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Jeg har en top ti. 
En top ti over de værste smertehelveder jeg har befundet mig i 
igennem livet 
og nogle gange har det været ligeved, 
at det var blevet 5 

det sidste jeg skulle opleve, 
men heldigvis står jeg da her i dag 
og kan berette om alle mine ubehag. 
 
På tiende pladsen finder vi en smerte, 10 

som indtræf på min sidste dag i skovbørnehave. 
Jeg havde netop fået en grøn Tuborg i afslutningsgave 
og var i det hele taget ret påvirket 
af dagens hændelser, 
så mine hænder gled da jeg skulle løfte en skammel 15 

og den ramlede ned over min storetå, 
hvor neglen blev helt blå 
og faldt af. 
Det er hvad jeg husker fra min sidste skovbørnehavedag. 
 20 

Niende pladsen gjorde ikke som sådan ondt, 
men et helvede var det da uden tvivl at have bed bugs! 
Et kløende inferno 
end ikke overgået af mit efterskoleår med både lus...Og dread locks! 
 25 

Et pludseligt indfald, en fiks ide 
førte mig til en piecers briks idet 
jeg skulle have septum – tyrering, 
jeg man kunne kalde det hvad man ville 
i hvert fald var min næse for lille 30 

og hvis der er en smerte jeg kan husk' 

så er det følelsen af titanium igennem næsebrusk, 
For satan det gjorde nas! 
Måske den skulle lige lidt højere end en 8. plads? 
 35 

Den syvende værste smerte pådrog jeg mig 
da jeg blærede mig 
og derfor massakrerede mig selv. 
En slagline spændt ud over et grønlandsk fjeld 
og en grønlænderfuld Pippaluk, der tænker 40 

”jeg må hellere bare løbe alt hvad jeg kan 
hen over den”, 
-er ikke en særlig god kombi vel... 
Et andet styrt som også kostede mig dyrt 
var da en fyr vadede ud på cykelstien 45 

ligesom jeg kom jernende i 7 gear, 
det kunne nærmest ikke gå hurtigere 
og jeg nåede slet ikke at reagere 
før jeg lå på jorden med brækket brystben, rystet hjerne og et blåt 
øje, 50 

men det var nu fedt at kunne tilføje 
”Så skulle I se ham den anden”, 
når folk så på mig og spurgte ”hvad fanden!?” 
 
Det femte punkt går til noget, som måske lyder lidt dumt, 55 

men man er ikke altid så forsigtig 
som værnepligtig. 
Så da jeg med grå skibsmaling 
skulle male en flade 
der vendte opad 60 

brugte jeg ikke sikkerhedsbrille 
og fik derfor et gråt øje som betaling 
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og en klap som folk kunne drille mig med. 
 
Vi bevæger os nu ind på et lidt pinligt område.. 65 

Nr. fire går til et hår der var indgroet. 
Faktisk var der to. 
Det en' på mit ben 
og det andet på min popo. 
Det var grimt, betændt, slemt 70 

og jeg har aldrig glemt 
synet af materie og blod, 
der som en flod løb ned ad mit ben. 
 
En enkelt hændelse ligger til grund 75 

for en sund tandlægeskræk. 
Da de ramte min blottede fortandnerv' 
mistede jeg al tillid til folk med det erhverv. 
Med et håb om at det aldrig igen vil ske, 
får denne smerte tildelt plads nummer tre. 80 

 
Jeg var femten år 
og i gang med at rede mit dengang meget lange hår, 
da utrolige smerter og jag 
rammer mit underliv 85 

og jeg begynder febrilsk at hive 
bukserne af. 
Vælter. 
Ligbleg og dødsangst 
kravler jeg ind til mine forfærdede forældre. 90 

Tyve minutter senere 
er jeg af med de værste gener 
og min læge siger 

”Ja. Det sker for nogle piger”. 
En cyste var sprunget på min æggestok. 95 

Det var nr. 2. 
Nr. 1 handler om dengang jeg fik dread locks. 
 
Seks timer hiver og flår en fransktalende, sort kvinde 
i mit dengang meget lange hår. 100 

Pinen var konstant, 
men den største smerte af alle 
var da jeg skulle betale... 
1500 kroner kontant! 
 105 

 
 


