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FLOR 
 
Broer. Jeg har fået nye dage, og i dem 
cykler jeg over broer. Først trækker jeg 
i tov, og siden lader jeg linen risle. Som 
kildevand iler i kilder i Provence, som 
fløjten mellem nervøse læber. Der er så 
mange lyskryds i det her liv. I min lom-
me har jeg lavet mig en ny ven af alle 
de grønne, jeg kan nå at krydse. Den 
kan jeg holde i hånden, når tiden går for 
langsomt, og når jeg er for træt til at gå 
længere op ad trappen. Vi griner, fniser, 
smiler til hinanden, imens vi står i kø. 
Jeg behøver ikke fortælle andre, hvad 
vi ved. 
Lyset. Det er en smuk kande, en bedå-
rende, blå krop, der hælder lys i mig. 
Det fylder mig op til randen, rasende 
rart og superklart. Spejler sig sirligt i 
vandet og læner sig op ad Diamanten. 
De spiller tennis med havnekanten som 
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net og stopper ikke, når jeg gynger med 
benene på den. Det er middag, og jeg 
spiser gulerødder imens. Vugger som 
en ene flamme i et septemberrum, kil-
der som fingre danser op ad ryggens 
rad. Dit smil er i tusindflor, og jeg vil 
aldrig hjem. 

Toner. Så er der kommet nye toner, der 
ridder langs Glyptotekets marmor og 
massemagi. Slanger sig op ad kuplen 
som en kælen killing i villigt medgør. 
Hidsige som ivrige smil og verdensøko-
nomier. River og insisterer i min nakkes 
hug, ænser sjældent et eneste suk. Så-
dan valser dagen og tager mig med på 
rov. Du beder mig om at holde en 
hemmelighed imens. Lad os blive sid-
dende som en krone på værket. 

Mennesker. Vi bliver trukket på line 
langs cykelstier. Som stilke med blom-
ster på top samles vi i en mangfoldig 
buket. Jeg stiller den i vand på mit 
stuebord, når jeg når hjem, og jeg en-
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delig kan tage et hvil. Vi strækker os 
som løver, og jeg bliver så træt af alle 
de brøl. Så ligger jeg stille med en hjer-
terytme på standby og er blød og lun 
som et nybagt brød. Nu kan vi godt fal-
de længere ned. 

Flor. Det er min nye yndlingskage, mine 
nye dage, og jeg kan gå fra lag til lag 
på min helt egen silkestige. 
Menneskene, der bevæger sig i en 
stime. Som smukke sild svømmer de i 
bløde bølger. Jeg drikker dem 
mousserende og er i karrusel. Jeg ser 
på dem fra alle mine rejsende broer. Vi 
åbner og lukker i som nye gaver, og du 
binder sløjfer i min mund. De toner så 
troligt ud i en omfavnende klang, jeg 
kan lægge mig i. Så falder lyset ned og 
hvisker sig ind i min hånd. Synger sig 
videre i dagen – sætter sejl, 
hverdagssejllads.  
Sig vi kan lade os.



 

 

SORG  
 
Jeg har sendt mig selv uden for døren, 
og her står jeg og lytter opmærksomt 
på min højeste tå igennem døren. Der 
er en hel ny verden, der flyver forbi der-
inde; magiske galakser og elektriske 
mælkeveje, jeg aldrig vil kunne drikke 
op. Min tørst er forbeholdt begrænsede 
tårer. Mit hjerte synger så utålmodigt og 
er glat som mahogni. Som sølvtøj bliver 
det pudset og lagt på grønt kunststof i 
stuens inderste skab. Min vejrtrækning 
er en vindeltrappe; hakkende hikster 
det sig frem og rundt, trækker dagen 
længere og længere ind på land. Mine 
arme er pulserende og udmattede, men 
ikke så slappe, at jeg ikke kan trække 
mere ind over bord. Jeg gør det med 
kyshånd; jeg drømmer stadig om flere 
sølvkys, for stilheden har vundet guldet. 
Før syntes jeg, du smilede, men sikke 
et vejr, du har taget i munden i dag. Det 
larmer som en motorvej, og jeg er ban-
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ge for, at vi aldrig skal nå ned i gear. 

Det får mig til at vakle som en storm 
uden retning; jeg er pinligt forvirret og 
ved ikke, hvilke stol jeg kan eller skal 
sætte mig på. Jeg kommer til at vælte 
alt, hvad jeg rører ved. Jeg sætter hån-
den op for munden og ved, at intet af 
det her er, hvad jeg mente eller håbede, 
jeg kunne få dig til at tro på. Mine øjne 
er morgentåge, og gryet kradser i hele 
min krop. Som kryb, der aldrig finder ro 
men kun suger mere og mere blod. Jeg 
er en dominoeffekt, for der er ingen, der 
vil ride på regnbuer, når de kan slå ar-
men af den, der rækker hånden ud mod 
dem. Når først elastikken er begyndt at 
strække sit vanvid ud, er der ingen, der 
tør sætte sig mod dens skærende magt 
og hidsige risiko. Jeg sidder i et skarpt 
hjørne og ser alle farverne skifte og 
rode rundt i et verdensstort kor. Min 
krop er et stort skib, og havet, jeg sejler 
i, spiser grådigt af klitterne i en vinter 
lang. Der er næsten ikke plads til en tur, 
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og jeg må nøjes med at blive blæst om-
kuld i et par minutter og så ikke flere. 

De siger, at det er ligesom at have en 
kartoffel i munden, når man taler. Jeg 
ved det, for jeg kan aldrig finde ud af at 
sige de magiske ord. Blæsten er som 
en hånd mod min næse og mund, og 
jeg prøver febrilsk at trække alt det liv 
ind, jeg kan få tilladelse til. Til sommer 
kan du grave mig op fra jorden og va-
ske mig mild med en svamp under en 
rindende hane. Jeg lover, jeg ikke er 
mere beskidt. Du kan koge mig i en ti 
minutters tid og spise mig mør og blød 
med smør. Det smelter, og vi kan håbe, 
at vinden gør det samme. Så kan vi 
plukke franske anemoner og holde vin-
teren for døren. I vinduer sætter vi dem 
i vand, så de aldrig får for lidt af solens 
utålmodige og stærke stråler. Jeg skal 
give dig en følelse af at cykle uden 
hænder, mens vi ser på stjernerne og 
tror på universet. Vi elsker utålmodigt, 
men siger det aldrig til nogen. Bagefter 
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siger du, at du har det fint, og jeg bader 
lidt dybere i dit smil. 

Igennem skoven har vinteren fældet 
træer af flere omgange. Også den har 
brug for pauser og en hånd at hvile 
kinden i. De ligger som kister, blødt og 
roligt i mos og bregner vilde. Jeg har 
lært, at man skal lade falde, hvad ej kan 
stå. På samlebånd kører vi for stærkt, 
og solen falder hurtigt, som en dør, der 
resolut bliver lukket, over landevej og 
marker. I min hånd vugger rattet, og jeg 
sænker farten lidt. Jeg ved ikke, hvor 
længe jeg skal stå uden for døren med 
den her følelse ind til kroppen så tæt. 
Men den er næsten groet ind i mig og 
er blevet en del af mine dages stædige 
og ukuelige tone. Den er en farve, der 
skal blandes så pirreligt og perfekt, før 
jeg kan trække den over hovedet. Vi ror 
samme båd, og der er ingen tvivl om, 
hvor vi ror hen. Om aftenen tager jeg 
den alligevel langsomt og forsigtigt af 
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og sørger for, den får hvile og tro til 
dagen derpå. 
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DAGE 
 
En forelskelse, hvis man må tale om en 
følelse så fin, og skal den dog 
nogensinde blive min. Den er hidsig og 
dog langsom, ligesom mine 
søndagssymfonier spændt i vals over 
hele november. 
Midt i værelset er der en rude så stor 
og mægtig. Jeg sidder i et hjørne af det 
med et roligt hoved, som jeg lægger 
mod karmen hvid og hård. Her byder vi 
alle månedens dage velkommen, som 
var vi et fattighjem for følelser strakt ud 
som elastik; sat skakmat og absolut 
handlingsfortiet. Vi tager intet for givet. 
Igennem en så klar og ren rude kan jeg 
se matroser ramme ind og vandre ned i 
stier og åer små. Det regner altid på 
novembers søndage, og jeg kan snart 
deres stille vise udenad. De synger i et 
kor blødt som merinould og hjertet fuld. 
De synger i et kor så fint som forårets 
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første, fortrolige, forelskede dag og ro-
en i hovedet, du må få, når du lægger 
det på puden i en aftentime sen. De 
smiler ganske vist uden bekymring, og 
ej heller i deres gang er der et usikkert 
trin at skue. Trofast og målrettet, som 
bølgens riden, stiler de mod et land, jeg 
endnu ikke har fået at se. Der sidder jeg 
i timer lange, og må tålmodigheden dog 
aldrig en ende få. 

Jeg drømmer om en ny verdensorden, 
hvor mandag morgens modvind er sød 
som honning og rolig som et knus, der 
aldrig slipper mig af syne. Solskinnet er 
altid højt og rungende over byen; det 
skærer sig skarpt som papir mod byg-
ningernes tage, men efterlader ingen 
sår. Jeg drømmer om en verden, hvor 
hver tone på klaveret bærer hveregen, 
særegen følelse og ligeså tusindfoldig, 
magtrig kærlighed i massive strøg. Jeg 
er altid rolig, når du folder mig i hæn-
dernes vold. Jeg drømmer om træer 
ligeså store som Rundetårn. De skal 



 
1 1 

være prægtige, som den måde solen 
kan skinne igennem mit hår, en aften i 
augustsolens sidste, modige stråler. De 
skal være mægtige, som når en flyve-
maskine letter og kan bevæge mig i 
tusinde miles uransaglige retninger 
rundt om en verden stor og så ende-
mageløs. De skal være frodige, som 
køkkenhaven i mit barndomshjem med 
rosenrøde, læbebløde jordbær, forårs-
løg og forglemmigej. Jeg får 
mælkebøttesaft på min kjole og ved, at 
det aldrig skal gå af. De dufter stadig i 
dag og må stå i flere buketter små i væ-
relset rundt. Her drømmer jeg om at 
invitere dig på midnatste og dog snart 
få så meget mere at se. 

Imens går jeg rundt med en elefant i 
maven; så tungt kan et savn veje, som 
endnu ingen favn har at finde. Jeg vejer 
flere venevejarbejderes maskinerier, 
end mine vener nogensinde skal nå at 
benytte sig af. I et milliondybt samar-
bejde renser vi alligevel hvert eneste 
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hjørne, så det er klart til en forevigt sky-
frihed. Jeg drømmer om en himmel, der 
kan omgive mig med samme tryghed, 
som juleaften gjorde, da jeg var fem. 
Spændingen, der lå i ens hånd en aften 
lang og groede sig stærk, ægte og elek-
trisk. Ligeså hul som en konkylie og 
udmattende som en skattejagt uden 
kort. Uforudsigelig, som når du en dag 
vågner op, og sommeren pludselig er 
blevet til efterår med en kælen, kølig 
vind og en stille, vuggende bladregn. 
Jeg drømmer om en himmel, der huser 
samme lettelse, som når man husker 
det, man havde glemt. Som spiller den 
samme ro, som når en tanke tænkes 
færdig uden forudgående insisteren 
derpå. Den slags ro, der hænger ned, 
som tæppet gør tungt og majestætisk i 
teatret. Som fornemmelsen fin af bare 
din hånd i min. Om end ikke så bare en 
følelse, der ikke behøver at gå på liste-
fod, men kan blive ved med at gå i 
hundrede og flere tusinde mil. Stærk og 
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stolt som stjernehimlen med månen 
fuld. 

Men det er svært at bygge plantager 
alene, og værelset her på anden sal er 
slet ikke værelse nok til det. Jeg 
mangler stilladser og arbejdende 
hænder i massevis. Jeg mangler et 
altforstående, aldrig arbitrært smil, jeg 
kan sidde lidt i. En hylde, hvor jeg kan 
lægge bekymring og tidsspilde til hvile. 
Der må være sider i denne føljeton, jeg 
ikke selv behøver at skrive. For jeg ved 
virkelig godt, at det er ren magi og 
hjertets største tryllekunst, jeg ønsker 
at svæve i. Bare det at turde tro på den 
slags hører sig eventyrerne til. Men jeg 
er omtrent også ligeså genert som en 
fireårig, der får læst højt og ikke ved, 
hvilken side prinsen kommer ridende 
på. Jeg fniser og spiser en slikkepind i 
smug. Jeg gynger så højt, jeg tør, og 
sommerfugle vokser sig smukke og 
store i min mave. Jeg holder fast i mit 
ønske, som var det min bedste ven og 
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min største tro. Men jeg ved ikke, hvem 
der kan gøre denne lykke total, stryge 
dagene ud og få det her værelse til at 
gro. 
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MOD NORD 
 
Det er mandag. Jeg sidder i vinduet 
med bare fødder langs karmen. Det kan 
man gøre nu. Det bliver os givet at sid-
de her og spejde imellem alle de blade, 
træerne har ventet hele vinteren lang 
på at give os igen. 
Gyngerne gynger stærkere på det her 
tidspunkt af året, maven er mere tilbøje-
lig til at krumme sig sammen og straks 
efter strække sig ud igen. Hjertet er et 
landkort, der bliver trukket op og ned i 
et klasselokale i en vestjysk by tæt ved 
vandet. På bordene står der plastikfla-
sker med saftevand, der har været i 
fryseren natten over, og sirligt pakkede 
penalhuse gemmer på aldrig videregi-
vet ærlighed. Blikkene flakker som 
regnvejr, der falder, og kridtet kradser 
hidsigt mod den flaskegrønne tavle. 

Imellem vinduets rammer kan jeg se 
solen gå ned over byen, og jeg kan kun 
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drømme om, hvor langt den kan se 
igennem bygningernes mure. Hvordan 
den sælsomt lægger sig til at sove, som 
barn gør ved moders barm. Maskiner, 
der slukkes og pendler, der tændes. 

Op af lommen kan jeg hive efterårets 
slidte og stadig umodne forelskelser og 
begynde at få dem til at gro og tro. Jeg 
kan pille dem som en stor, rund appel-
sin. Eller de kan stå en halv times tid 
under vand og holde vejret, midt i ef-
termiddagens megasol og mine tankers 
daglige rod. 

Under sengen gemmer jeg fire store 
kasser på en snorlige række. Hvad de 
hver især har i sig og hvilket mod, jeg 
skal bruge på at turde skære mig på 
skriften, der er skrevet på dem. Det er 
et fremmed sprog, jeg har båret med 
mig hjem fra et andet land. I en kuffert, 
jeg slæber gennem gennemsigtige luft-
havne og resten af verdens utålmodige 
boardingtider. Alle de parfumer, man 
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skal nå at dufte til og mennesker, man 
skal smile til. En sikkerhedskontrol, 
hvor jeg gemmer bomber under mine 
sko og så mit urs evige, ensomme og 
endnu enorme tikken. 

Folk når så langt på en dag, og her sid-
der jeg stadig i stilling og venter på at få 
noget at bestille. Togene bliver ved med 
at gå inde fra Hovedbanen, og alt be-
står. Også i morgen åbner bageren 
klokken seks med friskbagt brød, og 
min telefon vil ringe, fordi der er folk, 
der tænker på mig. Men det slår mig, 
som har jeg samlet en hel have af slag 
og en arena af måbende sandhedsjag, 
at vi i alt det, vi synes, vi skal nå, har 
glemt at nå hinanden. Mine arme er 
derfor længselsfyldte lange og tynde 
som bønnespirer af bare at række ud. 
Når natten falder på, er der kun månen 
at holde om, og køerne på markerne er 
for længst malket for tro. 
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Alligevel rejser jeg mig fra sengen om 
morgenen og skubber vinduet ud. Kan 
høre fugle synge som kirkekor og 
mennesker, der læner sig mod ruden i 
bussen og ånder roligt ud. Drømme om 
at køre mod nord. 
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AGURKETID 
 
I nat drømte jeg, at du havde skrevet til 
mig, at du var blevet syg. Du skrev, at 
du havde lagt dig i sengen, fordi du var 
blevet forkølet. Det hele blev sendt i en 
sms, der blev lukket med en smiley og 
dit pæne, runde navn.   Så jeg vågnede i 
morges og var overbevist om, at du var 
blevet forkølet og havde lagt dig i 
sengen. Jeg tænkte, at det på en måde 
kunne binde os sammen, måske som 
krøllede telefonledninger fra gamle 
B&O telefoner i fastnet i 
barndomshjem, at jeg i sidste uge også 
havde lagt mig i sengen, fordi jeg var 
blevet forkølet. Det tog mig ikke særligt 
mange dage at komme oven på igen, 
og jeg tror heller ikke, du behøver at 
bruge nævneværdige af slagsen på det. 
Der er efterhånden så mange milde 
ting, der kan læge een. Kamillete, 
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julivind og en ordentlig sengetid. Det 
behøver du ikke mig til at minde dig om. 
Alting dufter meget stærkere på en 
sommerdag – det kan man pludseligt 
dufte igen, når virussen letter fra ens 
legeme. Den gør bare ligesom alle de 
flyvemaskiner, der flyver mod Mallorca, 
Monaco og Malaga i de her dage. Husk 
sikkerhedsbæltet, husk at opbevare din 
håndbagage under det rigtige sæde og 
husk det for guds skyld, når du går 
igen. Et godt tip er at tygge tyggegummi 
som en tosse, hvis du får propper i 
ørerne, når flyet letter. Selvom det fore-
går som i slow motion og bedøvelse, er 
det et relativt intolerant tryk, der trykker 
dig tilbage i sædet. Det er langsomt liv, 
men det er i live. Skynettet uden for 
flyets tunge vinduer banker din puls op i 
gear igen. 

Således er jeg blevet rask nu, og i går 
aftes løb jeg en lang tur, mens byen 
blev mere og mere nat. Jeg måtte løbe 
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på midten af stien for ikke at risikere at 
ende i en blindgyde i Sortedamssøen. 
Jeg gik i seng efter et bad, og det er 
åbenbart let at blive kuller og rundtos-
set, når det er så varmt. Især i natten, 
hvor dynen kun dækker mit bryst, og 
gardinet blafrer som en travbane. 

I morges stod jeg op og gik ud i køkke-
net. Mit hår lignede et springvand, fordi 
det var vådt, da jeg gik i seng. Jeg hav-
de kun trusser på og gnaskede i nogle 
mandler. Jeg drak vand fra hanen i et 
rent glas. Uden for mit vindue kunne jeg 
se en masse kraner, der skiftevis greb 
og slap sit greb om nogle store beton-
elementer. Jeg læste avis og spiste et 
æg. De skrev om, at der er agurketid på 
Christiansborg lige nu. De enkelte ord-
førere, som partierne har sommeren 
over, skal kunne svare på alt. Det er 
noget med abort og Afghanistan, og 
somme tider er det åbenbart også bare 
noget med at sige, at man simpelthen 
ikke har fået læst op på lektien. 
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Jeg trak lidt på skulderen. Sendte dig 
så en sms og spurgte, hvordan det går, 
på den mest cool-casual hvad-så-
facon, jeg kender til. Fandt en agurk i 
mit køleskab og begyndte at bide i den, 
mens jeg kunne se fly skyde på kryds 
og tværs af himmel og by. 
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KONSTANT HJERTE 
KONSTELLATION 
 
Mit hjerte er blevet sprunget i luften. Det 
flager hvidt og dirrende over hele byen. 
Busser slæber sig op og ned ad gader 
som søndagstrætte handlende, og toge 
trækkes med hinanden, som 
folkeskoleelever gør. Cyklister stjæler 
pedaler på kryds og tværs, og blinde 
veje kender ingen ende længere. 
Gardiner blafrer blegt i bygninger over 
for. De er et sørgeligt suk, et længsels-
fuldt skuldertræk, et spørgsmål, der 
aldrig bliver svaret på og en vinter, der 
først kradser langsomt og udmattende 
af i maj. Man bliver så rastløs af den 
slags. Det ligesom begynder at klø de 
steder på kroppen, hvor man ikke selv 
kan nå. 

En ryg, der rejser sig som en bølge i 
langsom aktion, en hest, der stejler i 
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afmagt og rytteren oven på, der holder 
tøjler og trin. Det er en tørst, du ikke 
kan stille i natten. Man vågner og leder 
søvnmættet efter dyner i fodenden, og 
man fryser. Den slags frost, der vikler 
sig ind og ud af kroppen, som en flet-
ning i et pigebarns fine, glatte 
glansbilledhår. Som små kryb, der mar-
cherer langs skulderblade og hvirvler, 
mellem fingre og fine neglebånd. Det 
knaser som nyfalden sne, og det er 
blødt som smagen af en flødeis, der 
lægger sig langsomt til kaj, som balsam 
i en mund en aften i juli, hvor kroppen 
er mild og varm efter en hel dag i solen. 
Man kører hænderne op og ned langs 
sine arme, der er brune som kastanjer 
og skinner som karamel, og man læg-
ger hovedet på skrå i et 
fortrøstningsfuldt og overbærende smil. 

Dagen har været rund og mild som luft-
balloner og drager over strand. 
Forældrene sidder trygt på terrassen, 
og de stiller dig kun de spørgsmål, de 
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ved, du kender svaret på. I fyrretræer-
ne, der omgiver haven, synger 
hvalerne, og i liljekonvallerne suser vin-
den som et pust i din nakke, der senere 
kan bære dig op i seng. 

Men mit hjerte er blevet sprunget i luf-
ten, og det kan ikke sove. Det regner 
ned fra nattehimlen med blæk og per-
gamentpapir, som sommerregn og 
stjernemeteornedslag, over byens tage. 
Det hvisker alle mine historier ud og 
slår alle mine slag skakmat. Alle mine 
bedste kort tager det fra mig, og mine 
fineste hensigter kender jeg ikke læn-
gere formen af. Det flytter dørhåndtag 
og ringeklokker; ingen steder kan jeg 
byde mig velkommen længere. Den 
trygge labyrint, min by er blevet, og 
som jeg kender så godt og dag ud og 
dag ind navigerer rundt i, kan jeg ikke 
længere finde hjem i. En slags koordi-
neret kooperation konstant 
hjertekonstellation. 
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Gardinerne blafrer stadig overfor. Nu 
står der en håndfuld børn og hopper i 
sjippetorv nede på gaden. Det giver et 
smæld, hver gang sjippetovet slår 
asfalten. Solen skinner ned, og deres 
arme danser for at ikke få den i øjnene. 
De hopper i takt. 
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I LIVE I LIVET  
 
Jeg er stadig forelsket, også selvom der 
er gået så mange år, og jeg stadig er 
ung endnu. Jeg har et billede af os to; vi 
står ude ved havet – det er sommer og 
mildt, alt taler for en kæmpemæssig 
kliché bestående af ro, tro og tosom-
hed. Vi har hænderne gravet langt ned i 
hinanden og i de liv, vi er blevet givet, 
og som det er blevet os befalet at leve. 
Vores munde åbner op og lukker i, som 
Tivolis døre og lysene deri, en mild 
sommeraften, før vi må færdes alene 
og låse døre i for vores forældres tarv. 
Jeg er stadig forelsket i bølgerne, der 
som altid, og aldrig for gode, trækker 
sig ind og be’r os om at gå lidt længere 
ud, får vores fødder til at falde dybere i 
sandet og vores fælles balance til at stå 
stærkere end farten af fuglene, der 
svæver højt og så barnelet over havet. 

Jeg er stadig forelsket i den følelse, jeg 
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kunne tage med mig hjem fra en bane-
gård – det er altid noget med een, der 
skal rejse og een, der må blive. Jeg står 
med hænderne hængende ned til det 
slidte stationsasfalt og prøver at få fød-
derne til at bære mig hjem. Alene kan 
jeg åbne døren op og vente på, at tiden 
skal gå. 

Skal man jage den kærlighed, man el-
sker, eller elske den man kan få. Jeg 
ser op på en klar sol, der sidst på ef-
termiddagen ligner månen. Tung og 
endeløs som den brønd, en ung pige 
kan drukne sit hjerte i, før hun ved, hvor 
langt det kan svømme. Jeg holder vej-
ret og er stadig forelsket i de sekunder, 
lige før lungerne klapper i og lægger sig 
udmattede og trætte som fangede fisk 
på en fremmed havn; en blæksprutte, 
der bliver kastet ihjel med alle dens 
modvillige tusinde, trodsige armen. 

Jeg er stadig øjestjerneklar og på 
samme tid ru og mat som porcelæn. Du 
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kan vaske det. Bagefter kan du tørre 
det af og sætte det på plads i et skab i 
stuen. Er du stadig forelsket over de 
syv verdenshave, vi sagtens kan rejse 
på tværs og langs ad? Rummeligheden 
i en ungdom, hjertet som modellervoks, 
jeg sidder i min børnehave og former, 
mens jeg venter på, at min mor henter 
mig hjem. Det er en kort landevej med 
mælkebøtter i grøftekanten. I dag kan 
jeg sagtens køre med mere end 80 ki-
lometer i timen ned af den, men jeg 
sænker farten. 

Jeg er stadig forelsket i den forelskelse, 
der stormede ind over mig, som trykket 
i en motor i en Boeing 747 og med 
intensiteten af en rig og hidsig 
olieboring i Sahara. Arrene er helede, 
jeg kan se det overalt på mine hænder, 
og jeg kan stadig mærke dig gå 
igennem min krop. 
– Og gentagelsen i denne fortælling af 
historien, som er lig med den, jeg stadig 
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holder i live i livet, er jeg stadig virkelig 
forelsket i. 
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ANKER AGTE  
ATTER UD  
 
I din hånd kan et kid ligge, give sig og 
gro. Som en halvmåne i flor, fuldt udnyt-
tet kvadratsats. Voksende, varmende 
mat. 

Der er så fint et skær op ad din ryg, når 
solen kastes ind i værelset nu til mor-
gen. De har læsset den på skibe, der 
hele natten har sejlet fra Timbuktu, Ti-
bet og Toulouse. Marcheret gennem et 
middelhav og videre ned på stribe, 
skudt skarpt langs Atlanten. Man kan 
sidde ved fødderne af klitterne og knu-
ge tæer, som den bider af een. Som 
små insekter i en sommernat, kravler 
den langsomt fra krop til krop, maler og 
bestiger, bidder og slikker af dine musk-
ler og skygger. Den klæder dem let på 
til dagen, trækker natten stilfærdigt til 
side og lægger ankeret fast i vore hæn-
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der. 

Der er pause i alt, og du må forestille 
dig, hvordan lagener langsomt kan fal-
de tilforladeligt på plads. De er en stor 
luftballon, som dine armer puster op. 
Dine arme som små bjerge, nervøse 
cykelryttere kan cykle efter og over med 
stor ihærdighed en svedig dag i juli. 
Sådan kan jeg betragte dem, jeg kan se 
dem gå i hi, og jeg kan se dem rejse sig 
igen. 

Gulvet knirker så hidsigt, det skærer 
ansigt og kan ikke længere stå oprejst, 
når du går fra mig og over det. Vinduet 
knager som en radiator, der ter sig i 
midten af december, imens du strækker 
dig fra hofte til hånd og åbner det. Ind 
strømmer luften som tusinde glade 
børn, der løber mod havet eller en favn, 
de kender. Den får gardinerne til at blaf-
re mod væggen, som lyden af stylter i 
min barndoms skolegård og leg. 

Jeg læner mig langsomt op ad væggen. 
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Min ryg hviler mod kold tapet som en-
somhed og en stemme i den anden 
ende, som du ikke kan høre. Jeg træk-
ker på skulderen og kan mærke min 
huds elastik blive spændt anstrengende 
ud og samle sig hurtigt og resolut 
igen. Som en fugl der lukker vingerne, 
en vinter der ender. 

Man kan blive svimmel af at se for læn-
ge mod himlen. Engang fik jeg at vide, 
at man kan blive blind af det. Jeg leger 
lidt med ilden og ser, hvordan hele uni-
versets stjerner snart begynder at 
danse langsomt og legende for mit blik. 
Det er en helt særlig rytmik – den slags, 
man kan blive ved med at slå an på sit 
lår. For eksempel når man cykler eller 
kommer løbende gennem byen. Det 
slår som en hær af hoppebolde, der 
hopper hastigt ud af mit hjertes slag. 
Som var det en særlig takt eller et be-
stemt akt, der her især skulle vises for. 

Der bliver pludselig så trængt her midt 



 
34 

for vinduet. Du skygger høj og smuk. 
Jeg vil se dig lave gymnastik eller en 
anden slags morgenmimik. Det kan vi 
grine af, mens jeg får kuldegysninger 
og vikler mig længere ind. 

Måske kan jeg kradse lidt mere plads 
på plads og give natten en anden dag 
at gå på. Jeg beder om at få færre ord 
at tro på og flere at stå på. Det var det 
her, jeg havde bestemt mig for. Kan jeg 
knuge min kind roligt mod remmen om 
din hånd og ro os stærkt fremad. 
Presse det her håndtryk igennem 
maskinen og falde lykkeligt fladt fra 
linen. Lade anker agte atter ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35 

BØLGERNE GØRE 
DERES, VI GØRE 
VORES 
  
Jeg kan fortælle dig lidt om, hvordan 
vejret er på den anden side af vinduet. 
Jeg kan male dig de farver, træerne er 
begyndt at tage på. De står og vejer og 
vægter i gården. Imellem blokkene ka-
ster solen sig langsomt på plads. Den 
strækker sig på tå i løbet af dagen og 
tager natten ned i maven. Den er en 
yoyo, der drypper skær på tværs af ti-
merne. Jeg kan tage billeder og gemme 
dem i et album til dig. Vi kan tage det 
frem, når vi ikke længere kan nå tovet, 
der spændes strengt over byens tage. 
Vi kan hoppe i hinke nede på legeplad-
sen og springe dagene med regn over. 
Jeg kan tage din hånd og bare sige, at 
jeg forstår alt det, du er bange for, at vi 
aldrig skal nå. 
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Vi kan gå under en faldskærm; den 
slags fra gymnastiktimerne i en folke-
skole. Salen er gul af træ og lakeret for 
resten af livet. Rebene hænger som 
sløve ledninger og bringer os frem i 
rolige stød. Over os er der pulserende 
rødt og blåt og grønt og gult. Det er alle 
de skrigende nuancer og formildende 
mangler, øjet aldrig har fået givet et 
navn. Vores arme er i vejret og alle-
steds. Sådan famler man sig for evigt 
tøvende frem. 

Der sidder et par og vugger, ligesom 
gyngerne svinger, og mågerne hænger 
lavt over rutsjebanen. Jeg har tankerne 
på dig, og hvordan vi senere kan bære 
hinanden hjem. Antennerne stikker ar-
rigt i skynettet og giver lyde fra sig som 
en xylofon. Stoffet er slidt af slåtøjet, og 
sammenstødet kradser som en hidsig 
bremser, der bliver trådt i bund på en 
tonstung lastbil i myldretid – hornene 
dytter, og børnene på bagsædet vil ud 
af selen. 
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De snakker om, at foråret aldrig kom-
mer i år. Det er noget med 
Golfstrømmen og en vind, der aldrig 
vender sig den rigtige vej. Nede i søer-
ne dykker svanerne, som var vejret 
under vandet, og håbet på den anden 
side af broen. Bygningerne skråner 
som stearinlys, der smelter, og bliver til 
sydfranske bjerge med villaer og 
swimmingpools. De bader sig i en luk-
ket hånd af et azurblåt og 
aldrigendende hav. 

Man kan tage flyvemaskiner til sådan et 
sted og læne sig tilbage, så længe mo-
toren holder luften indenbords. De 
serverer små skarpe, og man kan sidde 
med sol i mund og nyde Alperne som 
bordherre hele vejen derned. Europa 
svømmer i et Duplo-land under vore 
vinger, og i lommerne har vi sørget for 
et stemplet turpas. 
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Natten kan holde hånden under en, og 
vi kan løbe barnagtigt rundt på et tag, 
der huser den mildhed, vi beruser os i. 
Vi kan putte hverdagens stress og jag 
og syvogtredive timer i en flaskepost og 
lade bølgerne gøre deres, mens vi gør 
vores. 
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BLIV, LAD VÆRE MED 
AT LUKKE DINE 
HÆNDER I  
 
Man kan ikke huske et ansigt efter få 
timer, man kan ikke få månen til at blive 
liggende, og man kan ikke sætte ild til 
andre end sig selv. Jeg har nu stirret så 
længe på forrige lørdag nat, at jeg ikke 
længere ved, om den bare er et hav, 
der bruser inden i mig, eller om den rent 
faktisk omgives af resten af verden, og 
om resten af verden omgives af den. 
Om der overhovedet er en forskel, har 
jeg også set mig blind på. 

Der er så skarpt et lys ind i stuen her til 
morgen. Det falder som parallelle gar-
diner langs et slidt trægulv. Det 
gennemtræk, jeg kan lave fra stue til 
værelse, får dem senere til at blafre og 
sætte sig fast i rummet. Skagen er nået 
til min karnap i den anden ende af lan-
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det, og jeg sætter mig på min plads i 
mit vindue og varmer mine skulderblade 
og øjne i hende. 

Jeg kan sidde forskellige steder rundt 
om mit runde bord og strække mine 
arme omkring det. Jeg organiserer den 
orden, et ungt liv fordrer. Jeg noterer fra 
højre og venstre men ender mørbanket, 
mat og mut i et slidt hjørne i selvskab. 
Det er den her rastløshed, der kommer, 
når solen går ned, og som aldrig helt vil 
lægge sig til ro. Jeg kan gå fra rum til 
rum og lukke døre i efter mig, men de 
bliver altid åbnet op igen, inden jeg når 
selv at ville mere der i. 

Det er så hårdt at være i vores sted, og 
alligevel er der intet andet, vi hellere vil 
slide for. De taler om vækst og refor-
mer, i aften så jeg statsministeren i et 
solidarisk indslag om miner i Afrika. 
Hun måtte bruge begge hænder. 

Det er ligesom danskvand, der vokser 
voldsomt i munden eller at få lov at cyk-
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le langsomt hjem gennem byen med 
kærlighed på hånden. Det blafrer som 
lyst vasketøj i jyske haver. Den slags 
jeg er vokset op i og vant til at lege i. 
For enden af øjet ligger fjorden. Den 
flasker sig så roligt og fortroligt for mit 
blik og mit hjertestik, der lader sig rive 
sirligt tilbage i en velorganiseret og om-
hyggelig ro. Her er der kasser nok, man 
kan putte sine laster i. 

En køkkenhave, du kan stjæle jordbær i 
og et blommetræ, der aldrig når at gro 
ud. I hjørnet er der en venlig og kølig 
skygge, og der kan jeg ligge, pakket 
skyklart ind, i en hængekøje af fiskenet 
resten af eftermiddagen. Hækken, der 
rammer haven ind, kan du gå omkring. 
Gruset graver sig ind i dine bare tæer 
med sommerhård hud, og du behøver 
ikke fortælle nogen, hvad der sker om 
en time eller to. Benzin får en helt an-
den rolle herude, og jeg behøver ikke 
lægge mærke til lyset, for det er det 
eneste, der er. 
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Modsat må jeg mase mig gennem byen 
og forsøge at få andet for øje end 
dig. Når jeg står af min cykel, kan jeg 
kun se, at du ikke er der. 

Træerne vokser jo ikke ind i himlen, 
fordi vi mødes. Men bliv – lad være 
med at lukke dine hænder i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HØST 
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På markerne står der halmballer. De er 
menneskehøje og lange som sidste 
vinter. De rejser sig så langt, mit øje 
rækker. Mit øje rækker til fjorden, der 
spejler sig blankt og sensommermildt i 
skyer og lette regnbyger. Man siger, at 
der kommer regn, når svalerne flyver 
lavt. Herfra kan jeg kun se dem sidde 
på elmasternes ledninger, der snor 
elektriciteten sammen. De giver en sit-
rende summen fra sig. Som når min 
mor bager æblekage i ovnen i oktober, 
og min far tænder op i brændeovnen 
senere i november. En bil der standser i 
vores gårdsplads og gruset, der kram-
mer sig sammen og fast, som en hånd i 
en anden. 

Lyden af bølgerne. Altid bølger-
ne.  Senere på dagen sidder jeg på en 
lille, skrå bunker og ser på dem. Jeg 
sidder altid her. Først går jeg mod nord, 
måske går jeg i en halv times tid, men 
så vender jeg om og går den samme 
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vej tilbage. Det er to måneder siden, jeg 
sidst sad her, og jeg kan se, at sandet 
har ædt sig op på siden af bunkeren. 
Som et ærme, du trækker ned over din 
arm, en bluse over dit hoved. Hele 
stranden er forbundet af sit eget åre-
netværk. Det trækker besværligt vejret; 
som skuffer, man må bruge begge 
hænder for at skubbe i. Det har kastet 
sig op og lagt sig til rette, som et øje 
gør i et andet. Siden har det trukket sig 
ud igen. Som negle, der langsomt slider 
sig ned ad en grøn tavle. Jeg læser det, 
der står, og jeg tager det med mig, når 
jeg går. Det ligger i min hånd og ruger 
sig varm men springer aldrig ud. 

Jeg står på den højeste klit. Så er jeg 
hjemme og behøver intet at tænke. Det 
er en hemmelighed, jeg aldrig fortæller. 
Jeg er fyldt af at se og har et hjerte, der 
slår synkront i symfoni med bølgernes 
masserende og magiske takt. Det er 
ligesom at drikke champagne og få sit 
første kys på ny på samme tid. Så går 
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jeg over klitten i rask trav og er beruset 
i stød og ro. 

Sommeren er så letsindig. Min kroniske 
glæde er en vals. Den er blød og for-
trøstningsfuld som en solopgang i øst. 
Ubekymret og ukompliceret som en 
gave, der ikke er blevet givet endnu. 
Den er en hånd, min kind ligger trygt i. 
Og så dit fine, fantastiske smil, der 
blomstrer dit ansigt op som fyrværkeri, 
og jeg er mæt af bare muligheden. En 
båd jeg kan ro i et hav af velkommen 
melankoli. En is, dine læber bliver 
smurt ind i. Jeg vil have regnbuefarvet. 

Men svalerne letter, og vinden fletter 
sig ind mellem marehalmen. Den 
spænder sig fast, som forelskelser gør. 
Den slags, det ikke hjælper at sove på. 
Som den måde man kan fryse, fra man 
slukker bruseren, til man når sit hånd-
klæde. En krop som en perleplade. Jeg 
kan stryges så fint. 
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Så begynder bladene at falde ned. De 
daler langsomt, som når kroppen 
vågner. Jeg kan strække mine arme og 
trække dem ned som et gardin. Det 
tager lang tid, og jeg bliver udmattet af 
at holde al den balance. Det er dage, 
der læner sig op ad hinanden, som 
tagsten gør og sørger for, at jeg ikke 
falder sammen. Det er alt det her, jeg 
står og svajer i. Jeg er hjemme igen. 
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HJEM 
 
Jeg starter med at lægge mine nøgler 
ned i bunden af min taske. Al deres 
betydning forsvinder, så snart jeg har 
smækket døren i og begynder at 
bevæge mig væk. Ligeså langsomt, 
men ligeså destineret som en tåre, der 
løber ned ad en kind, løber jeg væk. 
Jeg tænker, at det er utroligt, at der, 
hvor jeg nu skal hen, ikke ligger på den 
anden side af jorden. Det er ikke i et 
andet univers, et millionrigt solsystem 
eller et hypergalaktisk stjernelag. Det er 
bare på den anden side af bæltet. Men 
det er hjem. 
Bæltet. Jeg får næsten tårer i øjnene 
ved synet af det i dag. Nok til at du kan 
dyppe tæerne i det. Det går fra at være 
en lille afgrænset, spinkel cirkel på mid-
ten af et stykke papir til at brede sig 
langt og larmende ud over dets kanter. 
Som en omfavnelse, der starter med en 
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nervøs og tvivlsom tilnærmelse og en-
der i et knus, der er ligeså stort som et 
kastanjetræs trækrone i oktober. Tænk 
sig, at man kan se alt det her. 

Verden er et vandfald i et farveri så su-
sende surt og sødt. Det bryder alle 
skala, er både i mol og dur. Mine smile-
huller vrikker i vals, min tunge nejer så 
mageligt. Jeg står og strækker armene 
op over hovedet under det og er i vil-
densky. Jeg er en lang, lige line, 
lullende langsomt i min helt egen stime. 

Jeg ser på de firkanter på vandet, hvor 
solen lander og svømmer sig ned. På 
samme måde som jeg selv svømmer 
mig frem med mit bryst. Med mine 
skulderblades skarpt skærende, stærke 
kanter. Det maser sig gennem bølger-
ne. Muskler, der skubber hinanden 
tilbage, men så så meget længere frem. 
Et fast håndtryk, der bliver siddende 
resten af dagen. Det skinner som kron-
juveler og krystal. Al den rigdom, der 
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kan få lov at sejle sejllads i mit blik og 
aldrig lægge til land. 

Vi bliver båret så langsomt frem. Som 
en dyne, der bliver trukket i et betræk 
og redt ud. Et flag, der bliver hejst. So-
len er først lige stået op. Markerne 
ligger tunge i dybe fuger. Det er men-
nesker, der elsker hinanden og ligger i 
ske. Det er fingre, der fletter sig ind i 
hinanden og danner vakuum. Et ge-
lænder at læne sig op ad. Et at holde 
balancen til, videre sammen og aldrig 
alene med. 

Jeg ser rundt og forstår ikke, hvorfor de 
andre ikke er rørte af det her. Det må 
være mig, der er blevet givet al elektrici-
teten og hjertebeatet. Jeg bærer det 
rundt i mine hænder som en ivrig koli-
bri. Vi holder aldrig hvile; vi forstår at 
holde livet i live. Vi hvisker det fineste, 
vi ved, vi hvirvler som en kærlig orkan. 
En vind så stor, at man kan lægge sig i 
den og gynge dagen frem og tilbage i 
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den. Dit grin er konfetti og stort som en 
forlystelsespark i juli. 

Videre forbi parcelhusene på flittig line 
og træerne, der svajer, som var de i 
tvivl. De er farvet i en fantastisk rus, jeg 
har lyst til at lytte mere til. Vi kan slå 
toner an på klaveret og afløse hinan-
den. Som mursten bygger vi sammen et 
hus. Systematisk griber vi hinanden fast 
og lader os følges ad. De parallelle 
togspor, der aldrig mødes, men ingen-
lunde heller skilles. Så kan jeg sprede 
mine vinger eller endelig bare få lov at 
ligge i nogens. 

Jeg starter med at stige ud af bilen og 
se på fjorden mørk og våd. Jeg lytter 
efter fyrretræernes tyste sug. Som en 
svane, der dykker ned under vandet og 
druknes i beundring og fornøjelse ren. 
Her er så smukt, at jeg ved, at jeg aldrig 
skal få nok. Jeg kan synge dig i søvn 
for evigt til denne tone og lade dig slik-
ke tanken ren. 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Læg din hånd på mit hjerte, og du skal 
høre det slå. 



 
52 

 

 


