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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: Når jeg bliver gammel 
Forfatter: Kim Linnet 
 

Jeg glæder mig til at blive gammel. Glæder mig til at sidde og spille 
PlayStation 9 mod mine børnebørn. Mens min husrobot, 
model ”yppelig teenager” gør rent i huset.  
 
Jeg vil gå i jakkesæt hver dag – og have byens tungeste mahognistok. 5 

En mahognistok, hvis eneste formål er at smadre skinneben og 
akillesener hver gang en mulighed dukke op.  
 
Indimellem vil jeg græde stort og vedholdende når jeg tænker tilbage 
på alle dem der døde af Corona. Og så vil jeg snøftende fortælle om 10 

hvordan jeg kun overlevede epidemien ved at flygte til Island og 
vaskede mine hænder konstant, mens jeg spiste mos og isbjørne.  
 
Jeg vil narre min familie til at tro jeg får anfald af Parkinsson, mens 
det i virkeligheden er en undskyldning for at blive ved med at træne 15 

ormen og headspin uanset hvor gammel jeg bliver.  
 
Og når så endelig min hjerne begynder at visne, så vil jeg opretholde 
min status som en vis gammel mand, ved kun at tale i ordsprog.  
”Bedstefar, vil du ikke med ud I have og se lidt til blomsterne?”  20 

”Jo, jo – men du ved at den der graver en grav for andre, han falder 
selv i den.”  
”Slap nu af, det er bare en tur ud – og vi skal ikke grave i dag.”  
”Ja, det kan du sagtens sige, men det er bedre at bukke sig for døren, 
end at rende hovedet mod karmen.”  25 

”Bedstefar, du er 1 ½ meter høj, det går nok.” 
”Ja, ja – hellere stor og charmerende end lille og irriterende.”  
”Synes du jeg er irriterende?”  
”Nej, jeg siger bare at dumhed og ungdom vokser på samme træ.”  
”Luk dog røven ” 30 

”Røv. Ja, ja. Hvad hjertet er fuld af, løber munden over med” 

”Bedstefar, hvis det har skal blive en hyggelig dag, så bliver vi nødt til 
at slutte fred.” 
”Den evige fred fås kun på kirkegården min søn”  
Og når så børnebørnene kommer hjem med en ny kæreste, så vil jeg 35 

først sidde helt tavs…  
…måske småsavle lidt og så spidde dem med  
”Hvad hedder du så min ven?” og uanset hvad de svarer, vil jeg 
sige ”Nå, er det et navn nu til dags. Det var noget man kaldte skabede 
køtere i mine unge dage”.  40 

Og når så svish og når så svish når så svish når så svish  
Når så den  
sidste høne er plukket 
når sidste cigaret er slukket 
når sidste øl er drukket 45 

når sidste stik er stukket 
så vil jeg gå på stranden 
og være rigtig laaaaaaangsom 
når jeg skifter til badetøj 
så jeg kan stå og vift  50 

med min bare røv 
som er gammel  
og fyldt med grå hår 
og en pik  
der ikke længere står 55 

og da far far far 
farfar var lille var nettet noget man fisked’ med 
da farfar var lille var politistat en vittighed 
da farfar var lille var bander noget man spilled’ på 
da farfar var lille lå Holland ikke under det dybe blå 60 

”Hey, du. Du larmer. Gamle tønder buldre mest.” 
”Præcist du.” Du    du du    du du     du du      duuuuuuuu….. 


