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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: Salsaslammer 
Forfatter: Martin Anker Jensen 
 

Mig? Jeg er en digtende danser og en dansende digter 
mine passioner går på to ben 

som I kan se er der et med dansefødder  
og et med versefødder  

og begge to slår dybe rødder inde i min sjæl 5 

Det er to forskellige veje men det er til det samme mål 
hvor målet er processen og processen er det her lille fantastiske 

øjeblik 
hvor der ikke eksisterer nogen tid 
hvor der ikke er noget jeg skal nå  10 

Det er to veje ind til livets leg 
hvor der ikke behøver at være to streger under før  

jeg godt må være mig 
Den gode dans og det gode digt  

sker når jeg forstår at der ikke er en skid jeg skal gøre  15 

der ikke er noget som helst jeg skal præster’ 
Om det er at optræde med smukke ord fra papir  

eller danse salsa med de smukke pir’ 
så er der selvfølgelig en masse jeg godt ka’ lære 
men det allervigtigste er – at jeg bare skal være 20 

Det svære ved den gode dans eller det gode digt  
er at det ikke må blive nogen pligt 

Men hvis jeg er i stand til at give slip  
på tankerne inde i hovedet  

uden at give slip på pennen eller på hånden 25 

så er der ånden tilbage 
og det er der hvor der virkelig sker ting og sager 

For det er, når jeg mærker lytter og bare er 
at trinene flytter sig af sig selv  

og ordene springer ud af wtf ingenting 30 

Det er nemlig i nuets stilhed at magien sker 

at det her lille fantastiske øjeblik  
det bliver hele livet værd 

For den gode dans og det gode digt  
kommer når jeg skaber dem ud af sjov 35 

men så er det sjove altså at det får den her passende form for alvor 
en uforklarlig synergi 

hvor det hele er så sjovt 
men jeg ikke nødvendigvis har lyst til at skrald-le 

Der er så mange mennesker der hele livet leder efter  40 

”Kom nu Gud for fanden- giv mig nu bare en god ting” 
mens jeg er så heldig at mine passioner går på to ben  

ikke med forskellige destinationer, nej,  
der er kun en, nemlig min ene ene sjæl 

 45 

Mig? Jeg er en digtende danser og en dansende digter 
Så når dansene og digtene de kalder  

så falder jeg dybt ind i dem 
og det er pladask i nuet at jeg lander  

for jeg,  50 

jeg er en salsaslammer 
 


