
 
 

 

 

 

 

Side 1 
Antal normalsider: 2,5 

Udgivet 2022 på 
www.efterskolernespoetryslam.dk 

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 skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. 

Titel: Forvent da noget mere 
Forfatter: Röskva Linnet 
 

I bliver ved med at forvente mere og mere af mig 

I må ik’ stop før jeg er god nok 

Så hey forvent da noget mere  

for jeg skal da være perfekt til at præstere 

når jeg skal præsentere 5 

 i timen  

Jeg skal da gøre alt hvad læren siger  

Det er da klart  

Og jeg skal da gøre det hele i en fart 

Hey jeg skal da selvfølgelig også lave skolearbejde og 10 

lektier i fritiden  

Jeg skal da være klar til at indtage mere viden 

24/7 

Jeg skal også kunne sige at jeg synes det fedt uden at lyv’ 

For I bliver ved at sige jeg skal gøre det for min egen 15 

skyld 

Men er ligeglad med at jeg bliver ved med at gøre det for 

jeres 

Så længe jeg ik’ stopper og jeg gør hvad der bliver sagt 

Så er det lige meget om hjertet følger med i samme takt 20 

For jeg skal jo bare være perfekt i skolen 

Og ha’ en fejlfri plan 

For hvad jeg skal lave i fremtiden hver dag 

Men hey forvent da noget mere af mig 

I kan jo ik’ stop 25 

Før jeg er god nok 

Det er da klart at I forventer at jeg er et familiemenneske 

Der prioriterer akavet sommerhustur  

Før en dejlig middagslur 

Jeg skal da være en perfekt søster  30 

Der kan tage sarkasme og ironi 

Men selvfølgelig også den kusine alle kan lide 

Den teenager der ikke laver noget rebelsk 

Men lige lidt alligevel 

Men altså bare et lille oprør 35 

Der ikke kunne finde på at blive til noget større 

Jeg skal da være det barn forældre vil vise frem 

Det der altid vil give et kram 

En rigtig kriger der står op for sig selv 

Men når gæsterne kommer, er lidt formel 40 

En der sagtens selv kan sige fra 

Men stadig en der har brug for mor og far 
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Hey forvent da noget mere af mig 

I må jo ik’ stop før jeg er god nok 

Selvfølgelig skal jeg være den ven alle kan lide 45 

Som ik’ har noget ondt at sige 

En som altid giver dig ret 

Den der giver dig plads lige så snart du er træt 

En ven der altid tager telefonen når den ringer 

Og læser beskeden med det samme 50 

En der altid vil nødes og kramme 

Den der giver tjenester ud til højre og venstre 

Uden at forvente noget igen 

der altid vil snakke med dig 

aldrig kunne finde på at give et nej 55 

som altid er klar til at lytte 

Og aldrig selv har nogle følelser  

du skal bruge tid på at lytte til 

hvor der er intet jeg ikke vil 

Den som altid er i godt humør og er sjov 60 

aldrig kunne finde på at gøre dig flov 

vil stå på tå for dig 

sætter dig før mig 

altid ville give dig komplimenter  

Der bare rammer 65 

Hey, forvent da noget mere af mig 

I kan jo ik’ bare stop 

Før jeg er god nok 

Forvent da, at jeg træner  

Og løber i lange baner 70 

Men uden at jeg begynder at tud’ 

Og hvordan jeg ser ud 

At jeg går op i udseendet  

Men stadig er selvsikker 

Ag jeg ser godt ud om jeg sidder, står eller lægger 75 

At jeg ikke har makeup på 

Men stadig ik’ har nogle bumser 

At mit hår og hud er perfekt fra sekundet jeg vågner 

At jeg ikke gør det store ud af outfittet 

Og uden man kan se fedtet 80 

Når jeg går i crop-top 

At jeg dagen lang er perfekt flot 

Hey forvent da noget mere af mig 

I kan jo ik’ bare stop 
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For jeg er ik’ god nok 85 

Hey hvorfor er det så svært  

At få det hele lært 

Ifølge jeres forventninger er jeg jo forkert 

Men jeg skal jo ik gære andet ag lytte på mor far 

Men hvis det ikke er noget jeg kan klare 90 

Bliver så aldrig perfekt i jeres øjne 

Hvis karaktererne ikke sidder lige i skabet 

Hvis jeg ikke er det bedste familiemedlem 

Hvis jeg ikke er den ven alle kan snakke med 

Hvis jeg ikke ser ud som I vil ha det 95 

Hey forvent ik’ så meget af mig  

Vil I ik’ nok stop 

Altså er jeg ik snart god nok 
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