
To flotte eksemplarer   
(Perhaps Love) 

Vi to flotte eksemplarer af det store stærke køn
hver for sig er vi vel drømmen om en fuldendt svigersøn
for vi har skud i sprøjten og går med stærke skridt
i hjertet ind og ta'r dig li'så blidt

Ja vi kommer hen og trøster dig blidt når du har grædt
og så går vi ud og pisser ned på dit wc-bræt
vi kysser dig så kærligt på din kind li'før vi går
på hjørnet ned og ta'r en enkelt tår

Hvem lægger sine varme lår til dine kolde tæ'r
hvem nusser dig på ryggen og si'r at du er kær
hvem ligger for din nøgne fod og siger søde ord
hvem sender stadig vasketøjet lige hjem til mor

Kor: Vi to flotte fyres livret, det er hud som marzipan
hvis den sidder stramt på piger pakket ind i cellophan
når vi som smørtenorer ta'r lidt af charmen frem
så får vi nok en dame med os hjem

Der er mange ting at gøre for den omsorgsfulde mand
smukke pi'r som er alene trøster vi så godt vi kan
men selvom vi et fremmed sted med pigen går til sengs
så er det dig vi tænker på imens

Ja vi klapper dig på låret og masserer blidt din ryg
dine små og søde bumser vil vi gi' det sidste tryk
hvis ungen heftigt skriger si'r vi søde lille du
så fjern den unge, far skal sove nu

Hvem vækker dig om morg'nen når du skal så tidligt op
så du kan tjene penge til os begge på dit job
hvem tænker kærligt på dig når om aftenen du er træt
vi kræver nemlig vores ægteskabelige ret

Kor: Vi to flotte eksemplarer, med smil vi ta'r vor tørn
og hver anden weekend passer vi vores delebørn
ja vi som smørtenorer må gi' dig ren besked
kun sådan vises ægte kærlighed


