
 
 

 

 

 

 

Side 1 
Antal normalsider: 2,1 

Udgivet 2020 på 
www.efterskolernespoetryslam.dk 

Poetry Slam er skrevet til mikrofonen / fremførsel. Oplev 
det live ved at tage til et slam – eller book en workshop 

og lav jeres eget Poetry Slam-show på skolen! 

Indholdet af denne pdf må kun kopieres eller distribueres af institutioner, der har indgået 
aftale med Copydan Tekst & Node, og under forudsætning af, at anvendelsen af 
indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print 
og kopiering skal i givet fald indgå i skolensindrapportering til Copydan Tekst & Node. 

Titel: Muslimhinder 
Forfatter: David Rousing 
 

Mine mu-SLIMHINDER er tørret ind  
for jeg kan sgu ikke klare mere og ender snart som et vrag, 
men modsat Titanic sejler jeg stadig rundt,  
vel og mærke i min egen sø, men nu vi snakker om 
SØER så kan jeg ikke længere bestille en  5 

FLÆSKESTEGSSANDWICH uden at vurdere om jeg er i 
risikozonen for et eventuelt terrorangreb.  
For VANEN TRO er blevet til VANTRO,  
og jeg kører i en 
lang bue udenom religiøse symboler.  10 

Jeg tør ikke engang kører ind i et kryds mere,  
Men foretrækker rundkørsler,  
hvilket minder mig at jeg har tænkt mig at ta navneforandring fra 
David til Datsun,  
for hvem vil mistænke en udgået japansk bil  15 

for at ha jødiske rødder.  
Ja jeg ved godt det lyder krøllet,  
og tingene kan selvfølgelig også blive for krøllet  
ikke mindst når min kone kommer hjem fra frisøren med en 
permanent der minder betænkelig meget om min 20 

overrabbiners, og jeg sir til hende ta ́ et tørklæde på for helvede, 
jamen vi skal i Bilka – Præcis 
hvem ka ́  
BURKA,  
og så er det jo klart man er SNÆVER SYNET.  25 

I må godt kalde mig mærkelig, 
men hellere bizar end bazar  
for intet er som før ikke engang SUNNI & SHIA,  
I ved dem med I ́VE GOT YOU BABE.  
Mine mu-slimhinder er tørret ind,  30 

det er min datters tudser desværre ikke,  

og hun tegner hele tiden sin far i profil  
og fra profil til PROFET er der ikke langt,  
derfor har jeg også fjernet CHARLIE fra TV pakken  
og skiftet min JYLLANDSPOST ud med en vandpost.  35 

Jeg mener hvorfor tegne Abdullah  
når man kan tegne abstrakt,  
jeg sir til hende lav en Jorn, en Mortensen eller Ejler Bille, 
 men min datter tegner bare en bille,  
en mariehøne, som par tout skal flyve op til 40 

Vor Herre og bede om godt vejr og så er vi lige vidt.  
Hvorfor fanden skal Gud blandes ind i alting, 
der er sgu da så mange andre steder man kan bede om godt vejr!  
Ens kone for eksempel.  
Nogle gange har jeg bare lyst til at gemme mig i et skab,  45 

men hvad nu hvis det viser sig at være et præsteskab  
fyldt med Ayatollah ́er fra IRAN med beriget URAN.  
Mine venner siger at jeg totalt overreagerer,  
og bare skal fatte sammenhængen,  
men en ting er at FATTE en anden er en FATWA  50 

for så synger vi på sidste vers – og desværre de sataniske af slagsen. 
Derfor er alle rim uønsket i mit hjem  
med mindre de sidder udenfor på ruderne i frost.  
Jeg ved godt, jeg lyder som en rigtig KARTOFFELDANSKER,  
men heller en sprød RÖSTI end en død Salman Rusti.  55 

Mine mu-slimhinder er tørret ind,  
og jeg kan mærke en begyndende halsbetændelse  
når jeg ytrer mig.  
Der var ellers engang hvor jeg elskede  
Hodja fra Pjort, Aladdin og flyvende tæpper,  60 

nu kan jeg ikke se en tæppehandler  
uden at jeg nervøst spejder mod himlen  
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for at se om der ikke skulle være et persisk silketæppe  
på vej ind i Bella Sky,  
og er det en tilfældighed at det hedder tæppebombning,  65 

Hvilket for mig til at tænke på om ikke DYNAMIT HARRY  
i virkeligheden ikke hed DYNAMIT HASSAN,  
for jeg kan hverken finde hoved eller hale mere  
for hovedet bliver skåret over for åbent skærm  
og halen tar jeg MELLEM benene  70 

når MELLEMØSTEN bliver serveret 
som MELLEMMAD i den bedste sendetid.  
Engang var et medie jo bare en underlig mand fra Jylland,  
der fik folk til at holde med at ryge,  
men nu har piben fået en helt anden lyd af vand  75 

og 
æbletobak.  
Jeg mener der må være en GRÆNSE  
og den skal være lukket  
for når muslimer kan sige BANG,  80 

så vi også ha ́ lov til at sige BUM.  
Det kaldes DIALOG og nu vil jeg til DIÆTIST for mine 
mu-slimhinder de er tørret ind. 
 


