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Da jeg var barn 
Da jeg var barn, der skinnede solen hver eneste dag, 
og vi havde hverken solcreme eller aftersun,  
så huden blev solbrændt,  
så huden krøllede sammen,  5 

så huden faldt af i store laser, og blottede det blodige kød 
Og det var ikke noget vi døde af 
Da jeg var barn, der var snedriverne metertykke 
Og vi måtte gå i våde kondisko,  
i korte shorts,  10 

i tyve minusgrader 
og Erik fik forfrysninger,  
og hans storetå, måtte amputeres  
- men det var ikke noget han døde af 
og vi holdt vores kæft i skolen,  15 

ellers fik vi et par flade, og en ørefigen, og en blodtud,  
så blodet sprøjtede ud på gulvet,  
sammen med kødstumper, snot, blod, bræk og fortænder 
Men det var ikke noget vi døde af 
Næ, det er satme ikke som i dag,  20 

hvor drengestreger kaldes mobning  
og skal løses med forældremøder 
og hippie-rundkreds-pædagogik 
Hvor alle skal anerkendes; om de så har lagt en lort,  
og mor og far siger ’’nej hvor er du god til at lægge en lort’’  25 

og klapper dig på hovedet 
og når du vokser op, bliver du en utilpasset teenager,  
der fotograferer din lort, og lægger den på sociale netværkstjenester,  
ja du nærmest prostituerer dig selv for opmærksomhed 
- nej da jeg var barn, der ÅD vi lort, gedelort, kolort, hestepærer-lort, 30 

vi var ikke kræsne, vi spiste sgu hvad som helst – og det var der ingen 

der døde af 
Vi boede 16 børn på 50 kvadratmeter, i et hus på landet, og stormen 
var hård, og stalden brast sammen,  
så heste, køer, grise og får, splattede ud *splat* 35 

Og mor var død, og far var sur,  
og far han drak, og far gav os et klap i numsen og en pik i røven, og så 
humpede vi et par dage  
Det var ikke noget vi snakkede om, det var bare noget vi gjorde 
Og det døde vi jo ikke af 40 

Næh, for vi hoppede både nøgne rundt i bjørnekløer,  
og kravlede i træer, og faldt ned,  
og brækkede arme og ben,  
og Sigurd slog hovedet og blev mærkelig, og savlede,  
og gryntede og kom i kørestol, og sked i en pose 45 

Men det var ikke noget han døde af - ikke med det samme i hvert 
fald 
Men folk i dag er nu så sensitive,  
Jeg voksede op med asbest og skimmelsvamp,  
og dukker, med ptalater, 50 

med bly i benzinen, og stegt flæsk  
med fedt og fløde, med sur rødvin, og rød sodavand, så tænderne 
blev blå og emaljen ætsede bort, og tandlægen hev alle pløkkerne ud 
og gav dig gebis 
Der var én slags kaffe, og den var sort,  55 

og så kunne du få mælk og sukker hvis du var en bøgsekarl eller på 
andre måder hæmmet i din udvikling og opvækst 
Og så er det da klart at ungdommen er forvirret, med al den caffe 
latte, capuccino, cortado, macchiato, og andre misfostre,  
for ikke at tale om forbrydelser mod menneskeheden som frappéer, 60 

og iceblends 
Da jeg var barn, der var ingen cafepenge,  



 
 

 

 

 

 

Side 2 
Antal normalsider: 1,8 

Udgivet 2020 på 
www.efterskolernespoetryslam.dk 

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. 

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! 

Titel: Da jeg var barn 
Forfatter: Emil Nygaard 
 

illegale indvandrere, dagdrivere, hundehoveder og hængerøve 
- der kom du på fabrikken som 12-årig, og der arbejdede du til du 
brækkede ryggen, du røg smøger og drak bitter, og når du blev 65 

gammel fik du tuberkulose og polio, og kræft i hoved og røv 
Men det var ikke noget vi døde af 
Så jeg har et digt til ungdommen, 
Vær nu ikke så sart, det er klart, jeg ved dit liv er hårdt,  
men da jeg var lille, der levede vi af lort 70 

 
 


