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Kære, jeg er mere frossen  
end den sidste isvinter 
og den næste. 
 



 
Hvis du spurgte mig direkte 
ville jeg svare i løbet nogle dage 
hellere dele kagen op 
i lige store dele 
end at smadre hovedet ned i den 
som om den var et bord. 
 



 
Jeg ville skrive: 
 
'Kære, jeg går lige her ind ved siden af 
for at trække lidt luft 
den rådne luft 
fra det omkringliggende 
der siver ind mellem sprækkerne 
i en glarmesters elendige arbejde 
mens jeg trykker et nummer ind på min 
telefon 
trykker hårdt på tasterne 
vildt politisk 
ses vi senere' 
 
'nej i morgen' skriver du 
 
skriver lige lidt i hånden 
men kan ikke læse det 
skriver lidt mens jeg ligger på ryggen. 
 



 
Sengen 
hård som is 
hvis du ser mig i vinduet 
rejser jeg mig op. 
 



 
Hvad skal jeg egentlig gøre 
jeg lægger mig på mit skrivebord. 
 
En lyskegle rammer mig tværs hen over 
ansigtet 
jeg skriver det ned på en note som et 
digt: 
 
'refleksionen deler mit ansigt op i to 
et tegn på at jeg er et splittet individ 
fx skulle jeg den anden dag 
vælge mellem to pestoer 
det kunne jeg ikke' 
 



 
Flere lyskegler der spænder ben for 
hinanden 
og skaber små felter af farver 
i det omkringliggende 
først en grålig gul 
så en grønlig. 
 
Sådan skifter det 
jeg er ikke sikker på 
hvilken farve jeg bedst kan lide 
jeg er ikke sikker på noget. 
 



 
Først gik menneskene på alle fire 
nu rører de næsten ikke jorden. 
 



 
At være menneske  
var et dårligt valg 
det burde jeg have vidst  
fra starten. 
 



 
Jeg ville have gået en tur nu 
men ved ikke hvorhen 
nu venter jeg på gradvist 
at svinde ind til først 
to sandkorn 
så ét. 
 



 
Jeg var alligevel ikke meget 
før jeg lagde mig hen på den brede 
sten 
og spejlede mig i solen og senere: 
solene 
 
så lang tid varede det at blive. 
 



 
Endnu senere skrev jeg en sms: 
 
'hvis tolerance er betinget af et hierarki, 
hvad er så konsekvensen' 
 
og slettede igen. 
 
Skrev en ny: 
 
'hvordan var det med dine planer i 
weekenden' 
 



 
Det er hele tiden de her op og nedture 
fuglene flyver over husenes tage 
også i bølger. 
 



 
Forleden ringede en mand 
som troede jeg var et bureau for digte 
jeg følte mig stresset over at han spildte 
min tid 
indtil han spurgte om han måtte læse et 
digt højt 
der handlede om en casanova. 
 



 
Jeg slentrer lidt ned ad vejen 
den brede sten er mørk af dug 
jeg går lidt ned i knæ 
så op. 
 



 
I det omkringliggende  
er der tale om en form 
som tilsidesætter alt. 
 
Jeg vidste intet om den 
nu ved jeg det meste. 
 



 
Jeg sidder bag et bjerg 
i en skov 
langs søen 
på et par træstammer 
fyldt med splinter. 
 



 
Den anden dag gik jeg forbi en skov af 
kæmpegranner 
solen lyste ind mellem stammerne  
med en sådan magt 
at det var svært at se det  
som andet end et filter 
et ikke-rigtigt lys  
i en ikke-rigtig skov 
et lille hus ud mod søen 
en lille bro 
et aflangt skur  
væltet i retning af vandet. 
 



 
Jeg har talt timerne 
siden jeg morgenen efter vågnede op 
og følte en lethed 
som aldrig kom igen. 
 
Nu er der mos på alle sider, alle kanter 
der er mos de fleste steder 
og hvis ikke det er der 
så kommer det. 
 



 
Jeg kan ikke  
jeg må ikke 
en krop har lagt sig ned 
min. 
 
Jeg har svært ved at sove 
og så videre. 
 



 
Det er sket for nylig 
det er sket før 
en ustabil tilstand 
huskes ikke for selve øjeblikket 
men for de forskellige tanker der 
produceres. 
 
Denne tilstand af ikke-søvn 
denne tilstand af ikke-bølger. 
 



 
Står op af sengen 
lægger mig i sengen 
står op 
hælder vin op 
i et glas 
stearin drypper ned i glasset 
kaster først to skygger på væggen 
så én. 
 



 
Jeg skriver en sms 
'sover du' 
 
jeg skriver en sms 
'ligger og tænker på hvordan kroppen 
er et rastløst insekt' 
 



 
Jeg rydder ting op der flyder på gulvet 
fylder det med andre ting 
kaster dynen op med benene  
vender den rundt. 
 
Luften under dynen 
blander sig med luften uden for dynen 
det omkringliggende 
lugt af sved  
lugt af skridt 
en stærk lugt 
en næsten levende lugt 
kommer i bølger. 
 



 
Jeg lytter til podcasts 
otte minutter inde i en podcast plejer jeg 
at blive træt 
jeg er flere gange vågnet 
hvor podcasten stadig spillede 
hvorfor er der forskel i afspillerens 
rytme 
den ene dag kun én ad gangen 
den anden dag  
dem alle. 
 



 
Den ene dag lytter hele rummet til min 
vejrtrækning 
den anden dag lytter jeg til rummet. 
 
Fire vægge  
eller mure  
eller flader 
forestiller en afgrænsning. 
 



 
Man skal ikke opholde sig for ofte  
i det rum man sover i. 
 
Jeg har opholdt mig  
det meste af dagen 
i lige netop det rum. 
 
Det virker uoverkommeligt 
at lave om på nu. 
 



 
En bils motor 
en stemme fra gaden 
en pusten 
min egen. 
 



 
Lidt luft mellem kroppen og madrassen 
som en magnetisme hvor polerne 
modsætter sig hinanden 
siver ud i det omkringliggende 
kroppens sved på lagenet 
så lidt over lagenet 
gardinet blafrende 
den kølige brise 
op langs ryggen 
kold sved 
følelser. 
 



 
Øjenlåget blafrende 
de farver der opstår 
først det rødlige røde 
så det lyst gule 
og det rosa. 
 
En tanke og en anden tanke 
der ramler sammen 
og er ens. 
 



 
Lige kort, et par bekymringer 
med kun brøkdele af et sekund sat af til 
hver: 
 
har jeg slukket stearinlyset 
ovnen 
har jeg gemt dokumentet 
skal jeg i bad i morgen 
hvad hvis jeg skal løbe en tur 
hvorfor løber jeg 
hvad løber jeg fra 
mod. 
 
De bekymringer 
eksisterer næsten ikke 
de virker lange 
så tunge. 
 
De fungerer som en overgang 
et fast ritual 
en vibration 
en krops hi 



en afstand. 
 
 
En forestilling om noget der blev tænkt 
tidligere 
nu: del af en fortælling 
i et spil med farverne  
bag øjnene. 
 
Det lette tryk i kroppen 
en spjætten med benet 
som kun ses udefra 
mærkes som en indtræden. 
 
En pludselig opvågnen. 
 
En mulig tilstand af vågen 
eller en tilbagevenden til forestillingen 
afhængigt af en drivkraft. 
 



 
Jeg kigger på klokken  
uret går ikke som det burde 
tidligere på aftenen har jeg pillet 
bagskærmen af min telefon 
batteriet er røget ud 
ur og dato er nulstillet 
'vil du indstille det' 
nej, tænker jeg 
jeg er midt i noget 
 
glemmer det. 
 



 
Jeg kigger igen på klokken 
det er tidligt 
men lyst 
jeg føler mig udhvilet 
ifølge klokken er jeg det ikke 
det skaber uoverensstemmelser. 
 
Jeg falder tilbage i søvnen 
det sker hurtigt 
som en reaktion på 
at hvad der hidtil har fundet sted 
ikke var virkeligt. 
 
Det virkelige var ikke-virkeligt 
det fascinerer mig i øjeblikket 
men jeg forstår det ikke 
falder i søvn igen 
vågner. 
 



 
Jeg har hørt 
at når man vågner  
skal man udnytte energien fysisk 
man skal omdanne den produktion af ilt 
og bevægelse  
der skabes ved kroppens og sindets 
øjeblikkelige konfrontation med ikke-
søvnen 
til en fysisk handling. 
 
Jeg tager ti armbøjninger 
og ti mere. 
 
Jeg har aldrig forstået mig på at udnytte 
potentialer. 
 



 
Farverne bag øjnene indtræffer igen 
stiller sig på række 
som et optog. 
 
Samme rækkefølge som før 
den rødligt røde 
den lyst gule 
den rosa. 
 
 
Jeg har glemt at tage t-shirten af 
det har dannet en smule sved 
der skaber en kort irritation 
som hurtigt forsvinder ud  
i det omkringliggende. 
 
erstattes af søvn. 
 



 
Jeg vågner af lyde fra min telefon 
i troen om at det er en alarm 
trykker jeg på afvis 
det er en ven der har ringet 
det forstår jeg først et par minutter efter 
da den rigtige alarm ringer. 
 



 
Jeg skriver i en sms: 
 
'sorry, troede du var alarmen' 
 
svar: 
 
'hehe, ville bare høre hvordan og 
hvorledes med i aften' 
 
glemmer at svare eller tænker: 
jeg skal have morgenmad først. 
Spiser morgenmad 
er næsten vågen. 
 



 



 

 

 


