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Marts er bedst



vind 

vinden bevæger fabrikkens damp så det ligner en højtid  
det ligner et krav om genkendelse 
som en jovial besked fra en ven, man har glemt lidt 
den glemte ven gentager en gammel sandhed: 

søvnen er drømmenes krop 
også drømmen forventer en næring  
også drømmen forventer en rytme 

men jeg kræver rytme med en bidskhed der umuliggør rytme

jeg binder sindene i frisurer om hovederne
for at de skal minde mindre om affald
for at de skal minde mere om affald, der ikke forsvinder 
for at de skal minde mere om håret, der vokser på vores hud
hver dag sidder på sin dato som en lille soldat

så vinden bliver forlegen
snart mere forlegen end os 
så døgnet bliver forlegent 
snart mere forlegent end os 
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søvn 

der er nogen der vågner op midt om natten uden grund
de ser Dreigroschenoper på YouTube
de ser En kärlekshistorie på YouTube
de står op og drikker vand, spiser avocado med laks 
de stikker ! ngrene op i sig selv 
indtil de kommer med en lille og kedelig skælven 

de er alene i deres senge 
de keder sig og keder sig ikke 
det er alt for spændende at være vågen
som da man var barn og ! k at vide: tid til at sove 
men her er der ingen forældre
her er der ingen forældre 
til at insistere på, at man skal sove

ret beset kan ingen nogensinde insistere på, at man skal sove
man venter på morgenen
man ved at morgenen vil være grynet uden nattens søvn
morgenen kommer til at være en hidsig myrekrig
man ligger med sin lille myrekrig allerede og griner og skinner
hjertet har ingen rytme

eller det er bare mig, der ignorerer den rytme 
det er kedeligt og spændende at være vågen alene om natten 
man får lyst til at holde en kæmpe fest
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egern

min mormor tog fotogra! er og klistrede dem ind i et album
så kunne man slå op på et foto af en kæmpe trækrone
hvor min mormor nedenunder havde skrevet: 
et egern, april 1996
min mor lo og min onkel lo
egernet var ikke til at se på fotogra! et
men så anerkendte de det alligevel med deres latter 
det lille orange strejf der i bladene
dét er egernet 

min mor gik en tur med min mormor en kold dag i marts
min mormor så ud over landskabet og konstaterede: 
marts er bedst
og det forstod min mor
stolt over at hendes mor havde blik
for denne meget kolde måneds kvaliteter

jeg prøver at lære af historierne 
om hvordan man kan udpege noget i et landskab
om hvordan man kan vide, hvad der er godt
to hvordanner som koloniserer min eksistens 
fordi det føles kriminelt at sige:
jeg ved ikke hvordan jeg kan udpege noget 
jeg ved ikke hvad der er godt

mit hjerte er et egernhjerte
meget hurtigt og pelset
meget stor trang til " ugt
meget stor trang til vinterforråd  
alt for mange vinterforråd 
sanserne vender den forkerte vej og efterspørger en viden
der er rigtig mange egernhjerter i verden og jeg hader dem 
det er med en sanseløs panik 
at jeg hader den sanseløse panik  
jeg hader egern som kun egern kan hade egern

sport 

min veninde tager mig med til yoga
vi ligger på gulvet, på vores måtter
vi udfører synkrone bevægelser

læreren er sød 
vi lærer positionerne: palmen, hunden, krigeren og cobraen

meget mærkeligt med yoga
at denne praksis er kommet rejsende hertil fra Indien og fortiden,
ligesom det spidskommenpulver man kan købe i supermarkedet

min veninde og de fremmede kvinder og jeg
vi ligger på hver vores måtte  
arme og ben og hjerner
vi efterstræber ligevægt
denne meget eksotiske ligevægt 
det slår mig: vores sjæle er bare muskler 
men hvordan bare 

hvad er det vi er med til 
hvad er det vi er med til 
en ond sundhed?  
en ligegyldig sundhed? 
en OK sundhed
vitamin well reload
den organiserede ro 

roen er hellig og kommunal 
ro er et arbejde
ro er det arbejde, vi har 



alt for dygtig, påvirkelig  
så måtte jeg væk 
så måtte jeg se at blive fri af al den tilknytning 

hvor gad jeg godt at være dygtigere til ikke at ønske mig frihed
hvor gad jeg godt at være dygtigere til at sige: 

vil du ikke godt blive her og lave ingenting lidt længere
jeg synes du er vidunderlig og håber at vi skal være sammen altid

skolen

I want to be free of you in order to do things
things of importance which will impress you, attract you
so that you can be mine and I can be yours forever

disse linjer er sandheden om mit liv 
tak til Lyn Hejinian for at være en duks ligesom mig 

jeg elsker skolen
skolen er mere systematisk end gaderne
end frikvartererne i gården
den meget dengsede utålmodighed jeg har
kan tilfredsstilles ved eksamen, særlige udmærkelser, præmier
allermest som barn

modtog et diploma of outstanding academic achievement i femte klasse
udstedt af min amerikanske skole i troperne
Bill Clintons underskrift i højre hjørne
inspektørens i venstre
fattede det ikke
før jeg blev kaldt op på scenen til årsafslutningen før sommerferien
jeg var helt knust fordi vi skulle " ytte hjem til Danmark
jeg skulle sige farvel til alle 
vi sang sange: 

a circle is round and has no end
that’s how long you’ll be my friend

egernhjertet kunne ikke stå for den slags
det græd ud gennem mine øjne
egernhjertet græd lige gennem alle mine viljer 
meget besværligt

eller var det viljerne selv der græd 
work hard cry hard 

dygtig til matematik 
dygtig til sorg 



døvnælde 

i en tv-serie " etter kammerpigen fruens hår om aftenen
så håret ikke bliver ! ltret af søvnen
så søvnen ikke bliver ! ltret af håret 
sådan må man være sin egen kammerpige hver aften
og man må vælge alle sine kammerpiger med omhu 
alle sine applications shampooer revisorer terapeuter 
for det vigtigste er at gøre sig det behageligt 
for det vigtigste er at kende sine præferencer 

man kan gå og suge nektar fra døvnælderne 
som den desperate mund man er
selvfølgelig er man grådig 
selvfølgelig er man grådig 

det er gavmildt af døvnælderne 
at ligne brændenælderne så meget
men ikke være brændenælder
men bære små hvide blomster i stedet
at ikke brænde, men ligne det brændende
at ikke brænde, men ligne det brændende 
ligesom tv 
ligesom tv 
ligesom tv
ligesom en " etning i håret 

peberfrugter�

jeg stod og skar peberfrugter i køkkenet 
men så var det som om, der var nogen der skar i min hjerne 
jeg ! ndelte, jeg blev ! ndelt 
slet ikke godt 
tænkte: åh!
jeg må være alene i millioner af timer
for at pleje den lille goldhed i hjertet
der skal beskytte mig mod denne ! ndeling
jeg vil ligge og ligge, sådan en liggen som en aktiv handling 

og så blev jeg meget gold i hjertet 
og så blev jeg meget syg 
og så blev jeg meget rask
og nu er jeg alt for rask 
nu vil jeg afmontere skammen i os alle
og nu vil jeg frelse alle golde hjerter i verden 
nu vil jeg lære dem at spille på håbløsheden som et instrument

og min psykolog siger: 
det lyder godt det med at afmontere skammen i os alle
men hvis du ikke sover om natten bliver du syg igen

jeg elsker denne lille dame med praksis ovenpå Nørrebro Centeret
så sidder vi der med udsigt til den grønne station 
og hun minder mig om at ro er et arbejde
og det skal jeg rigtig tit mindes om
for hver morgen vågner jeg op mellem mine dyner og tænker: 

GIDER IKKE SPISE MORGENMAD
VIL ARBEJDE NU
MINE PLIGTER KALDER 
NU SYNGER MINE PLIGTER IGEN DERES SANGE 
MEGET HØJT IND I MINE ØRER



bygninger 

arbejde er et fysisk fænomen
arbejde er transformation af energi

denne velsignelse: at forårsage transformation af energi
denne velsignelse: at være funktion
sådan et vidunderligt redskab

! ndes der en tilstand 
hvor jeg vil være fri af ønsket om at blive berørt
! ndes der en tilstand 
hvor jeg vil være fri af ønsket om at blive urørlig

hvornår bliver vi frie af længsel
hvornår bliver vi frie af længslen efter frihed

der er brug for bygninger til alle de arbejdsomme kroppe
som hver morgen skal forstå deres arbejde forfra
som hver morgen skal forstå deres lejligheder forfra
som hver morgen skal forstå deres elskede forfra

fordi et menneske aldrig bliver rutineret
fordi et menneske ikke kan erindre alene
fordi et menneske har brug for andre mennesker
og bygninger og redskaber
og planterne, træerne på gaden og i urtepotterne
og dyrene, kattene der hele dagen sover i de senge
vi rejser os fra hver morgen

en krop er blød som en krop
en krop er blød som en krop
en by er blød som en krop

en by har brug for bygninger, der bliver stående
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bønner

If we could accurately map heaven some of our up-&-coming scientists 
would begin drawing blueprints for its improvement, and the bourgeoisie 
would sell guides 10¢ the copy to all over 65. But I do not mean to be 
clever although I do mean to be clever on 2nd thought and like to be clever 
& want to be considered so. But the point more speci! cally here is, I don’t 
want to fear to be out, I want to love to be in; I don’t want to believe in hell 
but in heaven. Stating this does me no good. It is a matter of the gift of 
grace. Help me to feel that I will give up every earthly thing for this. I do not 
mean becoming a nun.

siger Flannery O’Connor 

I’m a tulip in a cup 
I stand no chance of growing up 

siger Fiona Apple 
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sindet er tropisk

himlen er blåhvid
det er heldigvis april
æbletræet i gården er sprunget ud
der hang æbler på det gennem hele vinteren
grønne og " abede
først nu har de kapituleret 
to rådne skrog mellem de nye blade

jeg har fået feber igen
jeg har fået feber af mig selv 

sindet har ingen ordentlige årstider 
sindet er tropisk, fugtigt og blomstrende
der vokser palmer ud af det, ud i lungerne
alt for hurtige palmer
alt for hurtige palmer 

slet ikke sjovt at blive solskoldet indefra 
men ude på gaden er der så mange bevægelser
så kommer der lidt vind ind til mig

så mange hoveder kommer cyklende med alt hvad de har
deres organer og læderrygsække 
duerne kurrer ligesom altid
duerne kurrer ligesom altid

good night, and good luck

tidligt i morges vågnede jeg op i mørket
jeg hørte duerne kurre 
deres lyde mindede mig om at være meget lille
i morges hørte jeg lydene, som jeg hørte dem dengang
en sagte og nordeuropæisk junglesang

jeg har altid boet i den her by, luften er kølig og tør
jeg går på gaden med samme chok
med skæv mund og armene slæbende efter 
ved ikke hvordan man slapper af derhjemme

cykler rundt med opspærrede øjne og ser på kranerne og bilerne
træerne, menneskene og husene

nogle gange tænker jeg på gaderne som et computerspil
man ved hvor man kan cykle hen og kæmpe mod et bestemt monster

et landskab er et væv af viljer
man styres af de viljer når man kommer gående hen ad gaden
man ved hvor man er velkommen 
man ved hvor man ikke er velkommen 

at være hjemme betyder at være vævet ind i alt det man er 
det er et sjældent privilegium 
der er ingen garantier for ro eller frihed 
der er ingen garantier for ro eller frihed 



kærlighedsnovelle

Jeg elskede et menneske i et godt stykke tid: 
I hjertet og lungerne og nyrerne, i hjernen, i computeren, i sproget. 

Hans øjne havde trukket størrelse fra resten af hans krop, meget lang og 
tynd, meget store øjne. Han lignede en øgle, et krybdyr. Han så ind i mine 
øjne og hans øjne voksede. Han spurgte mig om min barndom og mine 
længsler. Han spurgte mig om litteratur og ! lm og om vores venner, om 
hvad jeg syntes om dét og dét. Jeg syntes alt muligt om dét og dét, jeg var 
velopdragen og grænseoverskridende i samme ombæring, smuk og hurtig 
i øjnene. Han købte pomfritter og burgere til os på grillen, købte øl til os på 
værtshusene, skrev til mig i en mail: sov godt, ! ne. Jeg døde næsten af at 
modtage denne mail, eller jeg var parat til at leve for evigt.

Vi skulle i biografen, så vi var i kiosken efter bland-selv slik. Jeg er sikker 
på at min interesse for skrift udspringer af min interesse for slik, denne 
! ktive og intense forskydning i verden. Sismofytter abrikosvingummi ABC-
lakrids. Det fortalte jeg ham og det kunne han rigtig godt lide. 

Vi var begge to skeptiske overfor ! lmen. Der manglede nogle " ugtlinjer 
sagde han bagefter da vi fulgtes hjemad. Han blev begejstret over et nyt 
og meget farvestrålende skilt foran en shawarma-bar: Så jeg vidste at vi 
var den samme. 

Han lavede en saltvandsblanding til sine kontaktlinser, når han skulle sove 
hos mig. De blev lagt i hver deres lille termoglas, nogle mærkelige små 
glas som min sambo havde fået af en veninde. Dér kom han bærende på 
glassene med saltvand og kontaktlinser i, denne dejlige alien havde et glas 
i hver hånd. Nu skulle de stå på min kommode hele natten med hans syn i. 
Det var et sindssygt privilegium at se ham komme gående hen over gulvet. 
Ansigtsudtrykket var meget træt og fraværende. Alt det besvær der er 
forbundet med at have en krop, det var et besvær vi begge to følte som en 
byrde i vores liv. For det meste frygtede jeg, at denne byrde skulle komme 
imellem os. Men kontaktlinseforanstaltningen var en vidunderlig situation, 
jeg lo til mit kranium var ved at revne. Termoglassene blev aldrig brugt til 
andet, de var for små og for grimme.

Jeg så på ham når han sov. Jeg var bange for at han skulle gå fra 

mamas and papas 

der ! ndes en samtale på et kassettebånd 
mig på fem år der spørger min mor om hvad vi skal have at spise
min mor der siger: omelet
mig der siger: AD
min far der siger:
men skat, vi laver bare omeletten sådan som DU rigtig godt kan lide

min mor læste en bog om en kængurumor og et kængurubarn højt for mig
til sidst i historien aftaler de at hoppe lidt rundt hver for sig
moren skal hoppe lidt mod vest
ungen skal hoppe lidt mod øst 
og så senere skal de mødes et sted midt i mellem
men kort efter de har sagt farvel tænker kængurubarnet:
mødre skal holde hvad de lover, men ikke børnene 
jeg bliver simpelthen væk fra det hele
hvis det bliver ved med at være lige så sjovt at være ude i verden
som det tegner.
min mor sagde: 
det er rigtigt, sådan er det
kun forældre skal holde hvad de lover
uha tænkte jeg

Mamas and Papas var et band min mor og far godt kunne lide
hvilken heldig overensstemmelse
mor og far har så mange mødre og fædre der også er deres venner 
og det er noget god dansemusik med " otte korstemmer 
man kan godt blive ved med at høre det til sine dages ende: 
monday, monday la-la, la-la-la-la
can’t trust that day la-la, la-la-la-la



som barn tænkte: når man er voksen, skal man holde havefester hele tiden. 
De voksne skal danse og børnene skal danse. Der vil være live-musik og 
skibberlabskovs om natten. Denne havefest levede ikke op til mine 
forventninger. Der var ingen rigtige børn, kun infantile voksne på vej mod 
de 30.

Børn som os der havde haft den forestilling, at det var vigtigt at have et 
ansigt, der var velkendt i offentligheden. 
Børn som os der ! k lyst til at skære i vores ansigter med knive, da de 
ansigter faktisk blev velkendte i offentligheden. 
Jeg tænker på de ting i svømmehallen nu næsten to år efter. 
Jeg ligger og kigger op i saunaens stjerner

Og nogle uger senere sidder jeg i et tog. Skriver en besked: om vi skal gå 
en tur. 

Og han skriver: gerne! Det er forår igen og vi går langs hinanden af de 
samme ruter
Men vi er ikke de samme. 

Stadig mærkelige poser af hud muskler organer knogler sener blod fedt og 
sprog. Mere eller mindre overskuelige livsforløb. Mere eller mindre til at 
genfortælle. 

Jeg spurgte ham engang hvor ofte han tænkte på, at vi er på en planet.

Én gang i timen, sagde han, 
vi er rumvæsener, sagde han
og det måtte jeg give ham ret i. 

Nu er vi lidt ældre, lidt roligere. Der er ting, jeg ikke vil gøre længere, ting, 
jeg ikke længere vil ! nde mig i, ting han havde opgivet før jeg mødte ham. 

Vi taler om vores svagheder og om de måder, vi håber vi kan vinde 
alligevel. Og så ser vi omgivelserne, peger og råber:

oi dét træ ligner noget fra Angkor Wat eller True Detective! 
og se det mærkelige landskabskort, ruten til ejendomskontoret! 

hinanden. Simpelthen at lemmerne ville " yve i hver sin retning, som en 
computerspils! gur, Rayman, i et spil jeg spillede meget af min barndom. 
Rayman hang ikke sammen, han kunne skyde sin handske frem foran sig 
og slå monstrene ud, bogstaveligt talt ud af billedet. Rayman gik aldrig helt 
fra hinanden, men det var jo også bare et børnespil. Rayman var måske 
begyndelsen til min kærlighed til denne mand, øglen før øglen, sådan én er 
der altid, har jeg læst i Lolita. There is always a predecessor. 

Efter knap tre måneder sagde han at det ikke kunne gå:
Jeg tænkte på at dette udsagn var en abort, man når at få foretaget i tide. 
Man bør forlade mennesker, der betragter sig selv som ens ufødte børn. 
Det kan jeg godt se. 
Det ville jeg også have gjort i hans sted. 

Vi gik en forfærdelig tur den morgen, efter at vi var vågnet og han havde 
sagt, at det ikke gik. Vi gik forbi Frederiksberg Centeret, ud i de grønne 
områder omkring Copenhagen Business School. Jeg stoppede op, stod 
overfor ham og så ind i hans alt-for-store øjne. 
Han så på mig som man ser på en kær ven, man vinker farvel til idet man 
sejler bort, idet man rejser til Amerika eller Alpha Centauri. 

Nemt hvis jeg påstår at han forlod mig til fordel for utopien, ret nemt. 

Man forlader andre mennesker fordi man ikke elsker dem, altid derfor. 

En kvinde gik forbi os med sin mobiltelefon foran øret, sagde: vi skal have 
fat i muldvarpemanden, så han kan komme og slå de muldvarper ihjel. 
Ham jeg elskede og jeg, vi udvekslede et tørt smil midt i krisen. Denne 
muldvarpedræber, hun havde ikke noget at gøre i vores landskab. 
Dette grønne skrækkelige. 

Til en fest nogle uger senere mødte jeg ham igen. 
Jeg skreg ind i hans ansigt:
du har behandlet mig som et barn! 
og drak arrigt af min lille brikjuice, jeg havde købt i kiosken;
var for fuld til at drikke mere øl. 

Det var i Billedhuggerhaven på Kunstakademiet, sommerfest med tung 
bas. Det er trist at jeg har haft så høje forventninger til havefester. At jeg 



hver sin dragt

man skriver på sin computer og på sine papirer
man vil gerne huske noget 
man vil gerne forsikre om noget 

min veninde har sagt at jeg skal holde op med at sammenligne 
mennesker med dyr
men det er jeg ligeglad med
bare fordi jeg elsker hende
betyder det ikke at jeg altid skal rette mig efter hvad hun siger 
i øvrigt ligner hun en virkelig sød hejre

nu må det være tid til Anne Carson: 
what does each mean? 
Geryon had asked his mother. She never lied to him. 
Once she said the meaning it would stay.
She answered, 
Each means like you and your brother each have your own room. 
He clothed himself in this strong word each. 

Each. Hver
 
hver er et ord man tager på som et stykke tøj 
hver er et ord man tager på som et stykke tøj 

hver er den grammatiske dragt, man tager på
for at holde psykosen udenfor hørevidde

i hvert menneske ! ndes et uendeligt klima, et vejrforhold
uendelighed er ikke et spørgsmål om tid
uendelighed er et spørgsmål om rum
uendeligheden varer altså ikke for evigt
den dør med sit menneske-klima
det pelsede egernhjerte holder op med at slå
har ikke mere nogen krop at stresse over 

man er altid godt på vej til at tabe denne grammatiske dragt
men det er ikke altid døden eller psykosen, der venter udenfor 

Og så skal jeg hjem til min lillesøster. 
Og dagen efter tænker jeg ikke på ham med den gamle rædsel og længsel 
i hjernen. 

Han er et af de mennesker, jeg kender. Han er et af de mange børn der 
stadig venter på en rigtig havefest. Sådan nogle idioter er vi altså. 

Det er et sindssygt privilegium at kende andre mennesker. 

Man kan bare ringe til dem og sige: 
skal vi mødes dér og dér om nogle dage. 
De vil sandsynligvis sige ja. 
De vil sandsynligvis sige ja.  



5nogle gange er det bare egern koraller hejrer og øgler 
sne og sol palmer og badebolde 
nogle gange er det bare andre mennesker, derude 
hinanden hinanden

et udueligt fremmedlegeme
et udueligt fremmedlegeme 

og så samler dragten sig igen, forbedret

man forbedrer sin dragt
fordi denne hver-sin-dragt altid er lidt for stram
dragten bliver tykkere 
og man kommer længere og længere væk fra alle 
og man bliver mere og mere mast 

man går rundt som en biavler
man gider ikke gå rundt som en biavler 



os 

vinden bevæger fabrikkens damp så det ligner en højtid 
vores sange lægger sig om vores kroppe som festkjoler 
vi går omkring i vores uendelige liv 
man ser det straks
man kan bare gå ned i parken og se:
trækronerne er vrangvendte lunger
sammen med solen laver de ilt 
som vi trækker ned i vores almindelige lunger 
sammen med al slags gift og had og vittigheder  
vi kigger op på de vrangvendte lunger med vores fugtige øjenæbler 
og på den forkerte dag
på den forkerte dag 
kan det godt være umuligt at bære 
så gik jeg for eksempel ned ad gaden og tænkte: 
åh nej, alle de vrangvendte lunger i parken
det ligner jo vener og arterier
så var jeg bange for at det hele skulle blive til en splatter! lm 
så var jeg lige ved at miste forstanden helt permanent 
men så tænkte jeg: 
yes! alle de vrangvendte lunger i parken
og så mine almindelige lunger i parken 
skal ikke kunne sige hvad det nye i min sindsstemning var
andet end fornemmelsen: 
shit hvor vidunderligt
at det trods alt lader sig gøre 
at så mange liv går omkring imellem hinanden 
så mange minutter til hverdag, hver dag 
uden at smelte eller gå i stykker 
uden at slå hinanden ihjel
eller sig selv ihjel
  
jeg var vel tretten år da jeg giftede mig med Depression 
en træls dæmon som I sikkert kender 
og han påstod at han var den eneste i verden der ville mig det godt 
at han var den eneste i verden som kunne holde mig ud
mig kan du regne med, hvislede han 
så hold du dig bare til mig, hvislede han

han klemte om mine gajolbryster 
han skubbede sin slatne pik rundt i min mund 
uden nogensinde at blive hård 
så kunne jeg hverken tale eller spise 
og planen var: 
vi skulle hygge os helt ihjel med al vores had og stoicisme 
og det har været et kedeligt liv 
men nu for nylig er vi altså blevet skilt 
og nu er jeg parat til mindst 8 bryllupper 
og vindene og solen og computeren og rulleskøjterne og Sertralin 
og alle mine familier & venner
vil hjælpe mig med at drive Depression på porten
næste gang han kommer slæbende med sin slimede dagsorden
på nye frierfødder og lommerne fulde af chokolademønter 
jeg ved hvad jeg skal sige til ham
DON’T APPROACH ME
I WON’T APPROACH YOU
og jeg vil råde alle til at sige det samme
når han lander hos jer i et svagt øjeblik 
når han siger:  
hej, Lille:
Nu skal vi to ud og ! nde Redningen 
nu skal vi to ud og gøre dig berømt eller rig 
eller martyr 
eller all of the above 
Depression er smart 
han har giftet sig med alle udbytningens håndlangere 
og så mange af udbytningens modstandere 
han har hvislet til os:
der er kun dét, der er 
red dig selv, jeg hjælper dig 
med at redde dig selv
og vi har lystret og skjult, at vi har grædt 
indtil så mange af os er døde 
og vi har lystret og skjult, at vi har myrdet 
indtil så mange af os er døde 
og mange gange endnu vil vi lystre og skjule at vi græder 
og mange gange endnu vil vi lystre og skjule at vi myrder
ud og lede efter Redningen



den Endelige og Sande Redning
og det er der aldrig nogen der er blevet reddet af 
prøv lige at hør;
en tåre er meget generel
når vi græder, er det havet, der skyller ud af os 
det meget giftige og mærkelige kogende hav 
længslen efter at være 1 og længslen efter at være 0 
det er den samme binære idioti 
ingen er 1 og ingen er 0 
det er dét vi skal hjælpe hinanden med at huske
det er dét I skal hjælpe mig med at huske 
næste gang jeg igen er havnet i den dårlige uendelighed 
alle bærer mindst én rigdom:
dette hele tiden at generere et overskud
dette hele tiden at gøre alting samtidig med sig selv 
og hurtigere end sig selv 
og langsommere end sig selv 
det kan vi ikke blive fri af 
at vi ikke kan blive fri af dét er vores mulighed for at blive venner 
så lad os nu bare deles om det mad der er 
de senge der er 
de skove der er 
de computere der er 
de bøger der er
den plastic der er 

lige til solen bliver en rød kæmpestjerne om 5 milliarder år 
ja for solen bliver en rød kæmpestjerne om 5 milliarder år 

det sner lidt i dag, den sidste dag i marts 

efter al den skrivning havde jeg heldigvis en aftale 
en god anledning til at komme ud! 
forlod computeren med mit lynhurtige hjerte
tog støvler på
og så ned til optikeren i " eecebukser

håbede jeg ville møde forskellige mænd og kvinder jeg kender
forskellige mennesker som har adresse mellem min adresse og optikeren

mødte ingen

optikeren er forfærdeligt sød, tror nok hun hedder Bolette
hun ligner lidt en dinosaurus med sine store briller
hun bliver ved med at sige mit navn
du ser rigtig godt med de nye kontaktlinser Lea sagde hun
120 %

jeg var stolt over samarbejdet mellem mine øjne og de nye kontaktlinser 

jeg får altid den tanke når jeg er til optikeren
når hun ser på mine øjne gennem et instrument
at noget kunne skyde ud af instrumentet og gennembore mine øjenæbler 
denne tanke får mig til at holde meget af dette menneske 
at hun behandler mig nådigt selvom jeg er i hendes vold

nu spiser jeg spaghetti med kødsovs derhjemme
stakkels små okser som nu skal være en del af mit kød 
det kan være, at når jeg er død og brændt
vil jeres børnebørn spise noget græs der vokser ud af mine rester  
så bliver det mig der fodrer jeres art
sikke en latterlig undskyldning, undskyld for den

og til jer som jeg elsker vil jeg gerne sige nu 
at når jeg nu griner så tit 
så er det ikke fordi jeg synes I er latterlige
I hvert fald ikke mere latterlige end jeg selv er 
latteren
det er bare smilets måde at blive til lyd 
det er bare smilets måde at blive til lyd

og til jer som jeg elsker vil jeg gerne sige nu
hvis I nogensinde dør
så spiser jeg jeres hjerter med kniv og gaffel
som en straf for at I er døde
som en metode til at holde jer i mig
selv skal jeg jo aldrig dø
det er for usandsynligt



jeg lever jo her og har levet her så længe 

glem hvad jeg sagde
døden er overordnet set usandsynlig
vi lever jo her og har levet her så længe 

hvem ved om evigheden alligevel ! ndes her hos os 
hvem ved om evigheden alligevel ! ndes her hos os
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