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Jeg sku ha 
 
vist min solidaritet med Charlie Hebdo 
spist nældesuppe med min mor 
luftet kælegiraffen i går 
skrevet et digt på oksens hud 
hørt fra Nelson for en uge siden 
flyttet bogen en centimeter til højre 
sagt de rigtige ting til midtersektionen 
knebet barnet kærligt i kinden 
lagt flæskestegen under træet 
vredet mine fingre under jobsamtalen 
råbt af faderen der slog sin søn 
solgt bilen til Manden Med Leen 
grinet af den økonomiske krise 
ignoreret dumheden i det du sagde 
fyldt skraldesækken med afskårne nissehoveder 
men jeg gik med hovedet under armen og så hele tiden bagud. 
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Ode til de grå flader 
(Drømme om  
at drikke 
noder) 
 
Jeg er tung  
                  lavet af skrøbelige flader 
 
Jeg kommer ikke sovende til livet 
men kravler 
                   famler i det grå. 
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For sent 

 
Sent det er for sent at være sent på den For tidligt er også for sent i forhold til tidligt hvis 
man står på hovedet Sent er et spørgsmål om placering i tid og rum Er det for sent starte at 
forfra For sent at stoppe op? Sent er 
et spørgsmål om placering i 
tid og rum 
og 
jeg er sent 
              på den. 



 
 

5 

Poetikkens Gespenst/Dialogisk digt 
 
En poetisk tælling 
klirrende salmer 
                    palmefisk og 
vandhænder 
fremstilles altid med 
                          lucasant synkronitet. 
 
Tak  
for temmelig nidkære 
akkorder som ifølge 
slagteren er 
                inkommensurable 
i deres frygtsomhed 
men monumentale i deres 
spydskheder. 
 
Malkekoen murer skeer 
ind i sivets baldakiner 
Forrykte myrer 
                   nyser 
dadler ud af øjnene. 
 
Fremstrakte  
hyæner 
sanker 
lysorgelets gelé. 
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Indolens 

 
Jeg kan ikke mærke blodet rulle, siger marmorstatuen 
Jeg hører intet, siver den blinde 
Jeg har ingen nerver, skriger den leddeløse 
Jeg har ingen bløde punkter, skræver stenen 
Jeg kan ikke smeltes, hvisler snemanden 
Vi er stakkede frister, mulmer månens kor 
Vi synger skæve viser, hvisker trappevaskeren 
Vi savner krop, skærer papiret 
Vi knækker ikke som siv, posthumerer muren 
Vi havner altid på topper, flakser tårnet 
Du er salvet, misser uret 
Du beder, famler sylen 
Du er gennemsigtig, vinker profilen 
Du kan makuleres, gifter fisken 
Du forvitres, myrder vaflen 
Han er indolent, mejer seglet 
Han er indolent, valver mitosen 
Han er indolent, krabber profylaksen 
Han er indolent, sølger magneten 
Han er indolent, skribler forfatteren. 
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GadunG 

 
Hen over ned 
under 
vandets hvin 
sejler den 
sorte 
       galning 
Gangeren vylper. 
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Haiku 
 
Haiku haiku ha 
Haiku haiku hahaha 
Ha haiku haiku 
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Parkering 
 
Du må ikke parkere her! 
Hvorfor ikke? 
Geometrien tillader det ikke 
Men jeg har jo lavet en parallelparkering! 
Sinuskurven viser at du har parkeret uhensigtsmæssigt 
Hvad mener du ... Det er jo absurd! 
En parallel parkering er asymmetrisk i forhold til den konvekse allelitet 
Ok ... så fjerner jeg bilen 
Det er for sent ... Cirklen er sluttet 
Det er jo det rene nonsens 
Demagogi hjælper ikke her ... kun prolaterale syntakser kan hjælpe dig 
Sikke noget vrøvl ... lad mig nu bare… 
Din bil er inkonsistent ... og derfor er den sendt i udvalg 
Det er jo rent galimatias 
Det er profylaksi i sin reneste udformning og derfor ikke til diskussion 
Jamen... 
Denne kvadrant er uddebatteret ... forføj Dem venligt 
Men... 
Farvel 
Men... 
fAV ve VEL! 
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Hvem kan se 
 
Hvem bestemmer hvem der skal kontrollere hvem? 
Jeg stirrer nidkært på ham. Fører blidt, men bestemt, strudsen hen til ham. Han stirrer skrækslagent 
på den og spørger så, med en forskræmt stemme: 
Er jeg en busk? 
Jeg spørger: 
Hvem kan se forskel på en busk og en struds? 
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Samtale? 
 
Ska vi? 
Ska vi hvad? 
Se på det 
Se på hvad? 
Ved det ikke helt 
Men det var dig der spurgte 
Om? 
Om vi ska se på det 
Det kan vi godt 
Hvad? 
Se på det 
Jeg ved ikke hvad det er du vil 
Det ved jeg heller ikke 
Så lad os se på det 
Ok 
Lad mig høre så 
Jeg lytter 
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Ved London Tower 
 
Da jeg, ved London Tower, stikker en finger op i mit næsebor (det klør så mærkeligt!), kan jeg 
mærke noget hårdt sidde og blokere … noget hårdt og vingeagtigt noget. Jeg skæver til siden, hvor 
en bowlerhat er stoppet med spise frokost for at stirre på mig, mens jeg krampagtigt og lettere 
fortvivlet bakser med tingsten, der har besluttet sig for at genere min næse netop nu, hvor regnen så 
småt begynder at støve. 
Mit ansigt vrider sig, jeg ligner vist et maleri af Picasso, jeg kan mærke en dims, der minder om en 
... en knogle? Jeg kan ikke få vejret, min hånd er halvt oppe i næsen (jeg troede ikke, at en næse 
kunne udvides så meget!),, og nu har jeg fat i javertussen! Så! Hiv for satan! Det er, som om mit 
næsebor flås op, men jeg tror, det går... 
Jeg skriger højt og længe, bowlerhatten smider sin frokost og løber skrigende bort, jeg hiver og flår 
og jeg bliver blind af smerte. men jeg har fat i den lange ende, så jeg flår tingsten ud af næsen og 
stirrer på den (forbløffet og glad!). 
Da regnen falder som bøfler, slår jeg min nye sorte paraply op.
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Annonce om en bekendelse 
 
I DAG 
solgte jeg min sjæl til Myndighederne 
JEG 
barberede mine øjenbryn halvt af med en vinkelsliber 
I MORGEN 
forærer jeg vinkelsliberen væk med et smil 
OG I AL EVIGHED 
er jeg et tomt hylster. 
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Uden titel 
 
Du går ikke med ånden i lommen, vel? 
En ånd i lommen? Er du skør? 
Ikke skør, sensibel. 
Sensibel? Kan du se ting vi andre ikke kan se? 
Ikke se. Føle. 
Ånder? 
Nej Nej, din ånd, andres ånd. 
Du kan se min ånd? 
Ja og den er ikke i lommen, det er usædvanligt. 
Det eneste jeg har i lommen er mine nøgler. 
Du har ikke din ånd med i dag. 
Det ved jeg ikke. Har jeg en ånd? 
Ja, alle har en ånd. 
Du er mærkelig. 
Synes du? 
Ja, du er lidt åndssvag at høre på. 
Min ånd er ikke svag.  
Lad os snakke om noget andet. 
Hvad? 
Hvor er din sjæl? Den er ikke i din brystlomme. 
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Reprok og Ambulant 
 
1 
Weegak booboogak dododo daf daf do daf 
Weegak Boogak gug gag gug gaggag 
Brøøøeeeejjjjk! 
Du dak dududak uhuh uhuh uhuh 
[mka vlvlgi mlamlamla dabø badø 
mka vl zazaza laga 
nhaaaaaaat! 
[12 112 12 12 12]  
 
2 
Wuka wuka wuuuhwuuuh 
æliiiiwwa æliiiiwwa (x2) 
Beeeeeespab bee bee papapab 
æliiiiwwa æliiiiwwa (x2) 
[gtaccttatgattaggatatttcacg 
aagcagtagggacaaatatcagcgg] 
 
3 
Laala lala 
Unoder og falske sange 
Uuh Uhh aa aa 
Stemmer ikke overens med 
Laala lala 
Teoretiske idéer 
Uuh Uhh aa aa 
Om brudte broer. 
 
4 
Aja aja 
Henmof symmetriens kant! 
Aja aja 
Hermetisk og sanketraf 
Aja aja 
Myladier skyller træ 
Aja aja 
Henmof symmestriens kant! 
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Stilleben 
 
Det 
er 
ikke 
nemt 
at 
korrigere 
handlinger 
der 
ikke 
er 
bestemt 
til 
at 
blive 
udført. 
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Dialog over en kop 
 
Jeg tror jeg er en sæl fanget i et menneskes krop 
Okay 
Lyder det mærkeligt? 
Ja, lidt ... hvorfor tror du det? 
Jeg kan lide at jonglere med ting 
Det er naturligt, er du ikke jonglør? 
Jo, netop 
Jo, netop hvad? 
Jeg kan også lide vand ... og fisk ... og så kan jeg sige som en sæl 
Jeg kan godt nok ikke sige som en sæl, men jeg kan også lide vand ... og fisk. Derfor føler jeg mig 
ikke fanget i den forkerte krop  
Men du kan ikke lide at jonglere 
Ikke lide og ikke lide, jeg kan ikke finde ud af det 
Men jeg kan sige som en sæl... 
Og jeg kan sige som en hund ...Vov Vov Vov! 
Du laver grin med mig, gør du ikke? 
Jo 
Du synes jeg er mærkelig 
Nej, underlig ... spis nu din fisk 
Ja ja 
Og lad være med at sprøjte ud over det hele, når du hopper i pølen 
Rolig nu, må jeg tage badebolden med? 
Vruf! 
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Barney - Den Balustradiske kat 
 
Han ligger henslængt og glaner ud over sit kongerige. Kongeriget er Venedas lille bytorv, hvor de 
lokale handelsmænd grynter og giver penge tilbage for varer og tjenester. Han kan se børn spise is 
og knibe øjnene sammen, mens de ser på unge kvinder, der kaster håret tilbage og ler af alt og intet. 
Barney er ikke glad i dag. Han er slet ikke glad! Han er faktisk rasende! Borgmesteren har bestemt, 
at dagens turnering skal rykkes til eftermiddagen på grund af den ulidelige varme.  
Rykke turneringen? Hvad bliver det næste?!  
Han kan se torvets midte, han elsker de 64 sort-hvide tern, lavet af sort og hvidt marmor. Han 
fnyser og knurrer lavt. Nu har han ligget her i de mange år, lørdag efter lørdag, og set den ugentlige 
turnering udfolde sig hver. Eneste. Lørdag. Formiddag! Han fnyser vredt. Hvad bliver det næste ... 
aflyse turneringen? 
At flytte turneringen til om eftermiddagen er jo absurd, ja latterligt! Han har jo planer, har altid 
planer lørdag eftermiddag! Han kradser ondskabsfuldt i det lyse marmor... 
Hver lørdag eftermiddag ved alle og enhver jo, at dér tager Barney, Herskeren over Balustraden, til 
Hundevæddeløbet i Danolo! 
Fanden tage den borgmester! 
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Sekvens 1-2 
 
cccatgacttaggcataactaggacttaggcattaggatagcatga 
atacctgatgacaatgcgtacgaactaggcacatgatgccaaaga 
tagccattaaaagagattaaacatagtaccaagtacaactggttcg 
aagtcatagccagttcattaccatgatcggaagctacgactacaat 
cttcgaggatagcagaaacttgaaaaattaataacccagtaacgat 
cggacttacggactaaaagctttttaggacatgacagataaaacac 
aacagttaagaagtttcaggtttaaccaaggaataccccataggac 
atagacagaaaaatttnaturkoderacccaaggggacccccct 
tttaggcagcccagccagccattttatagatagggacagtaccaga 
accagataccaaatagatacagatacaatagacagatagatataga 
tagagtagatagagatagagtagagtatagatagatagaagagata 
 
gagttagataccacacgtaaccaagatagacaacaaacagaccca 
ggggtttacccaggcagacaggtgggacagatacccgctagctat 
tgggatagctagagagatctctctacataagcccagatagatgggc 
tccgggacacaagatggcgagggctagtttttacgacccataaaat 
ggacaaaaatagcgccatggaaaggtcacvaagattaacagtaat 
cgatttaggccgacgtagctganaturensatcggctttamyste 
riercattgacaggataggttacaccgatcgtgaacenagttagca 
cgaactggatpaletgagtcafgtaacfarverattaaggcgagta 
agatKodedegtagaccagatsstrengeacatcaggaggataa 
gachttaataacenagtccttlydløsaatatgcccagterobring 
ttcgaccatacggacatgacgagaaaccgaatttcgcgggattatta 
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Jørgen 

 
Lige der, på den træindhyllede plads, står den lille lilla dinosaur. Jørgen hedder den, og den er på 
størrelse med en stor vildkat. Som den står dér i solens karaktermord, ser den lille dinosaur Jørgen 
helt fortabt ud. Den sorte herretaske er koket smidt på brostenenes fraktur, og Jørgen ser sig 
omkring med store bange øjne. Der er noget, der er forkert. Alle går i en stor bue uden om Jørgen, 
og nogle holder hånden op for munden for at skjule et grin. 
Solen skinner og det er varmt. Jørgen står og ruller sig en diminutiv smøg, forsøger at se ud, som 
om han hører til. Tra la la lala, mumler Jørgen, mens han ruller en perfekt formet smøg. Og forsøger 
at se ud. Som om han da bare står der og hænger ud.  
Han overvejer at tage sin bog om evolutionslære ud af tasken. Og så stå der, cool og afslappet, og 
ryge, mens han læser om Skildpadder fra Galapagos og Sinosauropteryx. Men det kører bare ikke 
for den lilla dinosaur i dag. 
Jørgen ryger nervøst og tager sin taske på igen. Overvejer at gå, men nu er han blevet stædig.  
Lad da bare folk grine, Jeg er da ligeglad!  
Men han er bekymret. Og med god grund. For derhenne kommer der en mand gående, og han ser 
ondskabsfuld ud. Han svinger sin mappe, som var det en kølle (uh, Jørgen kan ikke lide 
køllesvingende mænd), og hans indfattede briller lyner i solen. Han ser ond ond ond ud, synes 
Jørgen. 
Manden standser op foran Jørgen, stiller mappen, retter på sine briller, mens han griner surt.  
Jørgen trækker den sidste røg ned i lungerne og beslutter sig for at gøre sig usynlig. Men manden 
spærrer vejen for ham, er begyndt at råbe, mens han tager mappen op igen og svinger vildt om sig 
med den. 
"Din lille lilla ting der, ja, ja dig! Hvad sker der for dig!?" 
"Øh, ikke noget" mumler Jørgen og forsøger forgæves at gå uden om den hidsige mand. 
"Ikke noget!?", skriger manden med høj falsetstemme. 
"Er du en af os?", råber Mappen. 
"J-ja", siger Jørgen. 
"jaså, din lømmel!", spytter manden. 
Jørgen og manden danser som to modsatrettede magneter rundt om hinanden, Jørgen vil gerne væk, 
men Mappen spærrer hele tiden vejen for ham. 
"Du ser sjov ud, er du herfra?", spytter Manden med Mappen og de indfattede briller. 
"ja da", siger Jørgen med et bange smil. 
"Spiser du kød ligesom os andre?" 
"Nej, jeg er vegetar", svarer Jørgen med bange anelser. 
"Vegetar!? ... Baaah ... vegetar, sådan en døgenigt", himler manden. 
Nu er Jørgen for alvor bange, det her ender ikke godt, så han overvejer sine muligheder.  
Han bakker hen mod et træ for at komme udenom manden, og så ser han til venstre, og manden 
følger hans blik, og så løber han til højre. Jørgen løber det bedste,, han har lært. Han skal bare væk. 
Nu! 
Og mens han flygter, kan han høre manden brøle efter ham: 
"KOM TILBAGE, DIN NIDDING! KOM HER! SÅ SKAL JEG FANDENME ASSIMILERE 
DIG! DU SKAL IKKE LØBE VÆK!" 
Jørgen, den lille lilla dinosaur løber som en gal. Han vil hjem. Han vil ikke assilimeneres, hvad det 
så end er. Han kan godt lide at leve. Han vil ikke assimiliseneres.  
Gad vide, hvad det betyder, tænker Jørgen, mens han løber hjemad.  
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Jeg må hellere slå det op i min Tyranosaurus Rex, når jeg kommer hjem. 
Og Jørgen løber alt, hvad han kan. 
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Underverdenens handelsrejsende 
 
Dali bor i bagerens kager, de hopper og danser,, og tiden flyder som vandfald i slow motion.  
Uret er en tikkende bombe, det venter på at gå i luften som en A380er.  
Og måger fløjter, mens de sidder og tager bestik inde under frakkeskøderne.  
Se de frelste Kermitter sende liderlige blikke efter jomfruerne, der langer stegte Volvoer over 
disken.  
"Du må tage det som vi byder på", savler hvepsen, mens den læser op af Døden i Venedig.  
Så jeg danser med bryllupskagen, samtidig med at Mesteren selv indhyller rummet i sølvskeer. 
Tænk dig, hos bagerens børn spiser de tapetet af væggene! Og der er intet, der lyder som det skal. 
Du kan være sikker på, at æg er spioner for Israel, hvisker kasselinjen og langer mig en lussing så 
stor som et atom.  
Jeg bider en luns af moskito-nettet og skriger som en balalajka. 
Og sådan vågner jeg hver nat, badet i nervøst pålæg. 
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Lossepladsens Tornede Konge 
 
Dér. Midt imellem brændende plastic og metan. Mellem ulmende glas og gummi. Dér. Midt i den 
sydende gryde af summende fluer og døende rotter står han og tygger på en halvfuld dåse grønne 
bønner. Om halsen sidder det reb som han med møje og besvær har bidt over. Han har gnavet sig ud 
i friheden. Eller. Fri i hvert fald. Nej, han er ikke bundet fast til et hegn mere. Og han kan da spise, 
og han kan mærke håbet stige. Først mætte mave og så ser vi på frihedstrangen. 
Han stiller sulten og ser omkring i den store stinkende verden, der er hans. Himmelen er blå, spættet 
af skyer, og han kan se et køleskab en ti meters penge væk. Køleskabe er en af hans 
yndlingsbeskæftigelser; han kan sidde i timevis og stirre på dem og overveje, hvad der kan være i 
dem. Han forestiller sig, at der er hele verdener gemt i dem. Ligesom klædeskabet fra den bog, han 
tyggede sig igennem for mange år siden. Man åbner døren, ser snefnuggene dale ned på sine fødder. 
Man kan høre stilheden rasle i træerne. Men man skal passe på. Forfærdelige ting kan ske, hvis man 
bare går ind de ukendte verdener. Han spiser lidt mere før han går hen mod køleskabet. Han mumler 
sit navn - et litani der dæmper frygten ... Han skal erobre nye verdener, besætte nye territorier. Han 
skal se fremtiden. Geden Gadaffi forsvinder ind i et køleskab på en losseplads - han skal udkæmpe 
nye kampe. 
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See U in Court, Fjodor 
 
Sådan lød det sidste gang Hr. Mysjkin og Hr. D var i stue sammen. Hr. Mysjkin har sagsøgt Hr, D 
for bagvaskelse og injurier. Eller som sagsøgers advokat siger: 
 
"...Hr. D. har misbrugt Hr. Mysjkins liv, udstillet Hr. Mysjkin til offentlig beskuelse. Hr. D har 
fremstillet Hr. Mysjkin som en dåre. Han har taget store dele af hans liv, blæst det ud af 
proportioner, fordrejet og overdrevet Hr. Mysjkin liv og levned. Hr. D har brudt Hr. Mysjkins 
fortrolighed og har tegnet et totalt misvisende portræt af Hr. Mysjkin i sin skændsel af et makværk. 
Hr. D er klart gået over stregen i denne sag!" 
 
Hr. D har ikke ønsket at udtale sig til pressen. 
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Frank Zappas Mareridt (Schrödingers Fald) 
 
Frank Zappa jager desperat det lille forsølvede 
kubeformede pengeskab. 
Han sparker døre ind i lejekasernerne og råber 
som en besat. 
Verdens fremtid står på spil! 
Men ingen tør sige. at de ikke har det lille forsølvede 
kubeformede pengeskab, 
så til sidst må Frank leje en række mafiøse halvvæsener, der bliver 
klædt ud som mennesker og sendt rundt for at 
sparke døre ind. 
Mens han selv forsøger at åbne flere hundrede forsølvede 
kubeformede pengeskabe 
med en halvmåneformet 
F-nøgle. 
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Mikrobølger 
 
Søndag morgen stod han ud af sengen, tog katten i nakken og smed den ind i mikrobølgeovnen, gav 
den seks minutter. Og der duftede så dejligt af and. 
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Omflytning 
 
Nu er jeg helt sikker. Jeg har gået og tænkt over, hvordan jeg skulle bevise det. Jeg har lyttet ved 
døren. Lyttet til bump og hurtige skridt. Jeg har stået ved døren og set fremmede komme og gå. Set 
deres fremmede ansigter, hørt deres høje stemmer. Jeg har set de små tegn på det, der nu giver 
mening og tegner et klart billede for mig. 
Det, der åbnede mine øjne, gav mig det endegyldige bevis var … fodtøjet. Tilsyneladende er det 
bare almindeligt fodtøj. gummisko, herresko og et par højhælede støvler. Men det er nok til at drage 
den endegyldige konklusion.  
 
Til at begynde med var fodtøjet stillet tilfældigt op foran døren på måtten, men umærkeligt 
begyndte der at danne sig et mønster. Først blev fodtøjet bare smidt hulter til bulter, men som deres 
konspiration skred frem, dannede der sig et mønster. 
Hver dag, når jeg åbner døren og læser tegnene, bliver jeg mere og mere sikker i min sag. Henover 
en lang periode har De arbejdet sig frem mod afslutningen på deres galemandsprojekt.  
 
Fodtøjet var stillet op på række, men opstillingen så klart ufærdig ud. Herreskoene og deres 
kvindelige varianter stod først på en lige række, men henover den sidste måned begyndte de at 
danne en bue, der starter fra venstre side af døren og som slutter mod højre, ind mod min entredør. 
Det er en fin bue, der med sikker hånd er opstillet, så den skal snyde mig. Men jeg er ikke dum.  
 
I sidste uge vendte jeg en af skoene om, så snuden pegede ud mod mig i stedet for ind mod døren.  
Og så ventede jeg. Jeg fandt på undskyldninger for at åbne døren og se til fodtøjet. En ekstra 
skraldepose blev fyldt med madvarer og tallerkner og glas.  
Og så i går. Så jeg beviset! Den sko jeg havde vendt ud mod opgangen var sat så snuden pegede 
indad. Den perfekte balance var genoprettet. Planen er parat til at blive ført ud i livet. Dommedag er 
nær. Beviset står ved mine naboers hoveddør. En perfekt bue af fodtøj. 
Mine naboer er terrorister! 
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Flyvsk 
 
Dovne og 
glemsomme bier 
De lader som om de kan finde hjem 
men i virkeligheden 
Farer de vild 
og ender med at 
tage en taxi. 
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Luryk (DYR) 
 
1 
Søhesten kyler stole 
rundt i en musikalsk balanceakt 
mens natten bælges 
 
2 
Jordkloden lyser i kattens øjne 
vinduet læser avis med hatten i hånden 
 
3 
Komfuret taler i gåder, gryderne slår sig løs, æg tikker 
 
4 
Der hvor jeg bor kaster solen med forårsruller 
 
5 
Mens Mandage er 24 dværge der løfter tirsdag 
 
6 
Husk at Inkommensurable elefanter (ift elpærer) skal behandles med list - ikke en lægtehammer. 
 
7 
Jeg kan godt lide at katapultere appelsiner ind i store facadevinduer! 
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Dialog om verdens beskaffenhed 
 
En sten falder til jorden fordi den søger sit naturlige levested 
Ligesom mig, jeg søgte, men fandt først sent mit levested 
Men du er ikke en sten 
Jeg er hård som granit, en fighter 
Men granit er uberørt fra naturens side, det er indlejret i jordens dynamik 
Den kan brydes, formes efter menneskets vilje, det er psyken jeg taler om 
Psyken er foranderlig, den er bevægelig. Den kan forandre sig fra en given tilstand til den modsatte 
tilstand 
Jeg formede mig selv, forandrede mig selv. Fra en grønskolling til en mester, den største 
Du satte selv den forandring i gang, naturen vælger selv forandringen 
En sommerfugl vælger selv, hvordan den spreder sine vinger? 
Det er en af naturens dynamiske love 
Vælger sommerfuglen selv at danse? Ligesom mig? Jeg dansede i ringen, en livsfarlig sommerfugl, 
jeg dansede og dræbte mine modstandere 
En sommerfugl forvandler sig fra larvestadiet til sin modsætning, en flyvende palet af alle naturens 
farver 
Jeg er den hårdeste sommerfugl nogensinde, var, er, vil altid være den største 
Du er en del af naturen, du valgte forandring 
Men vælger granit selv at blive formet? 
Den lader mennesket forme sig 
Jeg lod ingen forme mig, jeg fik gode råd, men bestemte selv mine handlinger 
Handlinger er ordets modsætning, man kan sige at det er bevidst skabelse, i modsætning til ordets 
hvilen i sig selv 
I og udenfor ringen var jeg bevidst, jeg var en bi der selv bestemte hvornår den stak 
Hov, der er grønt. Det må betyde at noget har forandret sig fra noget der ikke er grønt, men hvad? 
Rødt? Mine handsker var røde, mine modstandere grønne. DET er forandring 
Skal vi køre videre? 
Det skal vi, vi må forandre og gøre ting anderledes, finde vores naturlige levested 
Der ligger en taverna lige derovre 
Lad os skylle vores halse med druer der flyder som floder 
Floder er aldrig ens 
Alt er foranderligt, undtaget er min storhed 
Skål for storheden 
Skål for forandring 
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Teorier om ensomhed 
 
1. Teori om Ensomhedens væsen 
 
Ensomhedens væsen er et Altets Kasus. 
Ensomheden er en form for grammatisk struktur. En lammende struktur der alt efter subjektets 
og objektets placering kan være en jeg-følelse, en du-i-jegets-nutid-følelse eller en stræben efter 
DET. 
Altet er en fri transformering af Individets stilling i periferi eller i centrum. Altet er en 
ekstrapolering af Ensomhedens transferens. Transferens er - alt efter topologi - en del af 
helheden. Ensomhed er helhed. 
 
2. Teori om Helheden 
 
Helheden er summen af topologiens enheder 
Topologiens enheder er brudflader af Livets Stof. Livets Stof er den sjælelige kraft der udfoldet 
hver for sig danner det vævsmønster der konstituerer et individets ret til ekspansion. 
Ekspansionens friktionære natur er en del af summen. Summen af en Helhed (enhederne) 
centreres altid om trangen til opretholdelse af en kultur der bæres frem af demografiske typer 
inden for topologiske strukturer. Kultur er bæreren af afsavnets negation. 
 
3. Teori om Afsavnets konstituerende proces    
 
Processen er trællenes avantgarde  
Afsavnet er muligheden for frigørelse af de Herskendes lænkers snærende greb. Afsavnet er 
muligheden for metatypens stringens i rummets lineære entropi. Vævsmønstrets parallelle 
struktur frigør massens ontologisering i forhold til Ensomhedens transparente natur. Denne 
proces hen imod Væren som én form for frihed er trællenes mulighed for kontrol over den 
bærende magts inerti.              
 
4. Teori om Inerti 
 
Magtens iboende død 
Massens erkendelse af væren er den største umiddelbare trussel mod Magtesn greb om den 
topologiske struktur. Opdelingen i demografiske typer er troen på en altfavnende kultus der 
tilbeder initiering og rite. Paralleliteten og undergrunden af klynger der konstituerer en 
fremadskridende proces - en art revolutionær megatrance - tydeliggør et skisma i den 
situationistiske hemisfære; udelukkelsen af Vævsmønstret er også en accept af muligheden for 
en afslutning, en overgivelse og en overførelse af magt. Og dermed undergraver magten sin egen 
hyperhegemoni. 
 
5. Teori om overførelse og Hemisfære 
 
Revolutionær megatrance er ensomhedens negation 
Vævets eneste svar på hyperhegemoniet er ønsket om en forøget modstand mod Strukturen. En 
del af denne modstand er megatrancen. Men en afgærende faktor er frig 
... 



 
 

32 

Kære Moder 
Det er ikke meget, jeg får lov til at skrive og jeg kan ikke koncentrere mig længe af gangen. 
Ensomheden er kvælende. Jeg kan mærke stilheden, føle dens nærvær her på stedet. Det er jo ikke 
det store problem for mig, men mine få medfanger bliver mere og mere hærgede at se på. Rander 
under øjnene, kindben der bliver tydeligere. Hår og øjne der falmer. 
Vogterne er flinke på den der kynisk-forhærdede måde ... Lidt ligesom Fader var det, men uden 
bitterheden og trangen til reaktion. Min celle er 6 x 6 meter, der er en seng, et bord, en hylde med et 
fjernsyn på (som ikke viser andet end tom underholdning uden lyd (siger NN)). Jeg skal være her 
indtil det slutter, uden mulighed for at anke, uden besøg og uden kontakt med SH. Og jeg ved godt, 
at dommeren og dig og Fader og andre mener, at jeg gik for langt. Men det her er en bekræftelse af, 
at det jeg gjorde var rigtigt ... Eller i hvert fald en logisk reaktion på, hvordan tingene fungerer her. 
Og dommeren mente, at jeg var ... "skør og forkvaklet"? 
Jeg undskylder intet, men beklager de følger det fik for jer. 
Med kærlighed 
Jeres søn L 
... 
 
Kære Moder 
Kun i mine drømme er jeg fri. Vi tre her udgør en forladthedens triangel, hvor enderne ikke mødes. 
Hver dag er den samme. Vækning klokken ... hvad? Morgenmad og permanent lys i cellen. Frokost, 
en gåtur i en tom gård, hvor intet udefra slipper ind. Derefter tilbage i cellen og tilbage til et 
fjernsyn der viser ligegyldigheder. 
Så er der aftensmad og på et eller tidspunkt slukkes lyset. 
Dag efter dag, måned efter måned. 
Jeg burde vel angre, men det får mig ikke ud herfra, gør det? Jeg kan mærke væv pulsere, men kan 
ikke være der, hvor jeg burde være. Har SH det godt eller har hun fundet en anden? 
L 
... 
 
Kære moder 
Jeg drømte om vores gamle hus. Græsset var knæhøjt og himmelen var smertende blå. Jeg gik ned 
mod søen, der hvor jeg tabte min nye bamse ned i. Fader stod og snakkede med dig ved bredden, 
men vendte hele tiden ansigtet væk fra mig. Og pludselig kunne jeg høre SHs stemme der bad mig 
stoppe og så var der bevægelse bag mig og jeg vågende, badet i sved... 
Jeg tror at tiden nærmer sig... 
... 
 
... gjorde ubeskrivelige ting. Natten før var NN (beskyttet af navneforbud) taget fra sit hjem med en 
kuffert og havde halvanden time efter udført sin usle gerning... 
                                                                                               Anklageren 
 
"Det er klart, at vi ikke kan holde os tilbage på grund af dømtes mangel på virkelighedssans. Vi gør, 
hvad vi må gøre. Der er ingen undskyldning. Hvad? Mange lever da et ordentligt liv, selvom de er 
eller føler sig svigtet" 
                               Forsvareren 
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"Teorier er farlige. Kun fakta hjælper os igennem livet uden skrammer" 
                                                                                                            Anonym 
 
tiske midler er en del af processen. Disse kan variere i intensitet, men vil altid være en del af de 
grundlæggende redskaber mod den bærende magt. Selve problematikken omkring Vævets 
beføjelser handler kun om en ting; mod til at gøre det rigtige, på det ri... 
 
... 
 
... og nu venter vi bare. Det er en venten der er aldeles tærende på kræfterne. Vi ved at det er nu det 
sker. Det kan være om en time, om tre uger ...J eg kommer ikke ud mere. 
Vi ses måske et bedre sted? 
L 
 
P.S. Ensomhed er som hvid støj, vedvarende og lammende... 
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Hyldest til min Islandske Ven 
 
Det skal ikke være for nemt 
Der skal være modstand 
                               syntaksens loci 
skal være 
            koncis 
og stedkendt 
 
Sproget skal fyldes med røg 
Asken skal kastes 
                       ind i verden 
og islandske vulkaner 
                            er 
svære at forstå 
men altid 
til 
   stede. 
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Dyremotiver 
 
Spis ikke grævlingens mad 
den sparker dig over skinnebenet 
og synger skotske schlagerhits i en evighed. 
... 
 
Hvis du hinker med en klapperslange 
så pas på din øl. 
... 
 
Når du hiver en kat i halen 
hulker englene. 
... 
 
Hjortenes brøl er deklamationer 
af Illiaden 
Sæt gerne flere år af. 
... 
 
Myg er ekstremt sure 
stå ikke i vejen for dem 
når de er på vej i ind en bank. 
... 
 
Pindsvin er fantastiske nodevendere 
men pas på i pausen 
klaveret drikker al mælken. 
... 
 
Bid ikke en haj i øjet 
det kan få alvorlige konsekvenser for 
pyramidernes sammenhængskraft. 
... 
 
Nutidens ræve er så døve 
at hvis du spiller mikado 
så stopper Japan med at rotere. 
… 
 
Hvis du træder på en vandmand 
får du polypper. 
... 
 
Slå ikke en edderkop med en pind. 
Den skriger Pavarotti-eder i en evighed. 
... 
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Ørne må ikke spises af med Nutellamadder. 
... 
 
Tyrekalve elsker støvletramp 
Så meget at matadoren må gå på listefødder. 
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Genstande vil i virkeligheden op, men Newton 
siger nej 
 
Der er langt ned. Han tror, der er omkring 300 meter ned. Der, hvor han står, går klippen lodret ned. 
Og når jeg siger lodret, så mener jeg l-o-d-r-e-t! Klippen læner sig nonchalant ud over kanten (ud 
over sig selv) om jeg så må sige. Når han læner sig svimmel ud over kanten, kan han se store 
klippestykker, et eller andet hvidt og noget grønt dernede. Eftersom han er nærsynet kan det i 
virkeligheden være, hvad som helst dernede. Det kunne være en pose, et stykke metal, græs, et 
billardbordklæde, kæmpestore søpindsvin. Det kan for den sags skyld være Baptistiske 
Bjergbestigeres årlige sviptur til Helvede, hvis det skulle være. Det er det dog næppe. Det er bare 
ham, der ser som en muldvarp. 
 
Himmelen er blå isprængt grå skyer. Det blæser. Ikke meget, men nok til at hans hår ser lettere 
forpjusket ud. Når solen er på er det faktisk ganske varmt. Dog ikke nok til en kortærmet skjorte 
som han har på. Han ryster lidt. Måske er det ikke kun kulden? Når han ser ud i horisonten, kan han 
se en dal, lidt skov, huse her, landsbyer der og en flod, der bugter sig igennem den store dal. Det er 
smukt som en dag i paradis (og lige så kedeligt). Hvis han vender sig om (det gør han ikke), kan han 
se følgende: en væg. Og en stejl en af slagsen. Man kan ikke komme højere op (med mindre), man 
kan flyve (det kan vi, men ikke han), eller man er bjergbestiger (Det er ingen af os og det er for 
øvrigt forbudt at bestige de sidste 250 meter op til toppen af dette prægtige bjerg). Altså står han og 
misser. Han flytter vægten fra det ene ben til det andet, ser lidt ubeslutsom ud. Det er han faktisk 
ikke, han står bare og tænker lidt over livet. 
 
Lidt forhistorie. 
Hans kærester syntes ikke, han gav nok. Han har haft en del kærester igennem sit liv, men 
forholdene varede aldrig mere end et par år eller tre. Han havde også en tendens til at falde for 
kvinder, der altid var på farten. Så det var en selvfølgelighed at disse forhold ikke kunne holde 
særligt længe, når en af dem (hende) altid var ude at rejse. De andre kærester, han har haft var søde, 
men i virkeligheden lidt kedelige i længden (det samme syntes de om ham), så sådan her ser det ud 
med kvinderne: 
Han har haft de kvinder, han skulle have, men på et eller andet tidspunkt gad han ikke jage dem 
mere. Så han har været single i 10-15 år (13½ år for at være præcis. Ja tiden flyver ikke sandt?). 
 
Hans arbejde er ok, han skriver om de ting, der interesserer ham, men det er ikke et ophidsende job. 
Han tjener penge, han kan leve stort set som han vil. Han har tit tænkt på at gøre et eller andet 
radikalt ved sin arbejdssituation, men er for doven til at gøre noget ved det. Uddannelsen som 
Ægyptolog har han stort set ikke brugt, forstået på den måde, at Ægypten har fyldt meget lidt. 
Han har sat sig ind i, researchet, og skrevet om meget andet end faraoer, hieroglyffer og landbrug i 
dens og dens dynasti. Og det har været godt nok. Pengene fra sit arbejde har han brugt på bøger, 
musik og rejser. Mindst en gang om året er han ude og se på verdens fortræffeligheder. Han har 
været på alle kontinenter. Og det har gjort ham immun over for sine medborgeres klagesange om 
fremmede kulturer (og det er jo dejligt, ikke sandt?). 
 
 
 
Vi kan lave et par lister over ting, han elsker og hader. Det kan fortælle en del om folk: 
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Han elsker: Han hader: 
 
At læse At vaske op 
At høre musik At vaske tøj 
At løbe ture om morgen At gøre rent 
At følge sit yndlingsfodboldhold At se håndbold 
At nyde et godt glas vin At drikke likør 
At stirre på kvinders bagdele At stirre på små bryster 
At lave og spise god mad At spise mad hurtigt 
At stirre ud i luften At være rastløs 
At masturbere At masturbere 
At sove At vågne 
 
Så hurtigt kan vi få et overblik over et menneskes liv (og det er da l-i-d-t sørgeligt, er det ikke?). 
 
Tilbage til Manden på Kanten: 
Han har været i denne del af landet i 5 dage. Han har lejet en bil og kørt rundt på må og få. Han har 
overnattet, hvor han kunne finde et hotel. Og har han intet hotel fundet, har han overnattet i bilen. 
Han har været lidt rastløs (det hader han jo!) og har ladet tilfældigheder og heldet råde. Han har 
spist godt, drukket godt, læst en del, men har også været rastløs (Der var den igen!). Han føler det 
lidt som om en anden har taget styringen (Det har vi ikke). 
 
Det er blevet lidt mere skyet nu. Vinden er taget til. Han henter sin jakke i bilen, ser ikke, at han 
taber sine nøgler og går tilbage til afgrunden. Der er langt ned. Han læner sig lidt frem igen, ser ned, 
og han er bange og fascineret på samme tid. Han retter på sine briller (sikrer sig, at de ikke falder i 
afgrunden) og stryger sig over skægstubbene. Det er denne gamle kendte blanding af trangen til at 
hoppe og frygten for at lande (hårdt meget hårdt),, der optager ham lige nu. 
 
Denne gamle kendte blanding af trangen til at hoppe og frygten for at falde. Tabet af kontrol, tabet 
af muligheden for at gøre det om igen. Det at hoppe, at turde tage springet, slippe tøjlerne, lade stå 
til, nyde friheden, de sekunder af total frihed før panikken sætter ind med et brag. At tage springet 
er at give los. At svæve. Det splitsekund af følelse, af frihed før det uundgåelige sætter ind. At være 
fri som en fugl. 
 
Lad os bruge et øjeblik på at forklare, hvad der sker, når man hopper ud fra et eller andet højt sted. 
Det kan være fra 56. sal i et højhus i New York, det kan være fra Eiffeltårnet, det kan være fra … 
ja, du ved det bedst selv. 
I det øjeblik du kaster dig ud i det blå, hiver tyngdekraften dig mod jorden. Jo højere vægt, desto 
mere fart får du på. Det er, som om en hånd trykker dig mod jorden, som om hænder flår dig ned 
ned ned! Hvis du holder en bowlingkugle under hver arm, så kommer du hurtigere ned end hvis du 
har en smøg i flaben på vej ned. 
Ja, rygning er farligt, og bowlingkugler er tunge. Men det er afslutningen på faldet, der dræber dig. 
 
 
 
Den Rejsende Muldvarp går ud til kanten, stiller sig så hans fødder stikker halvt ud over kanten. 
Han smiler, tager et skridt tilbage med den ene fod og falder. 
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Baglæns i sikkerhed. Han stirrer op i himmelen, tørrer sveden af panden, rejser sig op og går tilbage 
mod bilen, vender sig om og indtager udsigten. Han kan se en flyvemaskines blink. 
Ok, nu sætter han af, nu løber han hen mod kanten. Ok, nu flyver jeg, men kun i et splitsekund (det 
vidste vi godt), derefter falder han. Der er langt ned, tænker han. Jeg tror, jeg har fortrudt, tænker 
han. Jeg vil gerne op, tænker han. 
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Kaptajn Jespersens Undvigemanøvrer 

ET 

Jeg er sååå glaaad for min flyver ... synger hun, mens vi alle sammen går i panik. Hendes lange 
ansigt med det sorte krøllede hår og den store næse er en rus af lykke, mens hun krænger 727eren 
skarpt til højre og venstre for at undgå at flyve ind i etageejendommene. 

Cockpittet er badet i sol og vi kan se den blå himmel lyne imellem husene. Vi stirrer skiftevis på 
Kaptajn Jespersen og på husene der flyver forbi i rasende fart. Vi kan se, at folk er stået ud af deres 
biler og de står og peger op mod os og flere har vist et mobilkamera i hånden, mens de løber 
forvildede rundt som rotter der er ved at forlade den synkende skude. 

Og os? Jeg kan kun tale for mig selv ... jeg styrtsveder og ved. At nu skal jeg dø. Vi brager ind i et 
hus, et kirketårn, en mast, i et eller andet! Vi er 6 mennesker i cockpittet, inkl. Fru Jespersen, der 
vræler børnesange og giver flyet fuld skrue, mens 727eren knager under den voldsomme 
trykpåvirkning. Kaptajn Jespersen vender sig en gang imellem om mod os og løfter øjenbrynene og 
hendes ru latter runger i vores ører. 

Hvad så, Børnlille, kan I lide det? Ingen af os siger noget, vi forsøger bare at holde os nogenlunde 
oprejst, vi holder fast i sæder, kanter, hinanden, mens vi skrumpler derudad og siksakker mellem 
husene. Vi flyver vel ca. 20 meter over vejene og nu synger hun Peter Edderkop med en hvinende 
stemme. 

Jeg har ingen idé om, hvordan jeg er havnet i denne situation, det er som om jeg er vågnet fra en 
drøm og er blevet kastet ind i dette mareridt. Hvad fanden laver jeg i en 727er, mens Kaptajn 
Jespersen som en vanvittig hyler børnesange og gør luftrummet i vores by temmeligt og lavtgående 
usikkert? Det er som en drøm, der er løbet af sporet og er blevet til virkelighed. Kaptajn Jespersen 
synger Postmand Per og samtidig med at hun slingrer 727eren imellem bygningerne - med en hånd? 
- vender jeg mig om mod cockpitdøren, der står og klaprer. Jeg åbner den helt og ser ned igennem 
flyet, der ser meget tomt ud ... bortset fra et par serveringsvogne, der er væltet ... og er det en sko, 
der ligger og flyder på et sæde? 

Jeg vender mig om mod Kaptajn Jespersen og får et chok. Vi flyver lige imod et stort højhus, der 
skælver i solen. Jeg kaster mig frem mod hende for at flå hende væk fra styrepinden, mens jeg 
skriger til de andre (hvem ER de andre?) at de skal hjælpe til, men de står bare og stirrer lamslået, 
mens Kaptajn Jespersen fniser og slikker sig om munden som en stor sulten kat, der skal til at sætte 
tænderne i musen.  

Jeg forsøger at flå hende væk, men hun er vanvittigt stærk og hun knipser mig væk som en flue, så 
hårdt at jeg ryger ud ad døren og mens jeg fumler rundt på gulvet kan jeg høre de andre skrige. 
Kaptajn Jespersen? Hun synger videre. Og så bliver jeg kastet ind i væggen, da 727eren krænger til 
venstre, stejler og verden kastes hulter til bulter og jeg banker hovedet ned i cockpitdøren, ryger op 
ad midtergangen, rammer loftet? 

Og så besvimer jeg, mens jeg hører Kaptajn Jespersen hyle som en hund i brunst...  
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TO 

Da jeg vågner, kan jeg ikke bevæge mig, er jeg blevet lam efter at være blevet kastet rundt i 
727erens vilde dans? Jeg åbner øjnene, to sprækker i mit ansigt der ligesom er ... for stort? Jeg ser 
ud ad et vindue. Jeg forsøger at bevæge mine arme og ben, at finde et balancepunkt. Men jeg kan 
ikke røre mig. Jeg åbner øjnene helt og jeg sidder i cockpittet, hvor der er mørkt. Lysene fra 
instrumenterne sender et grønligt skær ud i cockpittet og da jeg drejer mit hoved kan jeg se Kaptajn 
Jespersen sidde tilbagelænet i sin stol og hun smiler til mig.  

Hun sidder nærmest lidt duknakket. Hun er så høj at hendes krøllede hår strejfer loftet i cockpittet, 
hendes næsefløje vibrerer og hendes fingre dapper let på stolens armlæn, mens hun nynner et eller 
andet. Denne gang er det vist ikke en børnesang. Er det Talking Heads? Jeg vil fare op af stolen, 
men hun ryster på hovedet og fniser, da jeg ikke rokker mig ud af stedet. Jeg ser ned på mine 
arme... 

Ja, nynner Kaptajn Jespersen, Gaffatape er en genial opfindelse. Sidder du godt, min lille kropsdue? 

Jeg kan mærke vreden stige op i mig, men jeg lukker øjnene og tæller til ti. Hvad fanden sker der 
her, spørger jeg hende, mens jeg pludselig indser at vi er alene i cockpittet. Hvor er de andre? 

De er forfløjne, sukker hun og og bøjer koket hovedet og smiler. Hvor er vi på vej hen, spørger jeg. 
Hun svarer ikke, men hun ser mig direkte i øjnene og begynder at le som en pige, der lige har kysset 
en dreng for første gang ... og der er et eller andet frygtelig galt med hendes mund. I stedet for 
tænder har hun ... legoklodser i forskellige farver!? Jeg skriger og forsøger at vågne. En eller anden, 
knib mig i armen, skriger jeg og så mærker jeg en svidende smerte på siden af hovedet.  

Kaptajn Jespersen har netop stukket mig en syngende lussing, i bogstaveligste forstand, for nu 
kurrer hun: vi er på vej til ingensteder og jeg elsker at flyve med dig ved min side. 

Jeg er simpelthen for forvirret til at spørge om noget, så jeg ser bare på hende. Kan du lide udsigten, 
spørger hun. Og nu kan jeg at vi flyver rundt i mellem bygninger, der er oplyst af en indre glød. Det 
går op for mig at det er nat og at vi nærmest svæver som et svæveplan rundt i mellem bygningerne. 
Og jeg kan se projektører, der sender sine stråler op mod os. Men ellers er der ingen aktivitet 
omkring os. 

Hvor er jetjagerne, helikopterne, jeg kniber øjnene sammen, hvor er bilerne? 

Kaptajn Jespersen stryger mig over håret og så begynder hun at nynne den Talking Heads-sang igen 
og nu bryder hun ud i en høj og sitrende falsk sang 

We're on a road to nowhere Come on inside Takin' that ride to nowhere We'll take that ride 

Og imens hun synger stryger hendes hånd mig over håret, mens hendes legotænder lyser i natten. 
Jeg lukker mine øjne og venter på at vågne af dette mareridt. 727eren krænger blødt og vi runder et 
stort højhuskompleks. Den sidste halve time er vi bare fløjet rundt og rundt. 

Hvad er det for et kompleks, spørger jeg. Og hvad med brændstoffet, er vi ikke ved at løbe tør?  
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Jeg er tør i halsen og min krop klør alle mulige og umulige steder, men da mine arme er tapet godt 
fast til stolen må jeg nøjes med at vride mig lidt i stolen. Åhh for satan, det er, som om jeg har 
lopper. Jeg kan mærke sveden løbe ned af mit ansigt. 

Det er der vi ender, når vi dør, siger hun med et smil. Det er Sankt Christopher-hospitalet og når vi 
ikke har mere brændstof, så ... Hendes legotænder funkler i et stort neonsmil. 

Jeg spørger hende træt: hvad er det der sker her? Jeg kan ikke huske, hvordan jeg er havnet her. 
Hvad laver jeg heroppe med dig. Jeg går i panik og skriger Hvad Fanden Sker Der? 

Så så, lille ven, du er her sammen med mig fordi du selv vil. 

Jamen, jeg ved ikke om jeg drømmer eller hvad, siger jeg. 

Er det ikke ligegyldigt, smiler hun. Det vigtige er, at du er Her. Lige nu. At du har valgt mig. 

Jamen, jeg kan intet huske, mumler jeg og ser på hendes store hænder, der trykker på knapper og 
justerer dimser, der lyser grønt i det mørke cockpit. 

Hun ligger sin hånd på mit lår og ser på mig, mens 727eren begynder at slingre og ryste og lyden 
fra motorerne ændrer sig, Er vi løbet tør for brændstof nu? Jeg kan mærke angsten flå i min mave, 
nu sker det. Jeg forsøger at slide mig fri af stolen, men jeg er fanget som en flue i et 
edderkoppespind. Jeg er blind af panik. Jeg skriger og skriger, mens vi hurtigere og hurtigere 
nærmer os jorden. Vi er gået ind i en stejl kurve og der er ingen tvivl om, at vi om få sekunder vil 
hamre ind i hospitalet. Og nu kan jeg høre, at motorerne brøler igen, vi er et projektil, der venter på 
at smadre ind i noget og jeg sidder inde i projektilet med en lang, knoklet psykopat, der er begyndt 
at synge igen. 

We're on a road to nowheeere, brøler Kaptajn Jespersen, mens jeg tæller ned 

3 

Kaptajn Jespersens tænder stråler som lyskastere 

2 

Jeg skriger og skriger og skriger 

1 

Jeg kan se det hvide i øjnene på et menneske, der står i et vindue i Sankt Christopher 

Alt er stilhed 

TRE 

Jeg vågner med et sæt. Hvor er jeg? 
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Jeg ser mig omkring. Et bord, en stol, en lampe, hvide vægge og en lugt af kemi. Jeg ligger i en 
jernseng ... Hospitalet ... jeg er jo på hospitalet. Jeg kan svagt huske at jeg blev bragt ind, men ikke 
hvorfor. Jeg står ud af sengen. Nå, jeg er da ikke alvorligt syg, mine ben er her, armene sidder som 
de skal. Hvorfor er jeg her så? ... Og hvad med Kaptajn Jespersen ... Jeg stopper op midt i en 
bevægelse. Kaptajn Jespersen, det navn siger mig et eller andet. Jeg står med bare tæer på det kolde 
gulv og forsøger at huske. Men min hjerne er langsom, pakket i vat. 

Jeg går hen til døren ud til gangen - jeg er sulten, i selskabshumør, mon ikke jeg kan få noget mad 
og en snak? Døren er låst. Hvad satan, mumler jeg, hvad er nu det for noget. Har en eller anden låst 
mig inde ved et uheld? Jeg banker hårdt på døren og råber at jeg er sulten ... åben den dør! Men 
ingenting sker. Jeg kan mærke panikken overvælde mig. Hvorfor er jeg låst inde? Jeg går hen til det 
store vindue jeg i første omgang har ignoreret, undersøger om det kan åbnes. Det kan det ikke. Jeg 
trækker stolen hen til mig og sætter mig ned. Jeg bliver nødt til at sidde lidt ned. 

Det er mørkt udenfor, udsigten fra denne etage er overvældende ... Byens lys glimter som 
diamanterLEGOKLODSER. Det giver et sæt i mig. Hvor kom det lige fra? Jeg lukker øjnene og 
forsøger at huske, hvad der er sket, hvorfor jeg er her. Hvem er Kaptajn Jespersen og hvad sker der 
med LEGOKLODSER? Jeg har en fornemmelse af, at det er vigtigt for mig at kunne huske. 

FIRE 
 
Han rejser sig op, går hen til vinduet og stirrer ud i mørket. Han ser sig selv i øjnene, han ser sig 
selv ind i øjnene.  
Mens han kommer tættere på sig selv. 
 


