
UNDERVISNINGSMATERIALE

'16:29'

Nærværende er undervisningsmateriale til forestillingen '16:29', som 
spiller på Teater Momentum i perioden 24/01-20/02 2019. 

Materialet henvender sig primært til fagene DANSK, FRANSK og DRAMA.
Det kan med fordel også anvendes i tværfaglige projekter (AT og SRT) 
med fag som HISTORIE, MEDIEFAG, MUSIK og SAMFUNDSFAG (for 
forslag til tværfaglige kombinationer og tematikker, se sidste afsnit).

Materialet er primært rettet mod undervisning på gymnasialt niveau, men 
forestillingen er meget velegnet til unge, og er også relevant for 9. og 10. 
klasser.

Undervisningsmaterialet består i en introduktion til forestillingen, et oprids
af temaer og problematikker i relation til de enkelte fag, samt uddrag fra 
forestillingens manuskript.
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1. 1. Introdokution til forestillingen

Mere end tusind mennesker ser med tirsdag den 10. maj 2016 klokken '16:29', da 18-
årige Océane i en forstad til Paris springer ud foran et tog og live-streamer sit 
selvmord. Inden hun springer har Océane meget på hjerte. Hun beskriver ensomhed 
og afmagt i et nøgternt og brutalt sprog, som kun en 18-årig pige er i stand til. Live-
transmissionen slutter da en ambulancefører tager telefonen op fra sporet og trykker 
på sluk. Océanes død bliver de sociale mediers første selvmord.

Forestillingen '16:29' består af to dele. Den første del er en monolog baseret på 
Océanes tanker umiddelbart før hun begår selvmord. I ugerne efter hændelsen 
svømmer de sociale medier over med sympatierklæringer fra forskellige franske 
forstadsrappere i form af musikvideoer tilegnet Océane. Den anden del af 
forestillingen tager udgangspunkt i dette, og består i visningen af en visuel EP 
produceret til lejligheden af den internationale hiphop-gruppe CAPITAL FLUXUS. 

‘'16:29'’ er tredje forestilling i NEO-EUROPA-triologien, hvor kunstnerisk leder på 
Momentum sæson 2018-2019, Anna Malzer, reflekterer over Europa i vores tid 
gennem doku-dramatiske forestillinger med afsæt i virkelige hændelser, der for nyligt
har fundet sted i Europa. 

Læs mere om selve forestillingen her.

Baggrund og temaer
Siden 1980’erne har de parisiske forstæder undergået et forfald: fra landidyl til 
betonblokke, fra arbejderbevægelsens højborge til arbejdsløshedens slum. Samtidig 
har et stort inflow af immigranter skabt nye spændinger og brudflader. I realiteten er 
forstæderne i dag friluftsfænglser for de ekskluderede. Vi har hørt meget om 
forstædernes ”vrede unge mænd”, om optøjer og terror. Men hvor er de unge 
kvinder?

Océanes historie handler om en ung kvindes forsøg på at navigere i den forfaldne 
europæiske forstads sociale landskab. Uden muligheder og uden stemme. Med forkert
postnummer, klasse, og køn. Océane finder trøst i fantasien om at blive stjerne på de 
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sociale medier, og i den gamle drøm om børn og familie. Men der er langt fra 
betonens realitet til den photoshoppede reality, og familieplanerne krakelerer 
pludselig i overgreb og hævnporno, begået af Océanes kæreste.

Hvor finder man billederne til alligevel at forestille sig en fremtid? Hvor finder man 
autencitet i en verden af fake? Hvor finder man byggestene til en positiv identitet, 
som ikke kun er offerets? Hvornår synes vold og sensation at være den eneste måde 
at blive hørt og taget alvorligt? Det er nogle af de spørgsmål, '16:29' tager under 
behandling.
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2. 2. Fag – temaer og problemstillinger

Fransk
I franskundervisning berører '16:29' en række temaer og problematikker i forhold til 
fransk kultur, samfund og historie. 

En indgangsvinkel til det franske samfund i dag kunne være udviklingen af Paris’ 
forstæder, som berørt ovenfor. 

Man kunne enten forbinde dette til ungdomskultur i forstæderne, f.eks. celebrity-
dyrkelse eller hiphop-subkulturen (se mere under afsnit ”dansk”). 

Alternativt kunne man forbinde temaet om forstæderne til nutidige problematikker i 
det franske samfund, såsom arbejdsløshed, fattigdom, radikalisering og terrorisme.
 Her kunne man videre perspektivere til de nuværende og nylige bølger af protester 
og optøjer i Paris (f.eks. ”loi travail” eller ”de gule veste”), og/eller lave en historisk 
sammenligning med omstændighederne omkring ungdomsoprøret i ’68.

Forslag til problemstillinger: 
- Hvordan belyser Océanes tragiske historie magtesløshed og fattigdom i de franske 
forstæder?
- Kan Océanes selvmord betragtes som en slags protest imod sociale 
omstændigheder? Diskutér Océane i kontekst af den franske tradition for oprør og 
protest. Sammenlign med hhv. ungdomsoprøret i ’68 og nutidige protestbevægelser 
som ”De Gule Veste”. Overvej hvordan forskelle og ligheder i protestformer afspejler
ændringer i det franske samfund og i de unges forventninger til fremtiden.

Forslag til litteratur
– Christophe Guilluy ”la France périphérique” (2014), om hvordan den franske elite 
har mistet kontakten til periferien, forstæderne og de lavere klasser i det franske 
samfund. Læs også hans kommentar, oversat og bragt i Information (7/12/18), ”  De 
Gule Veste er blot ét symptom på et splittet Frankrig”

– En god kilde til den sociale og samfundsmæssige baggrund for Océanes selvmord, 
er følgende artikel af den britiske forfatter Rana Dagsgupta, som grundigt gennemgår 
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den sociale og kulturelle udvikling af de franske forstæder og mange af de andre 
temaer, som spiller ind i Océanes historie: 
https://www.information.dk/moti/2017/10/Océanes-doed-sociale-mediers-foerste-
selvmord
– Stephane Hessels Indignez-vous! (2010)

***

En anden indgangsvinkel til '16:29' i forhold til fransk kultur er kønsroller og normer 

i Frankrig i dag. Her kunne man fokusere på konventionelle forventninger til kvinder,
eller på sammenhængen mellem køn og klasseforhold. 

En oplagt tekst til perspektiv kunne her være Edouard Louis’ besteller En finir avec 
Eddy Belleguele (færdig med Eddy) fra 2015, som reflekterer over konservative 
kønsnormer og homoseksualitet i fattige miljøer i den franske provins.

En anden oplagt tekst til perspektivering/sammenligning kunne være Michel 
Houellebecqs Soumission (Underkastelse) fra 2015. Den behandler mange af de 
samme undertemaer som ’16:29’, såsom optøjer i forstaderne, ungdommens 
fremtidsløshed, og nykonservatisme såvel politisk som i forhold til familieidealer og 
kønsroller.

Forslag til problemstillinger:
- Hvordan indvirker de sociale medier på opfattelsen af kønsroller og forventninger i 
nutidens Frankrig?
- Sammenlign Océanes og Eddy Bellegueles måder at forholde sig til overgreb, 
kønsroller og seksuel frigørelse i kontekst af konservative lokalmiljøer eller sociale 
fora.

Dansk 

I sammenhæng med danskundervisning er der mange mulige tematiske 
indgangsvinkler. 

Man kunne f.eks. følge et tema om ungdomskultur i forstæderne og tage 
udgangspunkt i sammenhængen mellem unges identitetsdannelse og sociale medier. 
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Man kunne her se på unges muligheder for at udtrykke sårbarhed og intimitet, og 
spørgsmål om isolation og ensomhed i forhold til de sociale medier.

Link til rapport om sociale mediers indflydelse på unges helbred 
(baggrundsmateriale).

Man kunne eventuelt i forbindelse med dette tema se på mulighederne for at give 
udtryk for følelser indenfor hhv. forstadens rå macho-miljø og internettets 
upersonlige sociale fora. 

En alternativ indgangsvinkel kunne være spørgsmål om selviscenesættelse og 
celebritydyrkelse på de sociale medier. Det kunne eventuelt kombineres med et tema 
om hiphop som subkultur knyttet til forstæderne, under overskrifter som 
’stjernedrømme og fremtidsforventninger’ eller ’bling og beton: identitetsdannelse i 
ghettoen’.

I en mere rent samfundsmæssig vinkel kunne man se på ’hiphop som social 
kommentar’ i forbindelse med et tema om ’ghettoen’. Man kunne f.eks. sammenligne
Capital Fluxus’ bidrag til '16:29' med enten klassiske hiphoptekster fra de 
amerikanske forstader, eller med udbryderlitteratur og andre litterære udtryk der 
kommer fra – og reflekterer over – livet i socialt belastede områder. 

Eksempler: Yayha Hassan, Morten Papes ”Planen” eller Ahmad Mahmouds ”Sort 
Land”.

To artikler der er relevante for diskussionen af ’ghettoen’ i en dansk sammenhæng 
kan findes her og her.

En god kilde til den sociale og samfundsmæssige baggrund for Océanes selvmord, er 
denne artikel af den britiske forfatter Rana Dagsgupta, som grundigt gennemgår den 
sociale og kulturelle udvikling af de franske forstæder og mange af de andre temaer, 
som spiller ind i Océanes historie.
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Drama
Oplagte temaer for et undervisningsforløb i drama er den eksperimenterende form: 
kombinationen af monolog og musik/video (visuel EP). Et andet oplagt tema er den 
doku-dramatiske genre, som er den røde tråd i NEO-EUROPA-trillogien.

Forslag til problemstillinger:
- Analyser motiv og drivkraft i Océanes karakter
- Analyser forholdet mellem det intime rum (Océanes værelse og betroelser) og det 
medialiserede rum (de sociale medier og musikvideoen); forholdet mellem sårbarhed 
og selviscenesættelse – samt hvordan disse modsætninger kommer til udtryk i de 
dramatiske valg.
- Har scenekunsten et særligt ansvar, når den inddrager virkelige hændelser, og især 
af så tragisk og ømtålelig karakter som unges selvmord?
- Diskutér forholdet mellem fakta og fiktion, og mellem teater og samfund, og teatrets
specifikke forcer som medie for samfundsdebat.

Forslag til tværfaglige projekter
Forslag til emner for tværfaglige projekter med udgangspunkt i '16:29':
– ’Ungdomsoprør og protester – 1968-2018’ (fransk og samfundsfag/historie) 

– ’Den moderne metropol: ghettodannelse og gentrificering’ (fransk og 
samfundsfag/historie)
– ’Sociale medier og multimedie-formater’ (drama/dansk og mediefag)
– ’Radikalisering og terror: vold som politisk talerør’ (dansk/fransk og samfundsfag)
– ’Social (i)mobilitet: ghettoen og udbryderlitteraturen’  (dansk og samfundsfag)
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3. 3. Uddrag fra manuskriptet

Tekst: Anna Malzer

Océane Ebem, en 18årig fransk pige, går online på Periscope kl. 15.00 en 
eftermiddag i maj og siger til sine følgere at hun vil transmittere en ikke nærmere 
beskrevet sensationel begivenhed kl. 16.29.

Océane er offline i en time.

Så går hun online igen, fortæller at hun vil begå selvmord og springer så ud foran et 
tog, mens lidt over 1000 følgere ser med.

Stykket foregår i realtid imens Océane er offline.

I forlængelse af teksten skal den visuelle ep ”NEO-EUROPE” skabt af Capital Fluxus
spilles på storskærm.

5.

Jeg har tre tatoveringer: et hjerte på min finger og en rød rose jeg selv har designet. 

Og så den her helt nye på maven: 

Læg dig bare på briksen.

Okay, her?

Ja, bare så du ligger godt.

Tatovøren strakte helt forsigtigt min hud ud mellem sine fingre. 
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Skal den sidde her? spurgte han og jeg sagde: ja, tak 

Er du sikker spurgte han og jeg sagde: ja, tak 

Det gør lidt mere ondt maven end på armen 

Det gør ingenting 

Skal jeg smøre bedøvende creme på 

Nej, jeg kan sagtens klare smerten uden 

Okay, du er modig 

Tak 

Han har en pandelampe på hovedet 

Han har sorte plastikhandsker på 

og han tager dem på ved hjælp af et gammelt stativ til en highhat 

er du så trommeslager eller hvad

Ikke længere, nej 

Lægen reparerer min hud med nålen 

Nu flytter jeg ind i mit hudhylster på ny 

SMERTEN ER VELKOMMEN 
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Som en nyansat sekretær flytter ind på et arbejdskontor 

og placerer billeder af familien på skrivebordet 

potteplanter i vindueskarmen, sin egen sæbe på badeværelset 

For at personliggøre det anonyme, tomme, ligegyldige, offentlige rum 

et arbejdskontor er 

så flytter jeg ind i det anonyme, tomme, ligegyldige, offentlige rum Som min 

krop er WHATEVER, SMERTEN ER VELKOMMEN 

Er du sikker på du trykker hårdt nok med nålen? Først de sorte streger, så de 

røde farver i forskellige nuancer 

Farvenålen har to nålehoveder, det kan jeg mærke, nu bløder det 

Er det rød farve eller er det blod 

DU SKAL BARE TRYKKE NÅLEN HÅRDT NOK NED I MIT KØD STIK 

NÅLEN MERE IND, HVORFOR STIKKER DU DEN IKKE NED I MIT KØD, 

HVA? KOM NU, TROR DU JEG ER 5 ÅR GAMMEL, DU SKAL STIKKE NÅLEN

IND I MIT KØD/hvorfor stopper du, har jeg sagt noget forkert, du må ikke stoppe 

med at trykke nålen ned, jeg skal nok gå min vej, jeg går nu.

6.

Jeg burde bare få en ny omgangskreds eller sådan noget 
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Det er sådan noget man gør efter et brake-up, sådan man kommer sig. Man går på 

nettet og møder en universitetsstuderende der hedder Pierre, som går i den der slags 

bukser mænd med en større drøm i livet går i. 

Jeg er så jaloux på min ekskæreste. Jeg kan ikke grine længere. Det lyder mærkeligt

når jeg griner. Det føles forkert jeg griner. Det giver ikke mening for mig at grine af

noget  som  helst  jeg  omgiver  mig  med  i  dagligdagen  mere.  Jeg  har  set  ham  på

Instagram. Han griner når han kysser de der piger han kysser, når han spiser det der

mad han spiser, når han ser det der tv han ser, når han spiller de der playstation spil

han spiller. Han tager MDMA til fester. Det kan jeg se på hans instagram. Han flyver

på et billede han har uploadet. Hans venner kaster ham ham op i luften. Han griner

når han spiller pik og basket. Jeg er så jaloux på ham. 

Han har gjort noget jeg gerne vil have en undskyldning for, han har undskyldningen 

inde i sig, det ved jeg, jeg kender ham bedre end nogen anden 

Undskyldningen kan ankomme på: 

Messenger Sms Twitter Snapchat Eller i 

virkeligheden 

Jeg savner at han: Aer mig i nakken, laver sjove ting med min hestehale Kysser min 

mave, lige under min navle, som om der var en barn og det er derfor han kysser lige 

der, følelsen af at der kunne være et barn lige der under navlen, har jeg altid godt 

kunnet li, jeg ved ikke hvorfor 

Han er god til at: lytte tålmodigt til mig tale om blondegardiner etc. og ikke bare 

blondegardiner i stuen, men i: soveværelset, børneværelserne (med r, fordi der er 3-4 

stykker) køkkenet etc. det var mest min ide med de blondegardiner, men han syntes 

også det var okay cool, det har han flere 1000 gange sagt: det er okay cool med de 

blondegardiner, selvom vi også skal have sikkerhedsskodder, med det grande fjernsyn

vi to får, skal vi passe på men skat, der er hvide, lyserøde, lyseblå hvilke synes du? 

Blonde, blonde, blabla,bla, blib,blop 
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Han er ikke god til: at tale om fremtiden når det ikke handler om de ting vi skal 

købe 

Hvis jeg f.eks. spurgte om et eller andet der ikke handler om ting vi skal købe så 

svarede han altid: ”det ved jeg ikke” eller ”det kender jeg ikke” eller ”måske” 

Og så prøvede jeg fandme at oprette en datingprofil bag hans ryg for at møde en 

universitetsstuderende der hedder Pierre og så gik klappen totalt ned eller hvad man 

siger, så kunne jeg ikke skrive et eneste ord om hvem jeg var, hvad jeg stod for, hvad 

jeg søgte, og det opdagede han så og/ jeg drømmer om at suge hans øjne ud og spytte 

dem ned i en æske som jeg sender til hans mor med posten. Jeg vil stikke ting ind i 

hans øjne: gafler, kuglepenne, smadrede vinglas fra min fars klub. Om han har 

voldtaget mig? Jeg er ikke sådan en pige der er blevet voldtaget. Man kan jo slet ikke 

voldtage sin kæreste. Det er ikke sådan jeg vil formulere det i hvert fald. Jeg er ikke 

blevet voldtaget. Jeg skal bare have en offentlig undskyldning. 

7.

Jeg flirter med supermarkedsmanden fordi jeg ved, at han kender de folk der vil sige 

det videre til min ekskæreste, jeg plejer at bruge mine øjne til at flirte med, jeg plejer 

kigge på supermarkedsmanden sådan her 

Jeg skal have en shampoo, tak 

Men så ser jeg at på opslagstavlen bag ham står: HAR DU VÆRET UDSAT 

FOR VOLD I HJEMMET? 

SEKSUEL VOLD, DU ER IKKE ALENE. 

Har han sat de skilte op for at gøre nar af mig eller hvad? 
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Supermarkedsmanden er fætter til en af drengene der skød i det jødiske 

supermarked. 

Han har sat alle mulige skilte op ved kassen om fred og inklusion og fællesskab. 

STOP JIHADISTISK RADIKALISERING; MAKE PEACE NOT WAR 

udenpå synagogen har nogen sat et skilt op hvor der står 

SØG LY BAG EN SOLID GENSTAND, SÆT TELEFONEN PÅ LYDLØS 

udenpå moskeen har nogen sat et skilt op hvor der står 

RADIKALISERING: PAS PÅ OG SØG HJÆLP OMGÅENDE 

på togstationen har nogen sat et skilt hvor der står: 

GÅ OVER IKKE SPORERNE. FARE: HOP IKKE UD FORAN TOGET. 

Der er nogle offentlige medarbejdere der kun er ansat til at passe 

tulipanbedende på vejen, så vi kan opretholde vores renomme som blomsternes 

by: FLEUR DE VILLE 

Jeg er med til at opretholde det renomme inde i min lejlighed, fuck 

De malede også de offentlige bygningerne lyserøde 

efter drengene skød i det jødiske supermarked 

Hospitalet, Politistationen, Brandstationen er nu lyserøde 
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De kalder det et face lift 

SKILTE OVER DET HELE HVOR DER STÅR: 

START SOM SELVSTÆNDIG hele

tiden nye 

forsikringsfirmaer 

hele tiden nye 

kørskolere 

og på hvert gadehjørne en ejendomsmægler 

herude koster et butikslokale ingenting 

så det er altid muligt at ”starte som selvstændig” 

På rådhuset har nogen sat et skilt op hvor der står: 

DETTE ER EN FØLZOM ZONE: ZONE SENSIBLE URBANE 

Alle ved godt hvad det er for en bureaukratisk euforisme 

På gymnasiet har nogen sat et skilt hvor der står: 

FRIHED, LIGHED OG BRODERSKAB, hahahahahaha  

På motorvejen står der: 
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KREMATORIE den vej 

PLEJEHJEM den vej 

KIRKEGÅRD den vej 

De her byer er kirkegårde selv før nogen dør, menneskene her er som influenzaramte 

grise der bare går og venter på at blive slagtet 

DET ER SVÆRT AT VÆRE HALAL, NÅR LANDET REGERES AF SVIN 

Det nåede at stå på et af togene i to-tre dage 

Med kulsort spraymaling 

Drengene siger de maler på togene fordi det er organiseret hærværk på offentlig 

ejendom - Drengene siger de brænder kommunens biler ned fordi det er organiseret 

hærværk på offentlig ejendom - Drengene sprænger sportshaller i luften fordi det er 

organiseret hærværk på offentlig ejendom 

jeg tænker, at selvmord måske også en slags ødelæggelse af offentlig ejendom? Og 

lidt mere konsekvent end det der gangster-pis. 

Hvad glor du på? Hvad jeg står og tænker på? bare gi mig den shampoo, tak skal du 

ha og 10 bakker hindbær skal jeg også købe, hvorfor jeg skal have så mange 

hindbær? Det er ikke til min fødselsdag. Det er vel min egen sag din fucking perker, 

fjern din klamme perkerhånd fra mig, du skal ikke tro noget, du skal ikke tro jeg vil 

noget med sådan en som dig, hvorfor spørger du ind til hvad jeg køber, er du en 

stalker eller hvad, fjern dig dit ISIS-svin, dit terrorist-svin 
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8.

Nu lægger jeg et billede op på instagram hvor jeg spiser et hindbær 

hvis nu han svarer eller reagerer eller noget så er det et tegn 

Det ser mærkeligt ud når jeg spiser det hindbær 

Jeg kan ikke engang li hindbær 

Eller jo 

De er friske og flotte at se på 

Det ser fucking wiered ud når jeg åbner munden 

Det er fake at være på instagram 

Jeg burde slette den her profil, ja 

JEG KLIKKER ALLE VIDEOERNE AF OG DET TAGER EN EVIGHED 

NU ER DER KRYDSER I ALLE HJØRNER OG DET KRÆVER ET KLIK 

OG FUCK, JEG KAN IKKE KLIKKE VIDERE 

de her 53 kommentarer kan jeg ikke slette 

Der eksisterer 53 mennesker på denne planet som har brugt tid på at formulere en

personlig sætning om min makeup på det her billede fra sidste år 
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En skriver at jeg ligner en prinsesse 

En anden skriver at hvis jeg var ægte tyrker, ville min far ikke lade mig udenfor en 

dør med de der piercinger 

Jeg er halvt tyrkisk og halvt polsk. 

Og jeg taler ikke tyrkisk. 

Og på polsk kan jeg sige rødbede og sov godt. 

jeg forstår ikke den der mani 

Hvorfor skal folk egentlig altid spørge ind til andre folks nationalitet? 

Folk spørger altid: 

Hvor gammel du? 

Hvad hedder du? 

Folk er meget, meget dumme heromkring. 

jeg hedder Oceane 

ligesom det motel der ligger siden af burger king 

jeg er opkaldt efter et motel på en motorvej 

jeg har det som 1000 døde vandmænd på en motorvej 
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det kan man jo heller ikke melde ud offentligt 

Måske burde jeg få pandehår 

Det ville klart gøre min næse mindre. De sidste par måneder er jeg blevet meget 

bedre til at lave skygger, der gør min næse mindre og får den til at ligne Taylor Swift, 

for alle piger vil være Taylor Swift og alle drenge vil lave en baby på Taylor Swift. 

Men Taylor Swift er egentlig er begyndt at forekomme mig LIDT 

MÆRKELIG OG ALIEN AGTIG 

Hvad fanden betyder READY FOR IT Hvad fanden 

betyder SHAKE IT OFF Hvad fanden betyder I DID 

SOMETHING BAD Hvad fanden betyder DONT 

BLAME ME Hvad fanden betyder END GAME 

TAYLOR SWIFT MENER INTET AF DET HUN SYNGER HUN 

ER MÅSKE EN ALIEN MÅSKE ER HUN ET HOLOGRAM 

Jeg prøver forskellige instagram masker af med pandehår 

Pink glat page med pandehår 

Blond krøllet hår med pandehår 

Fuck det her 

JEG MÅ HAVE KONTAKT TIL NOGEN, NOGEN ER NØDT TIL AT HOLDE OM 

MIG NOGEN ER NØDT TIL AT RØRE VED MIN HUD MED HÆNDER DER 

HAR EN KROPSTEMPERATUR SOM IKKE ER MIN EGEN. 
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Jeg er ikke interesseret i offentlig omsorg, der er ingen fremmede psykologer eller 

damer fra kommunen der skal kigge mig ind klogt ind øjnene og sige et eller andet 

voksent om hvordan jeg skal tackle det her, jeg vil ikke trøstes af mennesker der får 

penge for at være kærlige imod mig. 
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