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Forfatter: Kaare Olsen 
 

Jeg kan faktisk slet ikke lide børn. 
 
Jeg er ikke nede med deres skrigen, ikke nede med deres hørm. 
Deres larm på bagsædet af fars passat. 
Den måde deres ansigter altid er fyldt med mere makrelsalat. 5 

- end det de har stoppet i munden. 
 
Og jeg forstår ikke hvordan de kan blive ved med at nynne 
omkvædet på den samme sang. 
I de 5 timer de øjensynligt er faret vild i min opgang. 10 

 
Jeg kan faktisk slet ikk li børn. 
Og jeg decideret hader dem i de øjeblikke, 
hvor de forvirrede, i larmende flokke, som soldater på D-dag. 
- indtar den bus jeg er igang med at ta. 15 

 
I virkeligheden er jeg bare misundelig. 
 
Jeg er misundelig på alle de ting børn godt må, 
de ting de har lov til ikke at forstå. 20 

At ingen kræver at de skal ha’ et svar, 
uden at gi dem lov til at tænke sig godt om og så spørge deres far. 
 
Mest af alt er jeg misundelig på børn fordi de endnu ikke har opdaget 
det dødkedelige omkvæd der er til livets sang. 25 

 
Og at de kan få lov til at læse Harry Potter eller ringenes herre. 
- for første gang. 
 
Jeg kan faktisk slet ikke li børn. 30 

 

Men jeg kan hurtigt fortælle dig 
Jeg har respekt for de forældre der møder fordømmende blikke og 
ikke bare går 
men i stedet læner sig tålmodigt op ad en væg 35 

Når 
Deres barn der til hverdag er både rolig sød og skæg 
Har forvandlet sig til en skrigende lorteunge 
Nede foran hylden med kinderæg. 
 40 

Men det er ikke de børn jeg har det sværest med. 
Jeg kan jo bare gå. 
Jeg har det sværest med de børn jeg ikke kan være misundelig på. 
 
Dem der bliver alt for tidligt voksne, mens de prøver at forstå. 45 

Hvad det er de har gjort for at fortjene 
at deres lod i verden er at lide alene. 
 
mens de der fejlagtigt fortolker at grunden til at far eller mor ikke kan 
li dem, 50 

at de ikke har et rigtigt hjem. 
Må være at der er noget i vejen med dem selv. 
 
Det er her det går op for mig at jeg måske har det okay med børn. 
 55 

Så lad dem, en udbrændt kliche, men så lad da børn være børn. 
Mens de stadig kan. 
Mens det stadig er tilladt at vælge deres yndlingsfarve baseret på 
hvilken farve der er flottest på en tegning af en larve. 
Inden de skal ta stilling til om det er rød eller blå der er allermindst 60 

værd at høre på. 
Og hvem af dem der er mest grønne. 
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Mens monstre stadig er sån’ nogn’ med horn og behårede lemmer, 
der gemmer sig under din seng. 65 

Inden du bliver voksen og faktisk forstår 
at de rigtige monstre 
går frit rundt omkring 
 
Så lad dog barnet 70 

Og hvis jeg ikke har så travlt med at være misundelig, så ku det være 
at jeg ku se at de kunne skabe tanker hos mig, hver eneste gang jeg 
møder dem på min vej. 
 
Når de i flok indtager den førnævnte bus, og vender en lille del af 75 

samfundet om. 
Hvor det lige pludselig er den mørklødede buschauffør, der skal 
forsøge at holde et minimum af styr. 
På de små mennesker der skaber postyr. 
Fordi de ikke kender de sociale regler. 80 

Samtidig med at de selvfølgeligt taler et sprog. 
- som ingen udenfor flokken helt kan forstå. 
 
Så lad dem. 
Lad dem skabe sig og flyve på barnlig energi, 85 

blafre med vingerne i fri fantasi. 
I en leg hvor de legende flyver væk som en ørn. 
 
- uden at ku’ se det ironiske i. 
 90 

At jeg står lige her. Og gerne vil forvandle mig og flyve væk som den 
selvsamme ørn. 

Men alligevel var dum nok til at starte med at tro 
At jeg faktisk slet ikk’ ku’ li’ børn. 
 95 


