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Jeg er begyndt at lave lister, 

eller det har jeg egentlig gjort i nogle år, 

men nu er jeg for alvor 

begyndt at lave lister. 

 5 

Og det er ikke dem i træ, 

som jeg taler om. 

 

Jeg laver ikke bare to do-lister 

fyldte med pligter. 10 

Jeg laver også not to do-lister, 

fordi der er så meget, 

som jeg ikke mestrer 

ikke at gøre. 

 15 

Sådan én kunne Nicklas Bendtner  

i øvrigt også godt have brug for. 

 

Jeg laver lister med idéer til bøger: 

- Game of Loans 20 

- Younger Games, og 

- Lord of the Rings – en biografi om Inger Støjberg – 

my precious. 

 

 25 

Jeg laver lister med gode ting ved byer. 

Under Brøndby  

står der ingenting. 

 

Jeg laver lister med tv-programmer, som jeg gerne vil 30 

opfinde: 

- Date mig nøgen… på restaurant  

- Had ved første blik 

- Vild med pælesidning 

- Rigtige kvinder, og 35 

- Spåkone søger kærlighed 

 

Jeg laver lister med ting, som jeg aldrig får råd til: 

- En lejlighed i centrum 

- En flot frisure 40 

- Børn 

 

Jeg laver  

- hitlister 

- det her gør jeg for tit-lister 45 

- der kunne jeg ikke holde trit-lister 

- det er alt sort og hvidt lister 

- gange, hvor jeg er blevet bidt-lister 
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Jeg laver lister med sætninger,  50 

som jeg ville lære min papegøje at sige, 

hvis jeg ellers havde én. 

 

Der står cirka det samme  

som i min liste med spam-mails med rim: 55 

- Take charge. Enlarge. 

- Try a thai. You know why. 

- Make your computer virusfree. Start watching porn 

on this smart-tv. 

- Want to try sex with pee. E-mail me your cardnumber 60 

for free. 

[squaaaarrr…] 

 

Jeg laver sågar lister med måder at liste på: 

- (easy) som en tyv 65 

- (medium) som en ninja 

- (expert level) i en stillekupé 

 

Jeg laver lister med de dummeste samtaler, som jeg har hørt 

på en café: 70 

- Hvis bare jeg køber refills nok, så bliver det faktisk 

billigt nok pr. kaffekop 

- Jeg tror, at AGF bliver mestre i år. 

 

Jeg laver lister med det bedste ved efteråret 75 

for at finde lidt optimisme. 

 

Jeg laver en best of-liste med mine bedste lister. 

 

Jeg laver en liste med ting, som jeg ikke har lyst til 80 

at høre under sex: 

- Måske kan jeg prøve det her med Klaus? 

- Soundtracket til Bananer i Pyjamas 

- Hansi Hinterseer… komme ind 

- Godnat 85 

Jeg laver lister med ubrugelig viden fra min tid i 

folkeskolen: 

- Hvordan man udfører et kuglestød korrekt 

 

Jeg laver lister med politikere, som ligner hunde. 90 

Det gør de fleste af dem. 

 

Jeg laver lister med ting, 

som jeg hellere vil gøre end  

at sidde i en telefonkø 95 

og taste 1 – 1 – 2, 
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1 – 3 – 2 – 4 – 1 – 1 – 5   

bare for at blive stillet om 

til en ny robotstemme 

hvor jeg kan gøre præcis  100 

det samme. 

 

Jeg vil hellere: 

- tale med et l-e-v-e-n-d-e menneske!  

 105 

Jeg er begyndt at lave lister, 

eller det har jeg egentlig gjort i nogle år, 

men nu er jeg for alvor  

begyndt at lave lister. 

 110 

Og nu prøver jeg, at få alt det ud, 

som jeg tidligere har gået 

 og listet med.  

 

 115 


