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ROSER ER RØDE

Roser er røde

Violer er blå

Er cyklen punkteret

Så må du gå

(Eller tage bussen)
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POESI

Jeg var i brønden

Da jeg kastede sindet i poesi

Fjern dækslet i et lyst område

Luft indtil hjernen går forbi

Du ved, hvad du skal sige

Du vil ikke skade dig selv

De mennesker, der ser dig kender

Den anbefalede effekt af skriveri

Lige nu vil jeg give dig dette

Dosis er dybere end depression

Materiale og åndeligt arbejde

Træn ikke, bekymre dig ikke, rolig
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FØRSTE FORELSKELSE

Mærket stikker ud fra din bluse

Når du læner dig frem for at pusle

og finde ting i din madpakke

Så rammer det huden på din nakke

FUCK DIG LORTE MÆRKE

HUN ER MIN
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HÆTTEKLÆDT HÆTTEMÅGE

Selvforårsaget udgangsforbud

For jeg har overskud

Overskud af forhud og lommeuld

En hætteklædt hættemåge

Lettere omtåget i morgentågen

Ude på dybt vand som tåben på to ben

Ude på skrammer som knojern og koben

Intet lys forude - sortseer med fantomveer

Pot fra Tåsinge - smuglet i voksenbleer
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CATCH & RELEASE

Hendes mis er et kattedyr

En flyvende tiger

Hendes Tinder må være varm

Hun er iskold

Hun er død for mig

Men hun er stadig dødlækker

Hun tilhører spillet

Og spillet skal spilles

Men huset vinder altid

Tilbage i rotation
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DEMIMONDAINE

Levede du i 1866

Havde du været 

En muse for Gustave Courbet

Vi lever i 2019

Og du sender mig

Frække billeder over instagram 
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KUN TIL LÅNS

Hvis du har ekstra penge

Må jeg så låne nogen?

Hvis du ikke har nogle

Kan vi godt dele mine

Hvis dit hjerte ikke er udlånt

Må jeg så låne det?

Hvis det er lånt ud pt.

Kan jeg så reservere det?

Du må gerne ringe

Når det er tilbage

Ellers skal jeg nok skrive

Igen i ny og næ

18





BEVIDSTHEDSUKLARHED

Mærkelige gespenster 

I farverige gradienter

Svæver rundt mens vi venter

Venter på vi bliver fædre

Venter på det bliver bedre

Vil ikke hænge os i et bælte

Vil ikke føle stolen under os vælte

Så vi observer bare tiden smelte
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TO MALERIER

En stemme, der lyder som min, siger:

“Hvem har malet de to malerier?”

En anden stemme, der også er min, svarer:

“Det har du”

Den første stemme siger:

“Jeg kan ikke kende dem”

Den anden stemme svarer:

“Det er fordi, du ikke har malet dem endnu”
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COPY + PASTE

Naturen er for grøn og dårligt oplyst

Det sagde François Boucher

Mere end 117 år vil det tage

At lave alle Pablo Picassos værker

Hvis man laver et om dagen

Alle mine favoritter er røvhuller

Det er fint, de er ikke min venner

Så mange tweets, så lidt at sige

Hvis jeg får tvillinger

Skal de hedde “Copy” og “Paste”
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VERDEN ER VORES

Kartofler, kikærter, tørre croissanter

Tror du på gud og det eviges evige had

Dage fyldt med låste døre

Nætter fyldt med åbenbaringer

Spontanitet er ikke død 

Flyt mig på plads igen og igen

Jeg er et instrument i dit øjeblik

Da du rørte mine øjne, brændte mit ansigt

Instant kaffe, klirrende kopper, rystende hænder

Brudte bånd som stadig holder fast

I vores forældres knuste drømme

Det er ikke, hvordan de faldt

Men hvordan og hvor vi lander

Vi undskylder ikke vores synder

Men hylder lidenskaben

Som medaljer på generalen
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MORFAR

Det er min nonfirmation

Jeg får en konvolut med penge

Min mormor har skrevet et kort

Hun har skrevet et digt af Benny Andersen

Eller måske var det Johannes Møllehave

Min morfar har skrevet

Øl og smøger - så skal du se løjer!

Det er i dag

Jeg har ingen penge på mit kort

Mine bedsteforældre er her ikke mere

Jeg har ikke siden læst et digt af Benny Andersen

Eller for den sags skyld Johannes Møllehave

Men jeg lever stadig efter

Øl og smøger - så skal du se løjer!
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ONLINE DERIVÉ

Det var planen. 

At give dig en boner og du har en. 

Tillykke med at du er på internettet.

Det var planen.

At give dig lyst til at købe og du købte.

Tillykke med at du er på internettet.

Jeg troede jeg surfede på et frit ocean.

Men bølgerne var kontrolleret af algoritmer.

Hvor er min online derivé?
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EN-NAT-STAND

Lampen spottede dine fødder før mig

Jeg drikker alkohol

Rød, vin, glas

Solen er i et almindeligt hus

Vi er en i lejlighed

Entré, køkken, soveværelse

Et vindue viser et unødvendigt tema

Jeg så sengen i mit værelse

Sko, stigende, destination

Du åbner din mund

Jeg kan ikke forstå, et navn er ændret

Jeg kan godt lide det

Se i mine øjne

Hendes krop er fuld af øjne

Andre værktøjer og hænder

Og mine øjne er åndelige

At holde og styre varme

Jeg vil gerne finde og have det sjovt

Til sidst gik hun til halsen 

Og accepterede dåben

Beskyt din planet og dit liv

Så kom hun tilbage fra mine fødder

Det er okay, lad dig gå

Det er for dig
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ANALOGI

Slumromantik

Gadelampepolitik

Slag-stiv selvbiografi

En drage med navnet Analogi

Jeg drikker en Fanta

Med smagen skrækpropaganda

Mit liv er spøjst sammensat

Uldsokker på en mild majnat
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TÆT PÅ SLUT

Du sover i sengen

--- Efter

Jeg ser det hele tiden

En vanskelig opgave

Så hører vi ikke på hinanden

Lukkede bøger og stumme bogstaver

Jeg vil have suppe

Jeg ved, du elsker mig

Senere, og jeg -

Giv mig et tæppe

Takker dine skuldre.

Jeg tror, du skal gå videre

Du sover og jeg gemmer dit ansigt 

Det lader til det

Ved du hvad vi glemte?

Dele af dette, og dine øreringe og meget mere.
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