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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! 

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: Jeg er en kæmpenørd 
Forfatter: Titken Toft 
 

Jeg er en kæmpenørd eller min fanfiction 
Jeg ved intet, lidt ligesom ham der Jon Snow 
Mig og the nights watch er tight, som en cornrow 
jeg trækker altid det korte strå, og er aldrig ovenpå 
mit familiebanner er sort og grå, 5 

Jeg vil følge Jon Snow til døden og følge streng ordrer 
jeg en nørdet fanboy, der går til kødet som en whitewalker 
Det er folk som mig, der giver folk som mig et dårligt ry 
som når jeg går i byen, selvom jeg er ordentligt syg 
jeg er skyggen der blander sig som forbandelser 10 

Jeg er ret sikker på Trump egentlig er en Lannister 
For jer, der ik' ser game of thrones og forstår det fjerneste 
så var det jeg lige sagde en ret slem fornærmelse 
Westeros er ikke det eneste der kendetegner min nørdethed 
for jeg bekæmper ik' kun whitewalkers men også den mørke side 15 

min fanfiction hedder Whitewalkers versus Luke Skywalker 
Jeg er selv med og jeg bærer en ring på vej til Mordor 
jeg beklager, hvis ikke du forstår hvad der foregår 
Lad mig forklare, 
jeg en nørd, så når jeg vil netflix og chill så er jeg alene 20 

og det jeg rent faktisk gør er at se netflix og chill alene 
Synes du jeg taler sort som Mlrlrlrlrghh, fra en Murloc 
så synes jeg du skal finde din indre nørd ved at se Sherlock 
eller Matt Murdock, som er bedre kendt som Daredevil 
synes du stadigvæk alt det jeg siger er noget værre ævl 25 

er det nok fordi jeg lige er gået hen og blevet teknisk nok 
jeg nørder også andre ting, som John Hughes og Breakfast club 
og vi kan nørde Harry Potter, hvis vi er nået til samme side 
vi kan nørde noget Marty Mcfly og tilbage til fremtiden 
Jeg ville være instruktør, men ved ik' hvordan man filmer 30 

så jeg nørder bare videre, og kæmper som bjørnehunden silver 

eller breaking bad, ja, namedroppingen fortsætter 
jeg er nede med både Kevin Smith og Arnold Schwarznegger 
Jeg nede med Marvel og DC, og det ka' ik' ændres 
Jeg elsker Tom Hiddleston og Robert Downey i Avengers 35 

hvis du ikke er nørd, så stikker jeg dig en uppercut 
Du kommer ik' i vejen for min bromance med Benedict 
Bumpersnotch 
Har du svært ved bare at tage mig lidt alvorlig? 
så er du nok ikke nede med Rick and Morty 40 

Jeg ved ik’ om noget om parallelrelativitet som Einstein 
men Community lærte mig vi lever i The darkest timeline 
Jeg er en kæmpenørd, og jeg vil altid mene det 
og det bedste ved det er at jeg ved jeg ik' er den eneste 
Et eller andet sted derude, findes virkelighedens Khaleesis 45 

jeg er ligeglad hvis Marvel og Starwars er Disney's 
Du kan sige hvad du vil om nørder men 
Jeg kan garanterer ingen af os joiner ISIS 
Ja, Jeg sa' det, du hørte rigtigt 
hvis du ik' nørder et eller andet, 50 

så spørger jeg hvor lang tid har du været en del af taleban? 
 


