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Suite 

 
Beskederne tog afsted alene 
små hårde korn 
i mit skød 
Der var lige nok 
til fuglene 
Sommeren bedrager 
solen er skarp og udmattende 
jeg har banet mig vej 
ind til dig 
Det er som regel her 
vi siger stop 



 

 
 
Underlivet 
et omtåleligt ur 
vi ikke skal stole på 
Det bringer os indad 
og i vejen 
Det meste  
kan jo genbruges 
Blikkets sti 
om aftenen 
Al stilstand dramatiserer 
bevægelsen og omvendt 
Jeg søger dig i sengen 
leger for dig 
som et barn på tæppet 
 



 

 

 
 
Skybruddene har været mange 
denne uge 
Det er farligt at køre stærkt 
eller tro jeg kender dig 
oppe bag ruden 
Dens drivvåde gardin  
I telefonen  
siger du 
der er noget galt 
med højtalerne 
det lyder som om 
du er under vand 
siger du 
Håber ikke du drukner 
i bøgerne  
siger du 
Og jeg vil tyde skriften 
den sorte  
tusch der afslører 
sin egen venten 
i klodsede damme 
Men de er så små 
det er uden betydning, beklager 
hvis jeg blander beskederne sammen 
rager ind mellem 
alle hilsnerne 
 



 

 
 
De glimmerkorn du finder 
under lygtepælen 
ved mit øje 
Skal de være dér 
spørger du 
Hestens skamlæber 
i fjernsynet  
forskrækker 
Alting må have sit ord 
Vi deler sadlen  
under hænderne 
jeg forstår det godt 
du kan ikke længere smile til mig 
du passer godt på dig selv  
 



 

 

 
 
Vi sover som døde 
du lukker mig i nakken 
To stykker kjole hænger 
Dine øjne er blå 
som en henvendelse 
her er ingen fisk 
men vand 
 



 

 
 
I nat føltes kroppen som skiver 
af land  
De kom ikke ud af det 
med hinanden 
Hovedet var størst og tungest 
herfra løb tyndt vand 
som senere forsvandt 
Nu trækker jeg vejret 
gennem 
både næse og mund 
Der er sand i sengen 
den hænger ikke 
sammen 
Forskellen på den ene side 
og den anden side 
som mødtes under mig 
min ryg der efterhånden 
var varm 
den ene dyne 
den anden 
Rygsøjlen i midten 
Det passer ikke 
at vende sig mod én side 
Det kolde på lagenet 
mod den blegeste hud  
på armen 
der vender ind mod 
resten af kroppen 
 



 

 

 
 
De andre er gået 
du skræller tøjet af mig 
får hænderne 
i arbejde 
Jeg forklarer om farven 
mellem benene 
som mimer kjolen 
sådan er det 
Dine smalle hofter 
føles så brede 
som mit ansigt 
Sådan var det ikke 
Jeg forstår ikke 
mine proportioner i 
tilfredsstillelsen 
holder mig tæt på dig 
næste dag 
 



 

 
 
Som aftenen skrider frem 
vikler du dine arme om mig 
mere og mere 
indviklet 
Lejligheden 
der snart overtages  
af min mund 
Jeg bevæger mig fra  
halsen henover 
din simple mave 
Hånden fandt ind i 
kjolens rygrevne 
midt på gulvet 
dine hænder som skåle 
om mit hoved 
En efterhånden 
åndssvag frugt 
 



 

 

 
 
Træet gør sig skaldet 
for vinteren 
Jeg kan nu følge med i 
de andre vinduers beboere 
Vi var ude i går 
bartenderens brækkede arm 
ville samle flasker 
og så videre 
Jeg fortalte dig om 
drømmene 
jeg er på vej hjem 
vejret er omtrent som nu 
hensynsløst og blåt 
Der er ingen grænser 
for de grænser 
jeg ikke oplever ved dig 
Derfor vil jeg træde ind 
i dig og alle 
hele tiden 
og igen 
 



 

 
 
Jeg vil gerne trævle stolen op 
og få dig væk 
ind i den vandrette verden 
Vi kan ikke se hinandens ansigter 
når vi ligger ned 
Vi kunne være 
hvem som helst 
Det er stadig svært at finde rundt 
og det larmer 
 



 

 

 
 
Symmetrien 
finder os overalt 
bladets to-delthed 
træet trækker næringen til sig 
på denne årstid 
Det gule i skoven 
splintrer det grønne 
Hvad med koralerne 
dit ansigt 
brysterne 
knæene 
borddækningen 
Jeg har en drøm om et digt igen 
du opsøger mig 
smyger dig om mig 
i sengen 
igen 
Vi ved så lidt om det unisone 
samtidig 
I digtet skriver jeg 
du opsøger mig dér 
jeg skriver du har gjort det før 
du 
jeg 
digt og drøm 
vi ligner hinanden 
alle sammen 
det er et  
problem 



 

 
 
Du skal vide 
mine drømme er som oftest 
om lejligheder 
Hoveddøren står pivåben 
det vil jeg gerne ændre på 
Jeg indfører entréen 
som mellemled 
før soveværelset 
og lejligheden går fra gennemgang 
til bolig 
Jeg kaster desuden 
en voksdug med orange frugter 
over køkkenets alvorlige brune 
I en anden drøm 
bliver min kærlighedserklæring 
til dig 
at jeg skærer 
tomater ved køkkenbordet 
i et hus 
med udsigt til 
en landsby 
Bakkerne vi bebor 
er grønne 
her er en seng 
langs væggen 
Der er et mørke 
og en forbandet 
åben udsigt 
 



 

 

 
 
Det panorama  
du strøg 
fra højttaler til højttaler 
den nat 
fingererede  
ryggens fure 
en perlerække 
af ufødte 
jeg gav dig 
tre navne  
hukommelsen 
roterede  
imellem 
 



 

 
 
Din hånd tyk 
som en handske 
du søger altid 
mit hul 
Du er ikke andet 
end en hårdhed 
i sproget 
Hofteskålen 
ligner en omfavnelse 
her kunne ligge  
et barn 
Jeg har klaret det selv 
inden du kommer 
 



 

 

 
 
Når du synker 
en lyd 
som tager nogen 
et skridt 
i struben 
 



 

 
 
Vores ansigter 
holdt oppe 
af øvelser  
En sekvens  
strukket lang 
som en muskel 
et punkt til et andet 
Blinke med øjet 
være ren 
et øjeblik 
ren mekanik 
 



 

 

 
 
Der er lyde fra opgangen 
materialerne 
vælter rundt 
Jeg lukker op 
mit halve øjenbryn 
og så videre 
kind og læber 
endnu ikke  
færdiggjorte 
Nu fløjter 
en idiot 
på sin hund 
Alt det 
man ikke har 
Jeg ser sneen 
fare gennem 
træet 
En bolig her 
ligner en kirke 
Alle æblernes  
sygdomme 
det hvide smil 
om skrællen 
Rynke sig sammen 
bore et hul  
i sig selv 
blive sort omkring 
trække sin skræl 
af sig 
i et lille hug 



 

se sig selv derinde 
penselskimmel 
gul monilla 
I bogen en seddel 
fra nogen 
I dag 
sidder munden 
i panden 
kattekilling-ren 
under tungen 
Bomuldsbarn 
midt om natten op 
skære plaster 
 



 

 

 
 
Du kan stå i solen 
kjolen krymper 
som ind 
i helvede 
Hvad skal jeg gøre 
med din tand? 
Jeg manøvrer rundt 
med støvsugerhalsen 
snart er der 
så meget 
der findes ikke 
hoveder 
små nok 
til at få det op 
og væk 
 



 

 
 
En morgen 
går alting i stykker 
det flækkede brød 
den vandrette ost 
først ved bordet 
får jeg dig ned  
fra reolerne 
din lille overkrop 
skal stå i lys 
så jeg kan se 
hvor solen 
har brændt 
 



 

 

 
 
De små sko 
på billederne 
jeg sender 
den slags 
havde du også 
dengang 
i miniature 
i Limfjorden 
fjordens 
havets 
sten 
Man skal udover 
den første 
stenhårde  
overraskelse 
Alle de organer 
vi slet ikke 
har tal på 
endnu 
Springe frem 
af ingenting 
og derfor ikke 
finde tilbage igen 
 



 

 
 
Man kunne få fornemmelsen 
af en mistillid 
til ordene 
vi finder dem 
for let 
bytter rundt 
som mine ben 
i nylon 
efter gråden 
de optegnede øjenbryn 
er blevet skæve 
det udtryk 
og alle udtryk 
du vil møde mig med 
når du ankommer 
 



 

 

 
Din hånd på 
min overflade  
Kører ind i dig 
som maskine 
Vågner op 
i egen krops 
tågede stel 
 
 
 
Skære gennem  
alting 
snitte til  
for at 
spise 
 
 
 
Øverst dig  
med dit 
testikel-store 
frø 
Der skal 
værnes om 
udsigterne 
 



 

 
 
Sengen er hvid  
men ustabil 
Vi flytter os sammen 
er det ikke godt nok 
Du trænger ind 
i mig 
bagfra 
sådan 
kommer jeg 
Hvide dyr 
der piler 
ud af 
det største dyr 
Du kan have 
din arm  
under mig 
din mund når 
ud til kanterne 
som en sygdom 
 



 

 

 
 
Ikke at tale 
er at være 
fuld af dig 
 



 

 
 
Jeg fortsætter indover dig 
tungen arbejder 
Alting 
går gennem  
øjnene og hænderne 
spritten 
Jeg vil gerne forstå dig 
der er farver  
for mine øjne 
kniber sammen 
om din pik 
med min mund 
mit øje 
min fisk 
 



 

 

 
 
I det du kysser mig 
forsvinder du 
 
 
du får glasøjne  
inden orgasmen 
 
 
jeg tror også 
jeg er 
en anden 
 
 
bag øjnene 
min orange  
afkrog 
sådan 
som huden ser ud 
når vi glemmer den 
 





 

 

 



 

 
Digt efter døden 
 
 
 



 

 

 
 
Vi ankom i går 
naboernes pis 
hulk i rørene  
 
 
Omsorg for det levende 
nu var du gjort fint i stand 
eller i hvert fald gul 
ud til dine grænser 
og alligevel 
dig selv omvendt 
 
 
Til sidst det lille ord 
man ikke forstår 
til sidst 
i dag 
gider jeg ikke græde 
 
 
Vi fejrer det ubegribelige 
f. eks at du er død 
kort før vi fejrede 
noget andet 
 
 
Jeg er min mors hud 
når hun tuder 
 
 
Da vi besøgte dig 



 

du var gul 
som en teltdug 
Vi kørte hjem 
og blev blinde 
for retninger 
 
 
Jeg genkender nu  
dødens stilhed 
i tingene 
Jeg lægger mig på gulvet 
danner en skal 
om hunden 
vikler mig ind 
i pels 
Med den 
som skygge 
henover kroppen 
 
Så skriver jeg til en 
som døden har nærmet sig 
flere gange 
Jeg skriver 
en årstidens 
hilsen 
Ses vi snart? 
Alt går igennem os 
jeg giver lidt 
videre 
diamanten 
i halsen 



 

 

 
Hvis jeg skal genfinde 
døden i sproget 
døden er ikke 
en sætning 
Den minder mig om 
kunsten og tingene 
skulpturerne 
teltdugene 
Sproget er noget 
der går 
larmende 
gennem  
mennesket 
Du var stille 
endelig 
som altings 
omvendte 
 
Her er et hav 
vi har mørklagt 
et rum 
i huset 
Vi klistrer 
gardinerne til  
altsammen 
alt 
kan gå 
igennem os 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 


