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Walisisk sang  
 
Efter David Owens air “David of the white rock” og 
Dylan Thomas’ digt “Do not go gentle into that good 
night”. 
 
Slå strengene an og forsvind som lyd fra 
rummet  
jeg kan ikke sige farvel som lyset 
svæv, svæv i tanken før du flyver. 
 
Jeg lukker ikke lågen før hundene kan nå 
mig; jeg  
slår øjnene op og solsorte dækker jorden; 
jeg 
slår strengene an og forsvinder som lyd fra 
rummet. 
 
De tørster de gamle men danser i tørke 
med én fod på bredden skal man vende 
sig til vandet 
svæv, svæv i tanken før du flyver. 



 
Vi husker og ønsker som man takker for 
straf 
lån mig dine fjer når benene svigter 
slå strengene an og forsvind som lyd fra 
rummet. 
 
Vi ønsker at huske i mørke 
visse ord lyser skarpt i luften 
svæv, svæv i tanken før du flyver. 
 
Jeg skal bringe dig din harpe før du går til 
ro 
jeg vil huske lyden og ved din side høre dig 
slå strengene an og forsvinde som lyd fra 
rummet 
svæv, svæv i tanken før du flyver. 
 



Sfærernes musik  
 
- Efter Rued Langgaard. 
 
Jorden 
Når urnen er i jorden kigger vi op 
mod en askegrå himmel  
vi går der fra 
med løftede blikke 
  
for hvert skridt 
synker den under os 
alt synker sammen og 
mennesker føres sammen  
og synker sammen 
og sammen trækker vi os videre 
gennem verden med hænderne 
ført sammen 
  
og tankerne flyder ud 
fra et uudtømmeligt jordlag 
i os 



til den dag hvor vi bærer hinanden 
på jorden en sidste gang  
og kigger (i forventning) 
op mod en askegrå himmel  
fra en blågrøn sammenkrøllet sfære 
en dag vil vi synge til tonerne 
af jorden over os. 



Tonen 
 
Det 
det er tonen der skaber 
os og vi skaber 
toner 
  
et sted i universet 
fra en snøvlende trompet 
måske 
flyder alt hvad der er mig  
og alt det vi går på  
her 
  
en dag for 23 år siden 
en dag før jeg blev født 
hørte jeg en sang om mig 
jeg har ikke hørt den siden 
men den hænger stadig på mig 
som lette klæder som 
lydens kæder der 
kæder os sammen 



med hinanden og 
sammen 
med det vi ser når vi synger 
 
i sange bliver vi skabt 
når vi hører tonen der skabte os 
et sted bag harmoniske udblæsninger 
og baggrundsstrålingens summen 
falder runde frugter fra stammen 
og lander 
som os på vores jord. 



Frugten 
 
Frugten er det at blive født 
og følt på 
af en mor 
en verden vi møder 
når vores øjne og ører åbnes 
og vi føler vores egne frugter mens 
vi går på jorden før dem 
og glemmer vejen tilbage 
til lyden 
stammen hvor musikken 
og vores far findes 
som runde former. 



Ham 
 
Jeg tror at han råber af smerte 
når harmonier bliver født 
af ham 
men jeg håber at han hører 
at det også bliver følt af mig 
her hvor jeg synger om 
frugter jord toner og ham 
der synger  
med uendeligt mange stemmer 
i en evighed 
i min 
evighed. 



Fragmenter fra langdigtet Rum med 
Hvide Vægge 
 
- Til Morten Hougaard Hansen, der lærte 
mig glæderne ved lyden af ting. 
 
Han plejede at holde vejret når folk 
dykkede på film. 
 
Til tider gik han ture i skoven og tænkte på 
havet. 
 
Han kunne ikke vende ryggen til spejle. 
 
Han holdt af lyden af vejrtrækning. 
… 
Han er kun bange for myrer 
når de går så tæt at de er én 
han tager sjældent ind til byen 
skilte kaster ham fra sted til sted. 
 
Og folk 



mener ikke det de siger 
han har det bedst under dynen 
alene under dynen 
nogle gange når huset knirker 
sejler han i drømme 
når radiatoren klukker 
drukner han 
vækkeuret  
er en redningsvest 
med en fløjte i en snor. 
 
En dag han vågnede 
var han i en bus 
der kørte lige bag en anden bus 
der kørte lige bag 
en anden bus der 
kørte lige bag 
en anden bus der kørte 
lige bag en anden 
bus. 
… 
Hun var hånden ved siden af ham 



og hun hviskede 
når de spillede forte 
dét kunne dirigentens hånd ikke styre. 
… 
En morgen 
hørte han violiner ude på trappen 
de violiner 
det er hendes 
de blankt lakerede 
med snørebånd af hestehår 
den venstre knirker en smule. 
… 
Han befinder sig sommetider i en film 
hvor musikken former billederne. 
 
Når det bliver nat 
ligger han i sengen 
under en himmel af mælkebøtter. 
 
Når det bliver nat 
spiller nogen på sav ude på gaden. 
… 



Han vil helst huskes som en lyd 
en million fjer der lander på et trægulv 
musikinstrumenter han har set men aldrig 
hørt 
en dråbe der slipper en grangren 
et host under havets overflade 
den bronzefugl han hørte ved en gravsten 
et ubevidst suk 
en flue der bliver ramt af et godstog. 
 



Pay day 
 
”The way we trade out hard earned time for pay.” 
- The Low Anthem (Charlie Darwin.) 
 
Far, når jeg bliver digter vil jeg være stor 
og når jeg bliver stor vil du være væk. 
 
Tid er penge siger de 
men hvem er de? 
Digteren arbejder for sig selv og sin verden 
her stempler alle ud til tiden 
min tid? Vores tid? Nej bare tiden 
den kan ikke ejes 
tid er ikke penge; penge er intet værd for 
fugle 
men det er tiden, når de flyver over mig om 
morgenen 
og det meste under dem går i stå. 
 
Jeg vil gå gennem en verden jeg ikke kan 
købe 



stoppe ved hver plante og hver fjer - 
elske hvad jeg ikke kan eje 
penge kan vi ikke slippe af med 
tiden kommer aldrig tilbage. 



Slange kadence  
 
- Til Gertrude Stein 
  
At læse en tekst uden kommaer og 
punktummer er som at trække vejret efter 
en forkølelse og tænke endelig endelig kan 
jeg ånde i verden som verden ånder i alt 
det er som et meget langt digt med en fast 
metrik og et endeløst budskab 
uendeligheden aflæst i vores talsystem 
alting i én mands hånd alting i én kvindes 
krop og hun ved det det er en bjergkæde 
som man ikke kan se på en gang naturens 
lange digt og det går op for dig hvor stort 
det hele er når du befinder dig midt i det og 
så er du et sted hvor du hverken kan se 
begyndelsen eller enden af noget det er en 
lang jernbanestrækning en slange der 
bider sig i halen man ender ikke hvor man 
startede for så ville slangen have to haler 
og det har den ikke toget løfter fuglene fra 



markerne som en slange gennem græsset 
men fuglene flyver aldrig væk i digtet de 
letter bare i et evigt billede og er i mange 
verdener på en gang men føler det ikke 
som elskende på et maleri der har 
hinanden for evigt og derfor aldrig får 
hinanden det er bedre at forelske sig 
uendeligt mange gange end at være 
uendeligt forelskede selv dyr forelsker sig 
eller det ser i hvert fald sådan ud de forstår 
at være glade for hinanden i det øjeblik de 
ser hinanden og ikke kun når en er 
hjemme og den anden på jagt de jager for 
at leve og lever for at jage det synes jeg at 
vi kunne lære en del af og så skjuler de 
aldrig deres kærlighed til verden eller til 
hinanden det synes jeg godt man kan se 
og verden elsker at se dem elske hinanden 
dyrene elsker for at leve og vi elsker for 
ikke at dø at skrive en tekst uden kommaer 
og punktummer er som at trække vejret og 
en slange med to haler er en verden uden 



mening og et hovedløst liv alle kan smage 
døden på sin første dag og alle gode digte 
har sin hale i sin mund og munden omkring 
sin hale 
 



Sammen 
 
- Til Kafka og alle andre der går alene på den 
uendelige bro. 
 
Når jeg læser Song of My Self højt for mig 
selv i lettere beruset tilstand  
får jeg lyst til at få en søn og sidde med 
ham i græsset  
og fortælle ham at vi alle er og at vi er for 
hinanden 
 som græsstrå er for hinanden  
og at det er forkert ikke at elske sig selv 
over alt på jorden  
og ikke hver dag fejre sig selv for vi er som 
menneske præcis det samme  
som alle andre mennesker. 
 
Og jeg vil gå en tur med min søn og vi skal 
gå hånd i hånd ind til byen  
og stoppe ved åen og jeg vil sige "se min 
dreng, der er broen"  



og han vil sige "Ja far, der er broen over 
åen"  
og jeg vil fortælle ham om Kafka og klappe 
ham på hovedet 
 og forsikre ham for at ingen af os 
nogensinde skal drukne  
fordi at vi er mennesker sammen og 
sammen  
om at være mennesker og for alt i verden 
sammen  
og in diesen Augenblick ging Über die 
Brücke ein geredezu unendlicher Verkehr 
 og i det næste øjeblik er vi sammen  
og den her gang nøjes vi med at kigge på 
broen og åen og menneskerne  
som er os  
og sammen  
som os  
sammen. 



Den gyldne time 
  
- Til Santiago, den gamle mand. 
 
En bedende fisker talte til mig i 
toner 
den gyldne time 
sagde han 
hvor solen anstrenger sig for at gå 
ned 
sorte flokke af træblæsere over 
bølgerne 
et øjeblik 
og svalerne bliver til flagermus 
vinden er i ansigtet 
nu mere end før 
nu kommer fiskene ind til bredden 
kanten af verden hvor vores liv 
begyndte 
og deres stadig slutter 
og fiskeren beder 



med vand op til knæene er han 
verden 
han sagde til mig  
at han ser på livet som en 
feberdrøm 
og døden 
som den sorteste fugl i flokken 
han fisker tæt ved sivene i aften 
himlen bliver mørkere 
og vandet koldere 
ingen ved hvor han er om vinteren 
nu er han her. 



Postludium 
 
- Til Pentti Saarikoski og en ualmindeligt 
god flaske billig vin som jeg ikke husker 
navnet på. 

 
Den der nyser ved det først selv 
man kan skrive det samme om døden 
frugterne siger ikke til før de falder ned 
men jeg er sikker på at de ved det 
plejer man også at synge når solen går 
ned? 
Vi skal ikke drikke bundfaldet 
men nyde dråberne lige før 
som før søvnen 
hvor det sidste altid er en slags bundfald 
og kroppen et glas der fyldes hver morgen 
jeg har aldrig hørt en svane synge 
kun den klukkende klokkeagtige lyd når de 
flyver væk over mig 
væk eller hjem måske 
her er det vinter men det har ikke sneet 



endnu 
mon det betyder noget? 
Ikke for mig 
jeg har besluttet mig for at det kaffegrums 
der ligger ude i vasken; 
den sidste dråbe der falder når jeg lukker 
for vandet; 
den sidste øl i toget i nat og 
alt verdens bundfald betyder noget 
men ikke sneen 
den skal nok komme 
måske i morgen. 



Pygmalions’ vers 
 
- Til hende jeg endnu ikke har mødt. 
 
Se ordene mod din himmel 
som en spåfugl 
der vil jeg flyve som elskeren 
forvandlet i faldet. 
… 
At lande en morgen 
på hendes krop; Fuglen 
på sin mark. 
… 
Jeg så hende male 
den sommer 
nu ser jeg hende 
i drømme 
foran lærredet 
hvor trækroner bliver til 
eksplosioner 
og stjerner kan skære 
på lærredet 



hvor vi gik ture 
ikke som mig og hende 
ikke som elskere 
men som to bønder 
som mester og den spinkle 
læredreng 
som en hejre og en hare 
 
vilde blomster tæt mellem fliserne 
et par skårede kopper 
et utal af kroppe 
græs 
et par faldende duer 

hånd i hånd med himlen 
mod jorden med åbne arme 
hun malede min sommer. 
… 
Jeg vil læse lyset omkring mig 
blandt kasser af kasserede lærreder 
hvor vi mødtes 
igen og igen  
og i natten  



spurgte hun mig engang 
hvad jeg kan vide om overtoner 
når jeg ikke er faldet ved klingende sværd 
til lyden af trompeter 
som de mænd hun maler 
i husets værelser i mit værelse 
hvor jeg sidder og skriver  
om forelskelser der aldrig var 
kan jeg mærke hende 
blande farver inde ved siden af. 
… 
Hun har levet med mange 
og mange 
ville give hende livet 
som mig 
hun har malet sine mænd 
til sidst når øjet bliver hvidt 
og jeg vil skrive om hende 
mens malingen stadig 
er våd 
tidens forvandlinger har hun malet 
mennesker bliver til pergament 



og gulnede sider 
knogler til bjergkæder 
og bjergkæder bliver igen 
til sungne kadencer og 
vi vil blive sammen i sange 
og følte strøg. 
 
I enhver granitblok 
gemmer sig en gud 
enhver skov 
er en skov af skibe 
alt metal er krig 
ler 
  krukker 
hænder 
  skønhed 
ridser 
  ord 
ord 
  hende jeg elsker 
… 
I aften går jeg i seng i et 



hus med digtede vægge 
imellem mig og de to stavelser 
der er hende. 
… 
Hun er min hemmelighed 
som en indre blødning kunne være det 
slørrede øjeblikke minder mig om 
øjne mine øjne aldrig har mødt 
nogle nætter ser jeg min hukommelse 
blive mindre 
som når et tog kører væk 
de nætter drømmer jeg om at sidde i et tog 
med hende 
før det hele forsvinder 
vi kunne køre gennem lande 
jeg kunne se verden skabt 
i hendes skitser 
når hun ser gennem vinduet 
og i mine noter 
vil jeg lande  
på de marker der banker forbi. 
 



Landsby cadence 
 
- Til Højby på Fyn 

 
Ude på vejen går det op ad bakke 
landsbyen slæber sig afsted gennem 
dagens støvregn rundtomkring lever 
landsbyen tror jeg på dens egen livløse 
måde muldvarpen vi kun kender for dens 
skud og selvfølgelig er landsbyen også 
blind som ham nede ved Fakta med de 
klirrende poser eller dem der leger ved 
stationen efter sengetid markerne lyder 
som fugle hundene ligger sammenrullede i 
de vådsnudede gårde og forhaver kattene i 
husene i deres sofaer og en gang i timen 
kommer toget og løfter fuglene op fra 
markerne et øjeblik hundene løfter blikket 
kattene vender sig og det går ned ad 
bakke ude på vejen  
 



Høvl 
 
- Til hvem som helst. 
 
Jeg så min generations skarpeste hjerner 
se på sig selv i årevis 
med forelskede blikke og nøgne drømme 
vi eftermensker aber der tør være sig selv 
vi lever for øjne som linser 
og ser os selv gennem øjne der ikke er 
vores 
hvis vi bare kunne se os selv 20 gange på 
bussen 
3 gange i huset og milliarder af gange i 
verden 
vi skal ikke skinne som fjerne stjerner men  
klinge som sange om os alle 
man ændrer ikke verden ved at røre ved 
os 
man rører ved verden og håber 
vores ord kommer fra øjnene 
en kort vej gennem kroppen vi aldrig kan 



kende 
vi er en aluminiumsgeneration som i sin 
lethed består 
men et metal der let ridses til 
uigenkendelighed 
som den plade jeg ikke længere kan høre 
I værelset der ikke længere er mit 
men tilhører en tid hvor ting var vinyl 
hvor vi kunne føle musikken i hver 
fortovssprække; 
den lange gåtur hjem fra skole 
hvor vi sang i forventning. 



Salme  
 
- Til det værende væsen. 
 
At se på døden med øjne af sølv 
og vide at du hver dag vil tabe 
at se de døde der stråler som sølv 
og alting det stråler alene. 
 
Så se på døden med øjnene af sølv 
og vid at det hver dag var dig 
der sang til sølvstrengens toner 
og vågnede til slørede finaler. 
 
Vi synger som sølv som det sidste stop 
og smelter i ædel ekstase 
Ser man på frugter for længe 
falder de ned fra de levende kroner: 
 
Vidner om tiden i livet på jorden 
på jorden til sidst som os alle 
på jorden efter årets tungeste byge 



er vi på jorden forsølvede frugter. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 

 






