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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: Mine meningsløse sætninger 
Forfatter: Titken Toft 
 

Mine meningsløse sætninger 
Når du bruger en motorsav, så hold den i den rigtige ende 
ting er gode så længe de ikke går hen og bliver slemme 
husk ikke at glemme og husk at leve livet mens du stadig lever 
nårh ja, jeg havde jo tænkt mig at leve når jeg var død 5 

Tag ikke imod hadegaver fra den glade giver 
Du er hverken til højre eller venstre hvis du er i midten 
Husk at teenagere aldrig bliver ældre end nitten 
Hvis du er faret vild, så skal du vide alle veje fører til Vejle 
Du kan ikke bruge en negleklipper til andet end at klippe negle 10 

Husk du kan ikke læse en tekst, hvis det står for småt 
Ikke alt der rimer er godt og vidste du også at vand er vådt 
Det er ikke effektivt at bruge skøjter som vandski 
og det er vanskelig at rime på ordet vandski 
Riv ikke et hegn ned, hvis det ikke er dit 15 

dit undertøj er kun beskidt, hvis du synes det er beskidt 
på nær hvis du kan lugte at det er ved at mugne 
Du bør ikke gå igennem døre du ikke kan åbne 
Du er ikke nederst hvis du sidder for oven 
det ved jeg så sikkert som paven skider i skoven 20 

du vil altid fare vild, hvis du går kærlighedens vej 
Hvis nogen spørger om du er dum, så svar altid nej 
Når du spiller fodbold, skal du score mål for at vinde 
Hvis du bliver spejder, kan du lave et bål med pinde 
Det er bedre at være rig end det er at dø voldsomt i en brand 25 

der er ofte meget sand, når du er på en strand 
Hver krone og øre du ikke har brugt er en besparing 
husk at dumme mennesker får mest erfaring 
du kan ikke vinde hvis du bukker under for presset 
en optimist bliver aldrig positivt overrasket 30 

Husk en faloosisnarp vil ikke skworglingled 

du behøver ikke stress hvis du allerede er forsinket 
Ingen kan være misundelig på dig, hvis du er afskum 
du kan altid være interessant, hvis du laver din egen baggrund 
alt sker af en grund, hvis du er dum nok til ikke at stoppe det 35 

et M der vendes på hoved ligner et dobbelt W 
Jeg er ingen og alt ville være bedre hvis jeg ikke eksisterede 
alt ved mig er forkert, det min egen skyld jeg er negligeret 
jeg har gjort mig fortjent til mit dårlige selvværd 
mine valg har over tiden gjort mig til et genfærd 40 

Livet er lort, et spil jeg ikke har lært at vinde 
jeg er en klynkende taber, min egen værste fjende 
Jeg kunne sagtens være lykkelig 
hvis bare der var nogen der elskede mig 
og jeg ikke var ved at drukne i selvmedlidenhed 45 

 


