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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: Narcissistisk hovmod 
Forfatter: Emilia Haubro Hvam 
 

Jeg har ingen anger 
Jeg har ingen gråd 
Jeg lever livet som jeg vil 
Uden dine "gode" råd 
Og normer er for tabere 5 

Sådan nogle som dig 
Der ikke lever livet 
Lige så skønt som mig 
Jeg passer på mig selv 
Forkæles dag og nat 10 

Har ikke brug for andre 
Jeg er min egen skat 
Mit værelse er fint og rent 
Klinisk tomt og hvidt 
Så du må ikke komme her 15 

Med alt dit snavs og skidt 
En dejlig seng beklædt i hvidt 
Fylder rummet ud 
Her ligger jeg så trygt og godt 
Med ren og renset hud 20 

Fugtet med Nivea 
Føles godt for krop og sind 
Men skal suges ind i huden 
Så mit linned ikke fedtes ind 
Jeg vasker mig med vand og sæbe 25 

Hver morgen, hver aften og hver nat 
Og når jeg føles ren og smuk 
Spinder jeg som en kat 
Studerer mig selv i spejlet 
Fascineres over min perfektion 30 

Prøver at forstå mig selv 

Som den smukke menneskelige kreation 
Der ikke tåler mad at spise 
Men kun har kræfter nok til 
At vise sig selv den kærlighed 35 

Jeg aldrig rigtig satte på spil 
Men jeg erklærer dagligt min kærlighed 
Jeg elsker dig, det skal du vide 
Siger jeg ind i spejlet 
Til skønheden på den anden side 40 

Hun kigger på mig med tomme øjne 
Tro mig, du gør det godt 
Forsøger jeg at sige bekræftende 
Efterfulgt af et: du er så flot 
Men det er som om hun ikke tror mig 45 

Og jeg fyldes med medlidenhed, skyld og skam 
Kan det være en overvældende mængde hengivenhed 
Der har gjort hende stum og tam? 


