
 
 

 

 

 

 

Side 1 
Antal normalsider: 1,5 

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: Jeg er hvid, jeg er en nobody 
Forfatter: Frank Langmack 
 

Jeg er hvid 
Jeg er en nobody 
 
Men, hvis jeg var sort, ville jeg drøne rundt i en amerikansk-
inspireret van med tonede ruder, hvor alle seks ekstra 5 

passagersæder bagi var byttet ud med verdens største bilstereo, og 
det eneste, jeg behøvede at gøre hver dag, var at drøne rundt og 
score chicks og groove og lytte til mine favoritbands for fuld skrue 
og sende props og respekt og råbe: ”motherfucking surburban 
white alcoholic trash ass camper”, uden at det ville virke mærkeligt. 10 

 
Jeg ku også have været japaner, og have været et cool sitekick i en 
karatefilm, eller jeg ku’ have gået til ninja eller kung fu, og ingen 
ville turde overfalde mig på gaden, fordi jeg lignede et stort 
selvforsvar. Og jeg ku’ tage et kamera på maven og gå en tur ved 15 

den lille havfrue og alle ville stirre, smile til mig og sige ”Se ham, 
han er en rigtig japaner.  
 
Jeg ku også have været jamaicaner i stedet for jydedreng og rent 
faktisk score nogen på min accent. Og jeg fik ikke nogen 20 

kommentarer til, at jeg ikke bruger shampoo, for det må man ikke i 
dreads. Og jeg ville være den eneste, der kunne gå i en sweater med 
en rød, gul og grøn stribe uden at blive mobbet. Og det ville 
virkeligt have sparet mig for en masse blå mærker i min skoletid. 
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Jeg ku også have været brazilianer og ha´ dyrket Capoira kampsport 
derhjemme efter instruktion af min morfar, uden at skulle betale 
600 kroner i kontingent i en alt for smart danseklub downtown. Og 
jeg behøvede ikke bevise, jeg var god til fodbold, jeg sku’ bare sige, 
hvor jeg var fra, og man ville tro mig. Og jeg sku’ bare sige samba og 30 

ryste lidt med røven, og alle pigerne ville ud at danse. 

 
Jeg ku også have været mexicaner og drukket ildvand og spist chili 
hele dagen, uden det rørte mig, jeg ku injicerer ild direkte i årene 
og jeg ville være solbrændt året rundt uden at skulle gå gennem det 35 

der møntindkastningshelvede kaldet Consul Solcenter hver 
mandag, og selvom jeg mistede en tand eller to i et slagsmål eller 
tre, så ville jeg stadig være smuk og macho 
 
Så hvorfor anråber den hvide race sig konstant som den bedste 40 

race, når det er de andre der sidder med alle kortene i ærmet? Hvis 
jeg er racist, er det fordi, jeg er misundelig. For jeg en Nobody, uden 
at det er et fedt indianer-navn i en Jim Jarmusch style american art 
indie movie. Jeg er en Nobody, uden at det er en mystisk italiener i 
en spagettiwestern i spansk, tysk, italiensk produktion. Jeg en 45 

nobody uden anden fucking betydning end et stort fedt nul.  
 
Jeg er hvid 
Jeg er en Nobody 
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