg fortsætte min leg og mine studier, 
for jeg er og vil altid være cougar! 
 85 


