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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: Mand søges 
Forfatter: Marie Lundberg 
 

Om mig:  
Hvis du vil ha’ en kvinde med q  
så er du gået forkert  
men hvis du vil ha’ en forholdsvis høj,  
tynd kvinde med dårlig holdning  5 

ikke-eksisterende bryster  
og en næsten lige så ikke-eksisterende røv  
så er du kommet til det rette sted  
jeg er en 24-årig studerende  
og godt nok er jeg droppet ud af to universitetsuddannelser  10 

men lad ikke det skræmme dig  
for nu skal jeg være folkeskolelærer  
så hvis du vil have et helt normalt middelklasses liv  
så er jeg måske kvinden for dig  
 15 

Interesser:  
Masochist. Jeg slår både først og sidst  
men uden en at slå på er det trist  
som du måske kan høre på rimet  
er jeg poet  20 

for jeg elsker at snakke  
og det kan godt virke lidt skræmmende  
og som alle mænds værste mareridt  
men se det på den lyse side:  
alt det jeg kunne brokke mig over til dig  25 

er der et publikum der er tvangsindlagt til at høre på  
en gang om måneden i omkring 3 minutter  
så du slipper for at høre på det!  
lyder det ikke fedt med en kvinde  
der har et outlet for alle hendes frustrationer?  30 

 

Om dig:   
Du skal være sød og smuk og klog og trænet men ikke for trænet  
og sexet og ha’ et blink i øjet og ha’ humor  
og være svigermors drøm men stadig en badboy  35 

og du skal respektere kvinder  
og være i kontakt med din feminine side  
samtidig med  
at du er er rigtig mand  
og du skal kunne tage mig hårdt  40 

men ikke for hårdt  
og du skal kunne lide at lave mad  
og ikke på den måde hvor det er en par-ting man gør sammen  
men på den måde hvor du gerne vil lave mad til mig  
og du må også godt kunne lide at gøre rent  45 

for jeg er lidt et rodehoved  
du skal ha’ et job hvor du tjener nok penge  
så jeg kan sove længe  
når du er stået op  
 50 

Lyder du som noget for mig? Så tøv endelig ikke med at kontakte 
mig!  
du kan svare mig her 
eller finde mig på facebook 
eller du kan slide into mine DM’s på _marielundberg_ 55 

 
Mvh  
Marie  
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