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(længere intro, dyb til høj) *BRØL* 
(glad) Jeg vil bare så gerne have det hele i dag 
Jeg vil så gerne have den der rå og vilde vildskab,  
den ægte, den uspolerede 
Den de andre ikke får 5 

Den der jeg kan dele, og den der de kan like 
Den der fluernes herre, adrenalinen pumper, pisse farligt  
fluesvampe, gå bersærk 
Jeg vil så gerne ha den, men jeg kan bare ikke få den 
For 30 tusind år siden, var der ikke nogen angst og stress og 10 

depression  
– der var ikke husleje og SoMe, datingapps og jobsamtaler, input, 
nonstop, 24/7 
Der var en naturlig spænding i livet; 
liste sig ind på hjorten, skære halsen over *mææh* jag og blive jagtet, 15 

flygt eller dø 
Den der rus når man er i fare, den der rus når noget lykkedes 
I dag kan du hente en pakke forstegte kyllingelår i Netto uden at føle 
dig truet på livet… 
Det er jo sindssygt? 20 

Jeg vil så gerne ha den der vildskab og det er derfor jeg får lyst til 
*BRØL* når jeg sidder til forelæsning om Habermas og kritisk teori 
Vi skal helst være lykkelige og normale og tilfredse og 
gennemsnitlige 
ikke for meget, ikke for lidt, gøre som der bliver sagt, smile og sige tak 25 

Så vi har pakket vildskaben ind i respekt og regler, lov og ligestilling,  
i tolerance, og skal, og bør 
Rød-mand stop, grøn mand gå 
Sociale konstruktioner, det er noget vi har fundet på 
Sociale konstruktioner stopper os, men de findes ikke  30 

*lunatic* Samfundet findes ikke, staten findes ikke, virksomheder, 

penge, findes ikke 
Noget findes kun hvis vi kan tage på det og føle på det 
Sociale konstruktioner, trukket ned over hovedet på os som en, stor, 
osteklokke 35 

HALLO! 
Vi var de vilde, men nu er al spændingen suget ud af vores hverdag 
- men den er ikke væk, den lurer derinde 
Stille og rolig bygger den sig op  
Så sidder vi på jobbet *piller bussemand og spiser den* 40 

Så kører vi for stærkt 
Så dyrker vi liverollespil og tæsker hinanden med latex sværd – 
orkerne kommer! 
eller pløkker hinanden gule og blå på paintball banen – pufpuf! 
Så choker vi hinanden i sengen *kvæles* MERE! 45 

*creep* Så ser gyserfilm, med store fede monstre, der flår arme og 
ben af små skrigende piger 
*Ond latter* og bagefter siger vi:  
’’Hold da op et monster hvad, godt de ikke findes hvad’’  
Mens vi fantaserer om at rive hovedet af hende, der altid griner på 50 

den der grænseløst irriterende måde *grin - afbryds* tage fat i 
hendes fede hals og klemme til så øjnene popper ud! 
Eller naboens fede kat, der altid går på bilruden *mis mis* 
bare tage den store hækkesaks, og klippe den midt over *MIAW* 
Men det gør vi ikke, for det må vi ikke, det er forbudt 55 

For vi er moderne socialiserede, velformerede samfundsborgere,  
der tolererer og accepterer og siger:  
’’Der skal være plads til alle’’  
Men min vildskab rusker tremmer 
Når idioter der plejede at sidde på den lokale bodega, får tastatur og 60 

taletid: 
’’Alle de der klamme negere i burka, stjæler vores jobs og giver os 
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dårlig velfærd, vi skal ha’ billigere biler, hash er narko ødelægger 
samfund, mere politi, tal ordentligt (fuckfinger) smatso’’ 
Det gør ondt når de får lov 65 

Jeg har den her dyriske drift, der hvisker mig i øret dagen lang; 
Åh jeg er sulten, jeg ku’ godt spis en kebab 
Åh se hende der, åh slik hende på kinden, ja gør det, kom så 
Sæt ild til skraldespanden, pis på havenissen, smadr sandslottet 
Den er dyr-isk i drift 70 

Det er ligesom om jeg står med en djævel på min ene skulder 
og en engel på den anden 
Og lige i midten står jeg *KRADS* 
//TVMidtvest skriver 19. december 2017 
’’Grankunst fra Tarm bliver delt i vildskab på Facebook’’ 75 

Grankunst, fra Tarm, bliver delt i vildskab, på Facebook 
Er det her vi er nået til? Står vi op om morgenen, med fråde om 
munden, logger på Facebook, ser den grankunst, deler den 
grankunst, ’Like min grankunst nu’ 
Er vi så fremmedgjorte for vores dyriske grundfølelser,  80 

at vildskaben er blevet pakket ind og filtreret, censureret, reduceret 
til fucking grankunst?!// 
Jeg vil så gerne ha’ den der vilde vildskab 
Og det kan ikke blive vildt nok  
Så springer jeg ud af en flyvemaskine med 110 km/t, og hænger et 85 

par kilometer over jorden og siger:  
’’Ho, ho, ho, wow, det fedt, he he’’  
For det er første gang jeg har følt mig levende i lang tid 
Så får jeg en tattoo af en enhjørning med ild i midt på brystet:  
’’Ho, ho, wow, det gjorde ordentligt naller, hva, ha’’  90 

For det er den eneste smerte jeg har mærket i meget lang tid 
Så drikker jeg 5 liter øl på 5 timer og så *HUUURGH* foran Viggos, 
og:  

’’Ho, ho, fuck hva, drengene’’ 
For det er den eneste måde jeg kan føle noget som helst 95 

For vi siger vi er frie, vi siger 
’’Der er ingen bånd der binder mig’’ 
bortset fra loven, og familien og traditioner,  
normer, værdier, etik og moral 
De siger til mig 100 

’’Du vil jo gerne være med i klubben Mulle?’’  
Og det vil jeg gerne, hvis jeg ikke er med, så er jeg udenfor 
– og så æder jeg den skovsnegl, så æder jeg den, kl. 7 om morgenen, 
dag efter dag 
Vi opdrager vildskaben væk 105 

og det starter i det små: 
’’Du må ikke spise jord lille skat, fy babab, du må ikke slå Mikkel med 
din skovl, nej nej, din vildbasse’’ 
Så siger de, du må ikke ryge, du må ikke drikke, du skal ikke sove 
længe 110 

Og til dem hvor opdragelsen ikke virker, siger de, klokken er 04.20 og 
du er anholdt for voldeligt overfald 
Men til de fleste siger de bare,  
du skal ha uddannelse, du skal ha arbejde,  
du skal ikke tage fjumreår, du skal spare op, du skal forbruge 115 

du skal give tilbage til os, der har givet dig så meget- 
’’I want to break free!’’  
Break free fra vores kæder, så vi synger: 
’’take the shackles off my feet so I can dance’’ 
men vi ved slet ikke hvordan man danser *dans grimt*, eller hvad vi 120 

skal danse, 
hvad fanden det er vi vil, så vi prøver os bare frem:  
Ja, jeg har bare rejst og rejst og set hele verden, og fået den vildeste 
karriere og nu er jeg 41, og mænd er så umodne, så jeg går til 
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fertilitetsbehandling hver torsdag kl 16.30, efter body fit, jeg kan ikke 125 

få børn, men der er jo tids nok ikke, man kan jo så meget i dag, det 
helt vildt 
Ja, jeg har min egen gård, 60 tønder land, 4000 svin, jeg 32 år, jomfru 
og vil egentlig bare gerne ha mig en kone og nogen børn, det eneste 
krav jeg har, hun skal helst kunne li traktorer og være bange for ulven 130 

og ikke på ferie længere væk en Padborg, lave mad, og gøre rent og 
ellers gøre som der bliver sagt 
Ja, Jeg har bare fået fire så dejlige lækre børn, og nu er jeg 27 og er 
ved at tage HF enkeltfag, så jeg forhåbentlig kan blive socialpædagog 
og hjælpe mennesker der har det hårdt, og 135 

(tjekker insta) OMG! Har du set Maloucca-Wilmas nye billede, seriøst 
hun er bare så tynd, hallo, fat da noget ho, så lad da vær med at poste 
hvis du har anoreksi ikk’?  
Jeg, er 25 år gammel med en BA i humaniora, hvad fanden skal jeg 
med en kandidat, der er alligevel ikke job, men der er så mange 140 

muligheder i dag, så skærer de lidt i velfærden og så stiger 
huspriserne, så giver de lidt tilbage til dem der har så meget, men jeg 
er jo ung, haha, jeg har så mange muligheder, haha, så må jeg jo bare 
iværksætte mig ud af mine problemer 
Hahahahah (manisk > trist) 145 

Men jeg er ved at brække midt over 
Vildskaben er ved at springe ud som en alien 
For man går ikke ud på gaden foran Borgen, som en anden aktivist: 
*BRØL -ud med Løkke* 
Jeg står ikke på McDonalds, når hun siger ’’Velkommen til 150 

MacDonalds, hvad kan jeg hjælpe med?’’:  
*BRØL -hot wings*  
Jeg sidder ikke til 40-års fødselsdag hos svigerfamilien, når Tante 
Magrethe siger:  
’’Hvordan går det så med din videregående uddannelse’’:  155 

(beat) *BRØL* 
Men hvorfor ikke? 
Det er jo ikke ulovligt eller forbudt? 
Men det jo mærkeligt – jamen hvorfor? 
Men det gør man jo bare ikke – jamen hvorfor? 160 

*SKREEEEEE* 
*peg publikum*  
Så gak ud, go crazy 
Luk den ud, lad den gå amok 
(Shia labeouf) Just do it, just do it! Just - *BRØL* 165 

 


