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2222	dødsfælder

2000	ting,	der	ikke	kan	ske
Jeg	som	din	elsker:	nr.	103

200	tab,	som	jeg	må	ta'
Det	37'	kan	ikke	vaskes	af

20	synder,	jeg	må	begå
selvmedlidenhed	er	en	af	de	få

2	veje	kærligheden	vender
envejs	er	den	eneste	jeg	kender
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Lige	der

jeg	er	der
hvor	dine	drømme	holder	op

dit	mareridt

en	kropfuld	gåsehud
natten	kan	ikke	lide	det
og	månen	har	mit	ansigt

min	finger
maler	din	rygsøjle

gysende

ved	dit	vindue
stående	i	døren
under	din	seng

din	længsel
hvor	mørket	begynder

der	er	jeg
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Sne

Den	solnedgangs	rødmen
fylder	mig	med	gys
Som	minder	om	dig
og	dine	øjnes	lys

Disse	nordlys	leger
og	aer	mig	på	kinden
Som	dit	lange	lyse	hår
der	blafrer	i	vinden

Denne	bidende	vind
føles	som	naturens	kald

Som	din	vejrtrækning	i	stød
lige	efter	et	fald

Denne	faldene	sne
på	blåfrosne	hænder

Som	dig	med	en	hemmelighed
kun	du	kender
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Ikke	dit	problem

Tårerne	på	indersiden
af	min	kind
er	ikke	i	fare
for	at	tørre	ud

De	sætter	sig
i	mit	falske	smil
under	mine
tørre	øjne

Åh,	min	velkonstruerede	facade
det	er	(jo)

ikke	dit	problem
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Phobos

rygsøjlens	frostknirken
minder	mig	om
dødeligheden

der	kryber	langs	væggene
i	dette	hus

bag	dørens	grønmalethed
gemmer	noget	sig

frygten	bare
eller	måske	monsteret

i	min	fantasi

mine	tænders	gnislen
larmer	for	meget

overdøver
de	forestillede	lyde

i	mine	ører
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Modvilje

Under	min	hud
brænder	mit	hjerte
blødende,	bankende

Bag	mine	øjne
drukner	min	hjerne
døende,	tvivlende

Jeg	er	lige	hvor
smerten	balancerer
troløst	trækkende

trækkende	mig	ind	i	fremtiden
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Kattisk

den	røde	løber
indhenter	mig	aldrig
han	spinder	felint
på	sin	catwalk
tom,	uden	jerry
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Mere	anderledes

Jeg	er	den	du	passerer	på	gaden
Dine	øjne	undviger	stift

Du	er	travlt	gemt	bag	facaden
Men	jeg	rammer	dig	med	gift
Jeg	rager	på	samfundets	bryster
Mine	gasser	forgifter	millioner

Min	tavshed	overdøver	alle	røster
Mine	skuldre	værner	mod	store	kanoner
Mit	brede	smil	vælter	sikre	regeringer

Mine	fødder	tramper	idioter	ned	i	skidtet
Min	jernvilje	er	stærkere	end	alle	legeringer
Jeg	sparker	konformiteten	midt	i	skridtet
Mere	regelmæssig	end	alle	dine	vaner

Jeg	er	mere	anderledes	end	du	går	og	aner
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Limonade

Vi	har	forlængst	drukket	vores	limonade
Sprækkerne	i	fortovet	truer	med	at	opsluge	os

Bitter,	bitter	var	den
men	sandheden	findes	i	mellemrummene

Hvis	livet	giver	dig	citroner
er	det	dig	der	er	presset

Vi	leder	ikke	længere	efter	håbet
Vi	har	forlængst	drukket	vores	limonade
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Krapyl

jeg	nærmer	mig	det	sublime
men	når	det	aldrig

lige	uden	for	rækkevidden
af	mine	fingerspidser

mangler	gefühl

jeg	fjerner	mig	fra	det	intime
men	slipper	aldrig	væk

lige	under	huden
kryber	følelserne
kun	ren	idyl

jeg	er	i	nuet
i	fortid	og	fremtid
lige	før	og	efter

intet	sker
forsinket	rekyl

han	skriver	digte
en	skidt	fyr
regerer	og

prokrastinerer
et	sølle	krapyl
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Arvæv

hvis	tanker	var	muskler
og	følelser	nerver

hvis	tændernes	klapren
var	gudernes	gaver

arvæv

hvis	ørenlyd	var	hørbar
og	frisind	kunne	måles
hvis	lebensraum	bare

var	noget	der	skulle	tåles
arvæv

hvis	fremtiden	lå	bag	os
og	det	skete	var	på	vej
hvis	noget	var	i	vente
for	både	dig	og	mig

arvæv

hvis	ensomhed	forsvandt
og	sertalin	ordineret
hvis	dagligdagen	igen
blev	stille	struktureret

arvæv

selv	om	det	hele	forsvandt
ville	noget	blive	tilbage
et	aftryk	af	et	minde
om	andre	triste	dage

arvæv
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På	dansk

Dette	digt
er	oversat
fra	et	sprog

skabt	til	at	beskrive
din	hoftes	bue

varmen	i	dit	smil
farven	på	refleksen

i	dit	hår
Det	lyder	som
en	smuk	bøn
men	magien
går	tabt

i	oversættelsen
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Faldet

slået	sig
på	flasken

av

15



Stammen

i	fremtiden
ser	nutiden
bedre	ud
nu	fortid
da	eller
til	den	tid

blid	rimer
på	tid

jeg	stammer	blidt
profetisk	proetisk	poetisk

resten	er
stilhed
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Stødvis

sig	mig,	du
uden	blu
om	vi	sku'

spise	tiramisu

du	og	jeg
uden	nej
mig	og	dig

på	samme	vej

så	ku'	vi
uden	pli
gå	forbi

fornuftens	sti

kun	os	to
uden	tro
helt	indtil

dødens	kolde	ro
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Parafrase

De	spørger	mig
Hvorfor	jeg	tror

Vores	kærlighed	er	ægte
Den	er	alt	for	stor

De	tror	de	ved
Hvad	der	vil	ske
De	kender	ikke	os
Det	er	lige	det

De	siger	at
Alt	er	bygget	på	løgne
Og	når	flammen	dør

kommer	røgen	i	mine	øjne
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Cato

Vi	ser	dem	med	deres	meninger
åh,	Margrethe

de	lette	løsninger
vi	ser	dem

vend	jer	indad	og	spark	ud	af
dine	fodsoldater,	Pia
og	forøvrigt	mener	jeg

Vi	ser	dem	med	deres	holdninger
åh	Helle

de	rette	løsninger
vi	har	dem

hold	jer	for	ører	og	luk	øjne
dine	spildte	kræfter,	Connie
og	forøvrigt	mener	jeg

Vi	ser	jer
vi	der	kan	se

med	vores	forsnævrede	syn
vi	ser

jeres	forsnævrede	syn
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Farvel

blod	i	kager
omkring	sårkanten
hjernemassemønste

på	væggen
kropsomridset	dekorerer

gulvet
ved	siden	af

stadig	varmt	hjerte
pumpende

du	sagde	IKKE
pænt	farvel
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Dyret	med	de	mange	øjne

endnu	en	nat
kryber	henover

min	søvndrukne	krop
i	tusmørket
venter	han

dyret	med	de	mange	øjne
han	tvinger	mig

til	at	se
alt	det

alt	der	kan	ske
han	sidder	som

en	knude	i	min	mave
han	ler	perlende
når	jeg	prøver

at	sove
han	hvisker	sit	navn

i	mit	øre
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Mayonnaise

de	ting
der	er	os
er	de	ting

der	bragte	os
sammen
er	de	ting
der	os	nu
skiller

som	mayonnaise
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Forfra

dagbøger
skal	læses	bagfra

det	er	ikke	meningen
at	de	skal	forstås,	Hr.	Kierkegaard

men	grave	fortiden	frem
fra	korte	sætningers
utilstrækkelighed
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Igen

endnu	en	pige
brændte	sit	mærke
ind	i	mit	allerede
forkullede	hjerte

hvidt	derude
sort	herinde

helvede	måler	sig
ikke	med	kvinde

macho	mand
sendt	til	tælling
blæst	omkuld

af	guddommelig	kælling
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Knaphed

mangler
ord
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Knaphed	vol.	II

nærig	med	din	nærhed
ikke	nær	nok

ingen	spildte	chancer
sikken	mangel

nøgen	og	udødelig
lille	og	uovervindelig

ruinen	er	intakt

26



Knaphed	vol.	III

ørkesløst	fuldendt
perfekt	ufærdigt

overdådig	fattigdom
pauver	formue

alt	af	ingenting
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Ikke	Cool

dagen	har	bragt	et	rædsomt	bud
velkommen	igen,	terrorister	små
sikken	voldsom	trængsel	og	alarm

en	fundamentalist	så	jeg	skyde,	på	må	og	få

det	kimer	nu	til	mediefest
højt	fra	piedestalens	høje	top
et	symbol	er	født	på	østerbro

nu	er	det	tid	igen,	at	byde	stormen	op

dejlig	var	jorden
dejlig	var	den	himmel	blå

sort	føles	asken	i	vor	mund
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Limbo

hænger	i	Limbo
ikke	købt	eller	solgt

hverken	målt	eller	vejet
mellem	1	og	0

uden	sandt	og	falsk

Gödel	ler
skjult	i	G'

"how	low	can	you	go?"
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Ord

Hensyn	er	ikke	underkastelse
Forståelse	er	ikke	sympati
Respekt	er	ikke	selvcensur

Imødekommenhed	er	ikke	svaghed
Kompromis	er	ikke	at	tabe

Det	er	derfor
de	er	forskellige	ord
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Galakser

du	er	gryet	efter	en	stjerneklar	nat
dæmpes	ikke	af	krigens	mørke
jeg	er	den	mindst	betrådte	sti
den	længste	omvej	og	glat

vi	kunne	være	galakser

måske	ikke	ligefrem	helte
Jupiters	dråber	rører	os	ikke
med	mine	læber	helt	over	dine
og	krigsskibe	ved	Orions	bælte
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På	farlig	grund

halsløs	gerning
blodet	flyder	med	is
oprør	fra	øst	mod	nord

sønderlemmet	vesterlænding
ørkenrosen	græder

etsporethed	udlevet
dobbeltmoral	udleveret

tredie	gang	er	hadets	gang

inden	i	selvmodsigelsen
er	et	paradoks

omgivet	af	inkonsistens

vi	skriger	håbløst
ind	i	tågens	grå	mørke
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Græshopper

græshopperne	høres	kun	svagt
kornet	duver	til	geigers	takt

en	millirem	af	huden
kun	græshopperne	høres	svagt
sent	tilkomne	paddehatte	dirrer

evige	skygger	fra	usete	objekter
svagt	høres	kun	græshopperne
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Træning

Livet	er	der	kun
for	at	træne	dig
til	din	død

Alligevel	er	vi
alle

pokkers	uforberedte
når	det	sker

når	færgemanden	ler
op	i	dit	åbne

forbavsede	ansigt
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Ikke	til	at	forstå

hvis	Schrödingers	kat	kunne	tale
ville	Wittgensteins	løve	ikke	svæve

mellem	liv	og	død
uforståelig	kvantetale

filosofisk	fysik
fysisk	filosofi

fanden	tager	de	sidste

35



Allerede

vi	kommer	ikke
til	at	føle	smerten
stærkere	end	nu
i	morgen	er	den
allerede	på	retur

vi	kommer	ikke
til	at	mærke	latteren
klukke	foreløbigt
på	mandag	er	den
allerede	døet	ud

vi	kommer	ikke
til	udspy	kvalmens
småklumpede	opkast

til	nytår	er	det
allerede	skudt	af
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Glossolali

en	sober	prober	oktober
en	pauver	syvsover	pullover
en	slambert	forkrampet
tatoveret	barberet	fileteret

en	fisk	i	vand
en	mand	i	spand

en	tåbelig	forkvaklet	and
ronkedor	udenfor
indeni	autonom

anonym	numismatisk
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Tilbageskridt

frit	fald
fra	skulderen
af	giganten
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Vener

gisper	åndeløst
dit	tøj	for	løst

forløjet	og	forløst
på	gulvet

under	bordet
op	af	døren

underkastet	overlagt
overdreven	unddragelse
underlegen	overdragelse
udløst,	afløst,	aflæst
vener	trommer	i	natten
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Sjælefrænde

har	kendt	dig	altid
men	ikke	blevet	set
dit	hår	i	vinden
dybden	i	dit	blik

stoppet	med	medicin
har	aldrig

haft	det	bedre
end	nu

vær	ikke	bange
vil	dig	intet	ondt
ønsker	bare	et	kys
fra	kolde	læber
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Lev

lad	glemslen
skylle	ind
over	dig
og	omfavn

nuet

giv	slip
på	dødsdømte
drømme	der
holder	dig

fast

smid	frygten
på	porten
dette	er

kun	et	kort
liv
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Taget

himlen
sparker	mine	tænder	ud

græsset
flænser	min	ryg
tavsheden	runger
for	mine	ører

en	film
med	en	anden	person

end	mig
sådan	en
som	mig
man	bare
tager
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Tegn

prikkker	over	i'er
stikker	mine
ører	ud

boller	over	å'er
volder	problemer
for	min	hals

streger	over	ø'er
vejer	tungt

på	mine	øjenlåg
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Forårsgalde

jeg	er	pisse	gal
svines	til	for	fulde	gardiner
hver	gang	jeg	åbner	munden
smider	mig	af	på	facebook
i	deres	øjne,	et	forkert	ord

undskyld	mig
men	jeg	er	gal	i	skralden
intet	sandt	nogen	steder

de	tager	røven
på	os	alle	sammen

ingen	tro
kun	hetz

og	jagt	på	hinanden
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Greb

den	dråbe
som	bryder
overfladen
penetrerer
mine	ører
med	sin	lyd
der	minder

mig	om	livets
skrøbelighed

jeg	bekæmper
den	opfattede
reference	til
dødens

uafvendelighed
ved	at

dreje	ekstra
hårdt	på

vandhanens	greb
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Grå

når	du	passerer
på	indersiden	af	min	hud

en	vindheks	der	blæser
gennem	min	sjæl

gå	amok	i	en
halvvoksen	dagdrøm

du	er	kun	minder
kraniespindelvæv

grånene	neuroners
svindende	elektricitet

sidde	katatonisk
halvdød	og	vågen
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Ikke

jeg

snuser	ikke	efter	din	duft
på	puder	på	grå,	triste	morgener
græder	ikke	over	dit	fravær
på	kolde,	snefyldte	aftener
længes	ikke	efter	din	hud
i	trætte	søvnløse	nætter

tænker	ikke	længere	på	dig

overhovedet	ikke
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Imens

ser	dem
gå	ned
i	deres

ærtegrønne	både
imens	vi

prøver	at	bevare
et	figenblad
af	værdighed

med	en
letkøbt	undskyldning
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Handlingslammet

mine	fremtidsmuligheder
indsnævres

for	hvert	sekund
der	går

myriader	af	muligheder
forsvinder

som	tårer	i	regnen
nærmer	sig	langsomt,	sikkert

det	ene	punkt	i	tiden
hvor	ingen	fremtid	findes

længere
hver	dag	der	gribes
taber	et	væld	af	andre
hvert	liv	der	leves
blokerer	varianter
disse	tanker	stopper

alle	valg
som	er	et	valg
i	sig	selv

som	er	et	spild
af	muligheder
nutiden	størkner
ind	i	fortiden

fremtiden	bliver
mindre

og	mindre
og	mindre
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Slut

mæt
af	dage
forspist
langt	over

sidste	salgsdato
muggen
lugtende
gammel
udtrådt
afgået
afbrændt
begravet

komposteret
genanvendt
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