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Rasmus Seebach bor alene. Om aftenen er der ingen som putter 
ham, det skal han selv sørge for. Når han vågner, er han stadig en i 
sengen. Han kigger under dynen, men der er ikke andre end ham, og 
han kigger på sin opvask, og der er kun én tallerken og én gaffel og 
én kniv og ét køleskab.  5 

”Jeg er helt alene” tænker Rasmus Seebach.  
En eftermiddag går han en tur og kommer forbi en kolonihave. 
Rasmus Seebach får øje på noget meget smukt.  
”Sikke nogle flotte tænder du har” råber Rasmus Seebach.  
”I lige måde” siger pigen bag hegnet. ”Jeg hedder Lonni, hvad hedder 10 

du”? 
”Rasmus Seebach” svarer Rasmus Seebach.  
”Vil du hjælpe mig med at vande?” spørger Lonni.  
”Ja”.  
Rasmus Seebach vander alt hvad han kan. Han vander højt og lavt, 15 

han vander sko og fliser og vildt og inderligt.  
Han bliver et med vandkanden.  
Rasmus Seebach synes han er god til at vande, måske en af de 
allerbedste.  
”Se lige mig” siger Rasmus Seebach. ”Prøv lige at se mig.”  20 

”Flot, Rasmus, men jeg må smutte nu”, siger Lonni.  
Hver nat drømmer Rasmus Seebach om Lonni og hendes tænder og 
knæhaser og hævede øjenbrun og tykke ankler og hendes våde, våde, 
våde sko. ”Hvad mon Lonni laver lige nu?” tænker Rasmus.  
Rasmus begynder at følge efter Lonni. Han er iklædt uldsokker og 25 

parkeringsvagtuniform, så han bliver stille og usynlig. Lonni ser på 
sko. Rasmus ser på Lonni. Udenfor en bygning standser Lonni og går 
ind.  
”Tangoskole” står der på døren.  
Hvem danser hun med? Rasmus Seebach presser hele sit ansigt og 30 

begge øjenæbler meget, meget tæt på ruden.  

Rasmus er glas.  
Lonni danser. Lonni danser. Lonni danser.  
Først med den ene, og så med dan anden. Rasmus Seebach kigger 
gennem vinduet. Han synes Lonni ser glad ud, men dem hun danser 35 

med virker trælse.  
Så Rasmus Seebach går ind for at danse.  
Alle andre danser to og to, men Rasmus Seebach danser alene.  
Han danser først på to ben og så på et ben, først det ene, og så det 
andet. Nogen griner, men så bliver der stille.  40 

 
Rasmus Seebach hopper rundt i en dans som bliver vildere og 
vildere. Rasmus Seebach er helt ustyrlig. Han danser som ingen på 
danseskolen har danset før.  
Rasmus Seebach ligner en rystepudser  45 

hvorefter han ligner en vinduesvisker  
hvorefter han ligner et trykluftbor  
hvorefter han ligner en børnehave  
hvorefter han ligner agterpropel på molsfærgen  
hvorefter han ligner en sømpistol  50 

hvorefter han ligner et førstehjælpskursus  
hvorefter han ligner en drukneulykke  
og så ligger han ned på gulvet, helt, helt udkørt.  
Og nu er Lonni helt, helt vild med Rasmus.  
Rasmus Seebach og Lonni går ture i skoven. De plukker blåbær og 55 

spiser svampe.  
Nogle gange bliver de så påvirkede, at de laver akupunktur på 
pindsvin eller leger gemmeleg med regnormene og der var engang 
hvor Rasmus Seebach sked kogler i en hel uge.  
Det bliver efterår og Rasmus Seebach og Lonni hjælpes ad med at 60 

rive blade sammen i kolonihaven.  
Lonni kaster drillende en håndfuld blade efter Rasmus Seebach, som 



 
 

 

 

 

 

Side 2 
Antal normalsider: 2,0 

Udgivet 2020 på 
www.efterskolernespoetryslam.dk 

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! 

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. 

Titel: Rasmus Seebach 
Forfatter: Kim Linnet 
 

løber efter hende og knepper hende.  
Da det bliver vinter, spiser Rasmus Seebach og Lonni pandekager 
med blåbærsyltetøj.  65 

Når de er ude laver de englefigurer i sneen eller skriver deres navn 
med pis.  
Indimellem ligner de to engle som flyver tæt sammen. Og når de er 
indendørs, leger de gemmeleg og de finder de altid hinanden. 
 70 

 


