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Forord

I det direkte møde med den skabende kunstner 
opstår naturligt trangen til selv at skabe. Det 
vidner nærværende digtsamling Listedigte om. 
Listedigte er frugten af et samarbejde mellem 
forfatteren Lone Hørslev og gymnasieklasser 
fra de fire KULT-gymnasier: Aurehøj Gymna-
sium, Ingrid Jespersen Gymnasium, Nørre 
Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium.
Lone Hørslev har besøgt 4-6 klasser på hvert af 
gymnasierne og inspireret til en skriveopgave 
om “et listedigt”, der i sin idé og form spejler 
Hørslevs eget arbejde. Forud for besøget har 
eleverne arbejdet med Hørslevs tekster, bl.a. 
med langdigtet “Giftige blomster og bær” 
fra digtsamlingen: Jeg ved ikke om den slags 
tanker er normale. Skilsmissedigte, 2009. 
Eleverne har hver især valgt en liste – f.eks. 
en indkøbsliste, en liste over fobier eller over 
steder i København – der på samme tid fun-
gerer som benspænd og som skabende princip 
i deres digt, og de har desuden haft fokus på 
sprog, lyd, rytme og linjebrud. 
Fra hvert gymnasium er fem elever gået 
videre til en masterclass med Lone Hørslev. 
Udgivelsen her er et produkt af forløbet og 
masterclass’en og er layoutet af grafikeren 
Sophus Gerlach.

God læselyst! 

Mvh. KULT-koordinatorerne ved de fire skoler:
Mischa Sloth Carlsen, Aurehøj Gymnasium, 
Gitte Raarup, Ingrid Jespersens Gymnasium, 
Stinne Bo Schmidt, Nørre Gymnasium og 
Signe Westergaard Lund, Sankt Annæ 
Gymnasium.

WWW.KULTGYM.DK
KULTGYM@GMAIL.COM
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I går…

I går kom jeg til at spise en
Skovsnegl
Det skulle jeg
IKKE
Ha’ gjort
Den var slimet som
Snot som syltetøj som tilberedte svampe
ala karljohan, kantarel, shii-take, blomkålssvamp, slørhat
en sløret silhuet 
af en mand kommer gående 
han ser
en fuldboldsofficer
der er ved at sluge en skovsnegl
han tænker
Ad bad bussemand sure tæer i 
saftevand  
ville være godt
at skylle ned med efter
sådan en 
krabat
morkel, mælkehat, fluesvamp, champignon,
porcelænshattens skrøbelighed 
stråler ud af den 
som spejlene på en 
discokugle
jeg spejler mig i jeg spejler ud
jeg spejler mig op og ned 
af papirets blanke sider
skælhat, skørhat, trompethat, svovlridderhatten
ANGRIBER
Jeg råber: grib mig
Inden jeg 
falder. 
Jeg FALDER og 
Rejser mig
IKKE 
igen. 
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Mod det Endelige

Jeg er stærkere end Ild
For ilden spreder sig, breder sig, kan ikke
styre sig
det kan jeg.
Jeg er stærkere end Vind
For vinden blæser mig ikke bort og
væggen holder vinden væk
jeg vælter ikke!
Jeg er stærkere end Vand
Jeg betvinger det, drikker det, svømmer i det
hver gang det strømmer ud af
min vandhane
Jeg er stærkere end Jord
Det er derfor jeg tramper, går, træder på det
som andre gør på mig når jeg
ligger ovenpå det.
Jeg er hårdere end glas stærkere end bakterier lettere end sten tungere end fjer 
er jeg stærkere end
Mennesket? Nej.
Det er jeg ikke.
Sidder og skriver små opgaver mens Caesar, Cicero og Shakespeare skriver
Historie og teaterforestillinger om
Kærlighed, som gives og modtages af Bob Marley, Ghandi, Mandela og 
Martin Luther King, jeg er aldrig blevet hyldet af folket aldrig
Buhet af folket, buh, buh, Hitler og Stalin og Napoleonskrigene jeg aldrig
var med til for jeg blev aldrig stærk som
Armstrong med de stærke arme, Arnold og Usain Bolt, for jeg er ikke fra
Lande langt borte herfra fundet af
Columbus og grundlagt af Washington, Franklin, for jeg er ikke stærkere
End mennesker, ikke klogere eller smartere end
Nikola Tesla, Galileo, Einstein eller
Newton og Ohm og alle deres love som advokater og stjerner må overholde eller
Hubble, som fik et teleskop navngivet efter sig, der stirrede
ud I det blå og fandt
Milliarder
Billiarder af

Stjerner

Som ikke

husker
os.
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Der er fare på færde, (PAS PÅ!) 
hvisker jeg til mig
selv natteblind eller bare blind
for det er 
mest i mørkets frembrud
at det bliver 
blodig 
alvor, det er jo den tid på måneden
hvor jeg går IND i en ond cirkel.
Jeg er rodfæstet i hende 
la’ os blande
blod
som fjerne have der mødes,
forbindes, bliver forenet
hun den første 
der elsker mig, det kan jeg se i 
hendes blik
Strømsvigt, kun mig og 
dig og 
mit begær, du er 
KAOS! Jeg brænder
mig på dine læber, du
   omringer
mig, med synd 
og SKAM. Jeg går
op i røg og forsvinder i natten, fra Husum
   ulykkeligheden 
er selvforskyldt HVAD
har jeg gjort? 
Hun er i mine tanker
hele tiden
’’jeg har dummet mig’’
hun græder 
jeg græder og fordamper 
med en tåre fra hendes kind 
fra skyldfølelsen
flov for evigt
alene
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September:

Jeg synes egentlig septembers himmel så 
blå ud, men det var før bladene faldt. 
Og vinden
 Blæste op
Læste op
 Hvæste om
Bragte
God tøjstil, og gode vaner.
Bodymagazine, M!, Euroman – en stille storm
af blade der snart blæser af træerne.

Jeg vil egentlig
Ikke læse mere om familie.
 vanilje
kager som man kan servere, 
eller spise i smug
Når verden er tung
og soci - alt samvær tungere.
Alt for damerne, Elle, Bazar
        ”Sådan får du det perfekte liv”
Men findes det
 Egentlig
 ?
Vi med Hund, Vi Forældre,
 vi med fortabte drømme
forgabte håb – om nogensinde,
 at dele en hemmelighed
med verden
Der alligevel melder
Hus Forbi, og glemmer alt om
at vende den anden kind
 Til.
Mig.

Så jeg sætter mig, 
 Foran bunken
af filosofiløst papir, og må indse

At jeg ikke er lige så stærk
 som jeg havde håbet,
Selvom jeg lige har
taget 8 ugers 
styrketrænings-kurset
 Jeg så i
 Fit Living
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Kr.

    
Krise fyldt med krig og kriminalitet.
Kroppene kryber som kryptiske krybdyr
langs krattet, og 
kræver kraftigt krudt og 
krigsfangere og krone.

Kritisk kredit.
Kreativ krumspring.
Kronisk krakeleret kreditkort.
Bank - krak og kronvidne.
Krukke fyldt med kraftigt krydderi.
Krager, som kredser omkring 
danske kroner.   

Kryb, der kribler, og krabler rundt 
med kridt til kridthuset og
krikænder, der opnår krone 
og flere krebsdyr.
Kræmmerhus fyldt med krokus.
Krystalglas fyldt med kronblade.
Krondiamantbryllup og menneskene 
kræver kræftbekæmpelse.

Kraftigt krydser sollyset på kronhjorten, 
mens den kraftigt og kropsligt, 
kræver kram og 
krigsbekæmpelse som en 
Kronprins med krone. 
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Er jeg syg?

sch…
jeg vil slime afsted i stilhed
med snot i hele hovedet
lad mig sejle 
min egen sø
snaske, slaske, Sprite-flaske
som kaklernes brækgrønne farve på 
skolens toilet, slet
og ret
sindssyg
sind
syg
i hovedet
JA, du er!
ingen swagminister eller sofamedister
NEJ, 
måske
kulturcyklist
kvali-narcissist
kommerciel cirkusartist
og Helle Helle spør’ om ikke hun har set mig før?
jeg ved ikke om jeg tør

så ser jeg alligevel
i
spejlet
en blå blodansamling på min
bløøøøøøøøøøøøøøøøøøøde
kind, skind
et visuelt støjende & anti-sofistikeret stempel
fra rekylen
når man trykker af
slam, BANG
sch…
så turde jeg godt alligevel.
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gud klør sig vel også i skridtet

der sidder en dreng ved siden af mig... han er mega urolig, ja. fuck hvor 
er jeg uinspireret. så uinspireret at jeg klør mig i skridtet... på den anden 
side, er det uinspirerende? det må guderne vide. mon gud også kløede sig 
i skridtet? 
drengen er også grim. grim... a,b,c,d,e,f,g... g... grim... grusom, syn-
onymer for grusom er f.eks. blodtørstig, blodig, brutal, ord med b. ord 
med andre bogstaver. j, jeg, jeres, Jarl Friis Mikkelsen. mon han klør sig i 
skridtet? det gør han.
sikkert.
drengen ved siden af mig sidder og trommer med fingrene. fingrene. 
fingrene, fisse, fantasi, mon gud havde alle disse tre ting? tre ting eller træ-
ting? træhus, træstamme, både dem i skoven og dem i supermarkedet, de 
er altså gode. især fra bageren. mmm, morgenbrød, morgenånde. ånde, 
åndelig, mon gud er åndelig? kan man være åndelig og klø sig i skridtet 
samtidig? hvis gud sidder med benene over kors kan han vel ikke klø sig 
i skridtet samtidig... det er fysisk umuligt... fysisk, fysiologi, fisse, det er et 
grimt ord, fisse. det er dobbelt-s’et. det er ligeså grimt som den dreng der 
sidder ved siden af mig. mon han knækker fingre? det må guderne vide, de 
ved jo så meget, ligesom Jarl Friis Mikkelsen, han ved også meget. han klør 
sig sikkert også i skridtet og knækker fingre bagefter, måske også i omvendt 
rækkefølge. rækkefølge, det er ikke et godt ord. gode ord er hindbær, 
regnbue og enhjørning. det er gode ord fordi de er glade. 
jeg er ikke glad lige nu, fordi drengen er så grim. han er endnu grimmere 
når han piller næse. næse. næse. næse. ordet mister ikke sin betydning 
bare fordi man siger det mange gange. næse. næse. næse. næsehorn, 
det er også et af de gode ord. tænk hvis et næsehorn og en enhjørning 
parrede sig, så ville de få et enhorn eller en næsehjørning. næsehjørning, 
det lyder som en sygdom. ligesom når noget klør i skridtet, det er sikkert 
også en sygdom. drengen ved siden af mig har sikkert en sygdom, for 
han klør sig i skridtet, han er også grim. men hvis gud klør sig i skridtet, 
er han vel også grim og så har han vel også en sygdom? så de ting hører 
sammen...
Så er Jarl Friis Mikkelsen vel også grim... og han har vel også en sygdom, 
for vi formoder vel, at han også klør sig i skridtet? det er helt sikkert.
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Bent vil gerne snakke

Tanker flakker rundt i mit hoved basker forvirret uden sammenhæng men sammenhængen er der
bare ikke for mig jeg ved hvad jeg vil sige men ordene vil ikke ud tænk at man kan glemme alt på et 
splitsekund kan alt blive slettet alt det man efter et livslangt liv har tilegnet sig på grund af en prop 
en prop af 
blod
men kroppen er jo fuld af blod der strømmer rundt ligesom havet og der kommer ikke vandpropper 
i havet vel? det er jo skørt og hvorfor lige en prop? burde propper ikke holde ting inde? men nu er 
alt mit sprog sluppet ud min mund kan ikke formulere ordene og mit hoved springes. 
Jeg er den menneskelige ground zero starter forfra nu hvor alt er slettet bliver forfulgt af 
talepædagoger, omsorgsfulde øjne og medlidende smil Nej hvor er fremgangen dog bare stor 
allerede, du kan være så stolt af sig selv! FREMGANG? aldrig har jeg følt en proces gå så langsomt
øjne øjne øjne alle vegne tænk jeg har aldrig tænkt folk lytter med øjnene - antallet af øjne stiger og 
de intense blikke rettes mod mig og snakken forstummer jeg kæmper med mig selv og mod mig 
selv og øjnene bliver fjenden forventningen stiger og utålmodigheden bliver svær at holde tilbage
utålmodigheden 
de vil mig det bedste det siger de også 
men presset vokser og modet falder. Je-e-e-eg hhhar k--k-k
Jeg opgiver                  de smiler 
tænk dig engang engang for hvad der føles som længe længe siden dengang øjne var lig med 
interesse ikke medlidenhed der kunne jeg tale en forsamling op men nu?
Jeg er ingenting jeg vil ingenting mennesker skræmmer mig snakken går videre jeg forsvinder ind i 
mig selv det er lettest sådan
Jeg er ubetydelig jeg er 
lukket inde bag en prop
De siger den godt kan poppes som champagne det siger de men de siger så meget og jeg siger 
ingenting og proppen vil ikke af.
Jeg tænker derfor er jeg 
det sagde en klog mand engang
løgn
jeg taler derfor er jeg 
og derfor er jeg ikke.
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At falde med stil, en Ikarofob

Du lægger mælkekartonerne og colaflaskerne ned på rullebåndet i Irma. 
Så kan de ikke vælte, siger du. Det der allerede ligger ned kan ikke væltes. 
Du kan ikke falde, hvis du allerede er på bunden. Du er bange for at falde. 
Er du ikke? Du er bange for at skuffe og for at blive skuffet. Du elsker jan-
teloven som slaven elsker sine lænker. Den giver dig styrke og formål, selv 
hvis den prædiker det modsatte på samme måde som lænken giver slaven 
styrke og formål.
 Du er også bange for at flyve. Også selvom det i sidste ende er 
det du gerne vil. Du vil gerne flyve. Men Ikaros faldt jo ned, så du bliver på 
jorden. På jorden hvor du ikke kan falde.
 I Kina sælger en mand sine organer for at overleve, men selv 
ville du gerne kunne sælge dine følelser på skrift. Du ville måske ligefrem 
give et øje eller en nyre for det? Der er i virkeligheden ikke noget du hel-
lere ville, intet du hellere ville end at flyve. Men hvad nu hvis du faldt?
 Du er næsten lige så bange for at falde, som du er for at dø. 
Var det ikke derfor du blev religiøs? Du blev troende, fordi du var bange 
for døden. Så blev du ateist, fordi du var bange for skæbnen. Hvad er 
værst? Du ville ønske, at du kunne tvivle, men du tror for meget. Du er 
stensikker, ufejlbarlig og frygtløs i din frygt. Inderst inde er du. Du tror på 
tvivlen og tvivler på troen. Du ville ønske, at du kunne tvivle på faldet, men 
du ved for meget.
 Du bruger for meget tid på at blive klogere. Men kan det ikke 
alt sammen være lige meget? Bjørnetjeneste eller bjørnekram? Pik eller pe-
nis? Patter eller parmaskinke? Kløgt og klasse måles ikke i bøger og briller, 
men i facebookvenner og fede fester. Det ved du jo godt. De klogeste 
hoveder er de dummeste. Livet er for kort til at være klog. Det er ikke klogt 
at være klog. De klogeste bruger ikke tid på at være kloge eller forsøge at 
blive klogere, de lever livet, og hvis de snubler så rejser de sig igen. I den 
forstand er du verdens dummeste menneske. Du er dum. Og du er bange.
 Du vil gerne skrive, du vil gerne spille skuespil, du vil gerne 
tale. Men tør du? Er det bedre at snuble igennem hele livet med øjnene stift 
rettet mod jorden end at falde et par gange for så at rejse sig op og se og 
ses klart? I forhold til dig så Ødipus som en havørn. Han løb, gik og sprang 
bedre, længere og hurtigere end dig, selvom han løb på hovne fødder. 
Dine fødder er godt nok flade, men er de hovne? Kan du virkelig ikke?
 Du tør ikke danse, alligevel danser du med og i drømme og 
tanker. Du tør godt at fægte med langsværd og kårde, men tør du at fægte 
med dine mål og dine drømme? Kan du ikke forcere tvivlens tåge? Tager du 
kampen op? Tør du? Du er bange, men kan man være modig uden at være 
bange?
 Du taler dansk, engelsk og løgn. Er det sandt, at du bedre kan 
lide Noel Gallagher end Jamiroquai, fordi hans tekster er federe? Er det i 
virkeligheden ikke fordi Noel Gallagher er lettere at spille? Er det sandt, at 
du ikke har tid til at spille musik? Er det i virkeligheden ikke, fordi du bliver 
deprimeret og demotiveret af at se alle de dygtige musikere omkring dig og 
på Youtube? En ting er at lyve for andre, men at lyve for dig selv?
 Den der forventer intet, bliver aldrig skuffet. Men lever du? Er 
du et menneske? Er det ikke at forvente, at hele livet er at forvente? At 
håbe og at drømme? At løbe uden tøven? At sætte af og at springe
 og derefter flyve eller falde. Kan man ikke gøre begge dele? 
Kan man ikke falde med stil, som Buzz Lightyear? Vågn op, Victor. Spring!
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larmende stilhed

rummene rummer rummelighed
rummet rummer  kaffekoppens kosmiske kaos
min Marlboro Lights røgcirkulation omringer 
omringer mig, gengivende min gengang
omringer træstammernes årer, gengivende årenes gengang
omringer æbleskrogets indebrændte nedfaldenhed
aktionerende aktionærers altvælde
og kroppes fysik
kræser og kranser, det kradser
omkranser omvandrende erimitter
krebse på Stromboli, udbrud
brændende masser, dybt nede
pornografisk passivitet, flamberende
befandt mig på Merapi i Java, Indonesien
verdens ende
endens verden, verden endte
verdens udsendte
jeg udsendte min fjernsynede verden
i TV’et, på baggrund
af ham, den græske torso
og hende, som var forsvundet
en flyer der skreg: PIGE FORSVUNDET; MØRKT HÅR, BLÅ ØJNE, 19 ÅR OG LYSEBLÅ KJOLE
gennemrodede mine skuffer
til jeg forsvandt i mine glemsler
befandt mig på Cotopaxi, Mexico, fungerende hæmsko
hvorfor? Spørg jeg mig selv. Hvorfor? Ja, hvorfor. Hvordan, hvorhen, hvorfor? Ja, hvorfor?
føler mig frem
kvæler mig selv men
har mistet mine hænder
kun krabbeklør i min bugende favn
Colima, Vesuv, St. Helens

jeg  stedfinder   mig selv,   abandonneret

det synger i mine ører
en flue summer
kvalt som alverdens skrigende børn, kvalt af kvalme, kvalmende kvæle
dræber fluer, dræber børn, slagter fluer, slagter børn
slagter mit spejlbillede, slagter sløret lagt over mit hoved, det sorte slør, det lange sorte slør
begravelsespladser
mig, mig selv og jeg
pakker mig ind i Guallatiri, Chile
         som en vinterfrakke

           det stormer udenfor

             jeg slukker for TV’et
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Fossar

Hvor er du? Hvor
Er du nu? Hvordan? HVORFOR? Men jeg kender jo
Sandheden. Jeg ved hvorfor, men hvorfor gav du SLIP? Jeg kan mærke det! Kulden, du
Efterlod. Min hud er stadig varm, men hvor lang tid varer det ved. Følelsesforladt? Nej. Alene?
Ja eller var 
Det omvendt? 
Jeg skriver jeg skriver breve. Jeg skriver breve med ord i. Ord du ikke skal kende.
Frygtindgydende,
Storslåede
Ord. Om skjulte steder, om hemmeligheder, ingen kender. Om stilheden bag vandet og de 
skatte, der findes
Her i mørket. Skógafoss, Slejalandsfoss, Hraunfossar.

Og vandet fosser under os. Stenbroen er ustabil. Vi falder ned, ned, ned og strømmen skyller
alt væk. Kun de tunge sten står imod, og du er spinkel og SVAG: 
Dit liv
Er spinkelt. Du står aldrig fast, og jeg kæmper ikke imod 
Længere. Strøm, kraft, Gullfoss, Dynjandi, Barnafoss.

Skønhed er et sjældent ord. Jeg kender det. Det er
Stadig ikke glemt. Glymur. Uberørt skønhed
Højden, højere, højere, højere, STOP! Stadig højere.
Jeg er her. Du er bare en prik blandt andet mos i det tomme lava-landskab.
Men det skal 
Glemmes. Hvorfor? Fordi sådan er livet, siger jeg. Eventyr,
SAGA. Ja, hvorfor ikke bare uden det,
Jeg glemmer.

Kom tilbage! Kom nu
Eller bliv. Nej,

Kom! Jeg bestemmer….
Spis brød til, siger de! Dyp et i vandet. Det KOLDE blålige vand og jeg
 Forsvinder.
Vi glemmer, vi drømmer, vi svømmer og al den svømning
Mod masserne gør mine arme trætte.

Dettifoss, Godafoss og nu SLUT. Acceptér. Glem. Vær dig selv nærmest og du,
Så langt væk i ingenting, at jeg er
Fri.
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Glasskår i sorte oliven

Forført af farverigt mørke 
Og mørkerige farver
Og mærkelige larver
fascineres jeg, tiltrækkes jeg. Udvidende 
om andet end det, jeg ved
Jeg ved jo ikke, at du er salmonellaen i det rødvinsmarinerede svinekød
Jeg ved jo ikke, at du er den onde
Gør jeg ikke?
Alligevel er jeg angst for risiko for mug på søde lagkagebunde 
Jeg er angst, kan du ikke forstå det? 
Jeg græder 
Kan du ikke se det? 
Jeg har en ubehagelig mistanke om campylobacter i forårsløg og rød chili
Hvad kan jeg regne med
når selv mit økologiske hakkede hønsekød er fyldt med plaststykker 
og skygger 
af det, jeg engang kendte 
Jeg holder fast, fastere, bider fat, bider, bider hårdere, men hvad nytter det
når tilbagetrækningen af ørredrogn overlegent siver ud gennem mine sammenbidte tænder
siver ud gennem mine knyttede fingre og hænder 
kysser dem blidt, men bider sig fast
Blod og listeria i clubskinke. Forsvinder
i et ekko ukendte længsler
Hvorfor deklarerede du ikke sellerien i knækpølserne?
Jeg bad om kødfyld, ikke ostefyld. Er du narrende mig?
Jeg raser, bruser, brøler, skyder, skriger op, skriger ud
til miderne i de tørrede abrikoser
til møllarverne i den økologiske kokosolie 
til museekstrementerne i de frosne ærter
til fremmedlegemet i baconleverpostejen 
HVEM ER DU
Kender jeg dig endnu?
Hvorfor skjuler du 
dig eller det eller hvad du nu skjuler?
Det er jo frustrerende, når jeg ikke ved, om der er metalstykker i hjortespegepølsen
Kan du ikke forstå det?
Min hud siger fra, siger stop, holder op, vil ikke følelsen
Ikke mere hestamin i tunen, kan du ikke se jeg slår ud?
Efter dig. Men du undviger, er allerede videre og snu
forsvinder i Intetheden
når jeg i vrede og angst kradser og flår
æblemosten fuld af glasskår - itu 
Jeg har jo glemt du var flydende
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der kommer 1, 2 nej 3 
tre kanter, kantet personlighed
hvorfor vil hun ikke, jeg tænker
hvorfor vil hun ikke
kasketten omvendt på 
det lange blonde hår
brønshøj husum søborg
klangen fra trianglen hænger i luften
2 hunde gør, de gør 3 gange
gør efter den tredje
jeg kan se det i hans øjne
pupillerne danner en trekant
en trekant der flyver 
fra mit hoved, til hendes hoved
til hans hoved
hvorfor vil hun ikke, han tænker
hvorfor vil hun ikke
det er som at råbe under vand
vi skal rejse
udover hendes grænse
hendes grænse 
der holder hende tilbage
hun griner og vi griner
men hun kan ikke se vores blikke 
blikkene bag grinet
hun holder os tilbage
vores lyst, vi længes
hvorfor vil hun ikke, vi tænker
hvorfor vil hun ikke
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Valg – eller ej?       

Jeg står i elevatoren, men hvorfor?
Jeg er på vej til arbejde, men af hvilken grund?
Hvorfor gør jeg overhovedet noget af det jeg gør?
Jeg valgte at stå op i morges.
Jeg kunne have valgt at blive i sengen. Med
Dynen, hovedpuden, madrassen, dovenskab, træthed – træt.
Træt af mine beslutninger, ikke af livet.
Hvad er livet uden frie valg?
Fastlagt, ingen beslutninger, sofavælger.
Skæbnens fange.

Valgte jeg virkelig at tage på arbejde i dag,
eller var det allerede valgt for mig?
Determinisme,
alt er bestemt på forhånd, baghånd,
som når man slår til en bold med en ketcher.
Boldens placering bestemmer hvor man slår.
men man bestemmer også hvor bolden skal hen.
Vælger man så hvad bolden skal gøre,
eller vælger bolden hvad man skal?
Er man vælger, eller valgt?
At være eller ikke at være, det er spørgsmålet.
Men skal jeg svare på spørgsmål eller stille dem selv?

Jeg kunne være blevet i sengen i morges,
men jeg er på vej til arbejde.
Min chef valgte at jeg skulle komme,
men jeg valgte at søge arbejde her.
Jeg skulle have et arbejde, for jeg skulle have penge. Til
Mad, drikke, elektricitet, varme, hus, en seng – træt.
Træt af arbejde, ikke af penge.
Jeg er på arbejde fordi jeg skal bruge penge
Men hvor vigtigt er det egentligt?
Vigtigere end min frihed?

Elevatoren er nået helt op.
Chefen kommer hen til mig,
spørger om jeg kan arbejde i weekenden.
Mere arbejde, flere penge…

Det er lørdag morgen,
jeg står i elevatoren.
Jeg traf en beslutning,
Eller gjorde jeg?
Jeg hader det.
Har jeg virkelig valgt valgene
eller har valgene valgt mig?
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Ville give højre arm

Jeg tænker på
alder, gruppe, STEMPLET
på frygt og flugt
til fest. Suk, DRUK og engangsknald
på toilettet
SMALD, skræl og smæk
med døren og
foster
lille, grim og engang moster. Indviklede familier
og skænderier så vanedannede som smøger
der koster
men ikke så meget som en baby.
Afhængig, gråd og lalleglad.
BLESKIFT og æblemos udover hele køkkenet
og babyen vokser op og bliver et 
barn.
Skideirriterende, råb og et skarn
som man kaldte DUMME unger i
gamle dage. Hvor man ikke spurgte hvorfor
og for hvilken grund
som en teenager gør i dag.
Sætter spørgsmålstegn ved ALT.
Skole, uOrDeN, uddannelse, fremtid
og driver andre til 
vanvid
Unge. Lunge. Lungekræft. Død. 
Mørkerøde roser. Blod. Lod 
som om det ikke skete. 
Løgner=Voksen.
Rutiner. Stress. Ingen tid.
Aldrig og altid og til døden os skiller 
ad 
og GLEMSEL.
Bliver ældre og gammel og vammel 
lagkage 
med 75 regnbuefarvede stearinlys der 
pustes ud
og puster ud (…puh)
efter tre trappetrin. 
Frihedsfratagende og 
Lang-som, lang-som-me-re, olding.
Alene, trist, forladt og DEMENT.
Kan ikke kende sig selv i spejlet
og går skævt. Er skæv. Og fuld
af u sa mmenh æng end e
sætninger og billeder.
Ville give højre arm, der alligevel ikke
fungerer
for at MINDES
de gode gamle dage
som dengang ikke hurtigt nok kunne 
overstås
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Indkøbsliste

savoykål – Du stod og smilede med savoykålen i favnen. Nu tager jeg en ned fra hylden, tager fat 
om dens kolde kød. Opskriften, savoykål skal med. Nu har jeg glemt resten. Det var altid dig, der 
læste opskriften; jeg lærte den aldrig. Men savoykålen skal med.
SKAL MED
jeg knuger den
koldt
Chokolade
  En sommerdag. Min søster og jeg er små børn. I sandkassen. Mor 
kommer ud med knitrende papir i hænderne. Papiret skinner i solen. Chokolade.

1 pk. gær det skal man altid. Hvorfor? Det er en måde at overleve på: altid at virke nødvendig.
hvidløg
3 appelsiner
2 pk. tebreve. To breve der sendes af sted. To breve der går videre
i hver sin retning. Er jeg
ved en mellemstation, en post-
station, hvor hestene skal skiftes ud? Sendte du
nogensinde
mig et brev eller
sendte du bare en budbringer til at
løfte dine formuleringer over i et andet
sprog? Et sprog hvor ting som
rogn, margarine og 1 l sødmælk (den med damen, der smiler) er positive ord for
ting som
hverdag og et liv
sammen.

Kød på køl, svinekød, kalvekød, oksekød, bacon, fedt, fisk, fede fisk, der svømmer
væk – Hvis
jeg ikke er
et dyr så
er jeg måske
et sprog.

1 pk. gær, hvidløg, 3 appelsiner, 2 pk. tebreve, rogn, margarine, 1 l sødmælk… Hey 
jeg er ved at købe ind her. Det er en alvorlig sag.

Går mod kassen.
Du er sikkert allerede begyndt at købe kondomer igen.
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Midt over 

Nu spirer erantis, krokus og vintergæk og de er ved at tage 
Form…
Ikke ligesom mig der blev revet midt over, da jeg netop var færdig.  
Jeg kom til verden i en stor forvirring af vidt forskellige ideer og drømme der ikke hang 
sammen…
Der blev klippet fine og skrøbelige hjerter i mig. 
Der blev nænsomt puslet om mig.   
 Jeg fik alle de ting, der hører til et godt dansk gækkebrev 
 med forårsblomster fra kolonihaven og små papirklip af kyllinger, kaniner og lam  
 fint organiseret.
Men alligevel lignede jeg ikke et helt gækkebrev…  
 Jeg fik tilføjet tusind eksotiske farver af silkepapir der i sidste ende fik mig til at
 minde om en papegøje eller piñata. Og fordi jeg blev sprøjtet med parfume kom  
 jeg til at dufte sødt af pitahaya, kaffe og kakao.  

Men da jeg netop var ved at blive formet valgte man at rive mig 
Midt   over 
Jeg er splittet, ude af flippen, udflippet og udmattet af 
Ikke at være blevet limet sammen!
Men den går ikke! 
Det bliver ved med at prikke! 
Og mit navn det står med prikker 
Men de er hårde og de stikker!
Er det fordi jeg ikke, som de andre, er sikker! 
”Gæk gæk prøv at gæt!”
”Men det er ikke altid så let!”

SÅ FIND DOG NOGET TAPE! 
Det er forår og alle de andre blomster og breve er ved at tage form. 
Men afstanden mellem Mig og Mig er enorm!
Og det er snart påskesøndag 
Men hvor blev jeg af?
Og hvis jeg ikke bliver samlet er jeg ikke klar… til at blive sendt af sted!
Og hvem ved, hvis jeg nu bare blev samlet med alt det jeg har med  
Så kunne det være jeg endelig fik lidt fred…  
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Jeg er Ny her

Jeg sidder på en havn og tænker over ordet ny 
Da det storkespringer i øjnene, som jeg jagter vej i by
At her er riget med hjælp, og strøget med gother

Ligesom de unge fra østre anlægger nye boder,
Gammelstrander de ældre ved deres vesterbroder,
Andre brygger røg på stad og fælledparkerer på slotter

En holmer holder af sit halmtorv
For en christiansborger har sagt ved lov
At det er hendes og sankt hans plads hver især

Jeg slipper mit kultorv og lader mig falde
For kongens haver plads til alle
og jeg forstår, hvorfor jeg er nyhavnet her
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EREUTHROFOBI

hvisker du i mit øre
og det kilder
når jeg bliver rørt ved
Aphenphosmofobi
siden af mig er nøgen og det bryder du dig da ikke om
Nudofobi
Cardiofobi kopi fejlfri det
er du ikke
lidt angst for tid?
Chronofobi Anutafobi gummi
Støvlerne
plasker rundt i den vandpyt jeg selv
har lavet meget lort og det er jo ikke kvikt hvis man er
Er en person med Phypofobi
eller bare Androfobi
for jeg ved jo godt at mænd er mørke
det forklarer min Achluofobi og jeg spiser en kiwi
den har jo også hår på benene
så er det godt jeg ikke har Chaetofobi
Philematofobi og Zelofobi og Philofobi bageri
så lad os da bare gå i seng sammen
siger du og det gør
ondt
for jeg føler jo noget her lige her
i mit cardio føler jeg tid. Nu er det tid. Tid til os
sover bare videre og ringer til mig selv
for jeg har jo ikke Telephonofobi. Ringer til mig selv
for jeg skal vækkes vækkes vækkes op
af sengen og væk fra dig, for du har ikke tid
den tid som jeg har og måske er det i virkeligheden bare vores ure
som går uens.
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Strandet.

Jeg er en Søfarer
en rejsende
rejser imellem isbjerge
ligesom Titanic
og de er som
sirener
synger og skriger,
grimt og smukt,
men jeg hører,
Ingenting,
Alt bag mig er DØDT.
min LIVmoder ligger i en køledisk.
”STOP!”.
men jeg har ingen
Havn…
…er i dine arme igen
men de er omklamrende,
Klaustrofobisk,
”for meget”.
”for meget?”
spørger kassedamen
”ja…” ”du kan beholde min LIVmoder!”
prisen er for høj
Så jeg sætter sejl
krænger uden om sirenerne
som en erfaren sømand
Gør…
”…det noget?” spørger hun
”NEJ!”
hvisker jeg
”hvad?...”
er der galt med mig?
Tænker,
Jeg…
…er intet,
Jeg
Er
Jer
og ikke længere mig selv,
Titanic er gået på grund og sejler ikke videre.
Jeg er…
Strandet.
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