
 

en chick med sølvfletninger 
 

måske er det mig det her univers. en chick med sølvfletninger som hedder  

starman.  

som bor på en lille kopi af jorden.  

med panoramasyn 

som giver en hårdt oplyst oplevelse af rummet. det rum som er digtets 

udsigt. ja 

nej. måske. er det blålys. det blå lys som slæber mig efter sig. mig. 

(sikkenleg). et væsen som i virkeligheden er rummenneskets. jeg ved  

det ikke. nej. 

men er der liv er der liv. og det skal leeeeeves.  

ja. så sandt som at væsen  

er en ekset eksistens. en 

mere eller mindre  

ukendt karakter. så her ! 

skal jeg være så anonym som muligt.  

heldigt. jeg er snart løbet tør for overskrifter  

om mig selv.        

 

 

 

 

 

 



 

RAMT 
 

jeg kaster tallerknen gennem rummet og strejfer dig midt i en undskyldning  

for at livet på jorden  

udvikler sig truende og så handler det igen om  

intelligente væsener  

fra andre planeter som muligvis vil opføre sig som  

oh my god OS TO!  

DON’T PANIC IT’S ORGANIC siger du. hårdkogt eller well-done 

og hvad du ellers kan finde på. afliv os ikke. er vi doomed  

er det plat. så segner vi som underhunde  

med underkroppe. et kønt syn bliver det næppe. niks. jeg mærker  

jeg er fej og fejer  

brudstykker sammen. fair nok og tak for sidst. selv tak og kom godt  

derudaf. er vi rå råber vi  

ab ikke efter. rumaber. men okay 

så kom. nedlæg os som det første og bedste  

st st st stammesamfund. klink dog de skår  

æd os for fanden  

skal vi være bange for E.T. og co så dræb smit disseker  

os. udstop os bare. 

 

 

 



 

meeting 
 

bøj dig for robotter rum dem råber jeg rummænd råber jeg rum  

en vasketunnel rum at kroppen er en bil en vaskerobot frigør frigør frigør  

ÅH  

at ligge med lille forhæng jeg en ordentlig maskine du en ordentlig  

maskine  

flydende meeting  

men selv SELV hvis løven kunne tale kunne jeg ikke forstå den. nej! bla  

bla blackout.  

hvordan så begribe. forgribe mig på dig er jo noget helt andet forbudt  

forbandet.  

er jeg i bad med ”bad boy” eller hvad.  

mal din type for mig knurrer jeg og hvisk koden til  

motion is emotion  
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and the stars look very different today 
 

du er og bliver den nyankommne. evigt lige landet. tikket ind.  

som en nyhed grebet i luften. måske du skulle være  

blevet i konservesdåsen. svæve rundt. aldrig lande.  

land aldrig. som mursejleren der hedder apus og betyder korte ben ville  

sige.  

eller sagde. og vi taler virkelig korte.ben. 

i højeste.grad. folks! vi nærmer os afstumpede.  

i behøver hjælp. dig og mursejleren. til at komme på benene.  

og vi er ikke ude i det visuelle hvor det handler om  

hvor man skærer benet over. øverst på knæskallen er pænt til de fleste.  

fuck a.  

vi er i sær-fugl-genren nå. plejer det at være fisk. somom.com. 

det er hverken eller så hellere  

svæve. stjernerne ser meget forskellige ud i dag. NEJ major tom. gu gør  

de ej. de ser ens ud.  

så lig. så lig.  

 

 

 

 



 

sorte huller 

 

jeg gør det  

gådefuldt og skriver om  

sorte huller. pr. definition underlige.  

jeg har aldrig mødt nogen  

som ikke mente mørkt stof var 

sært. sig ikke aldrig. undtagen i gå aldrig tilbage  

til en fuser. han har jo IKKE forandret sig. maste mastodontiske døde  

stjerner. mast. som også kortprosa er  

mast. som pr. definition også er fyldt med sorte  

huller. som lukker og åbner. som gæller. på  

guldfisk. og sølvfisk. du er fanget. ha! du er ikke fanget. ind  

i ingenting. yeah. nej. du holdes ude ude  

i et greb. på den og den afstand. i en fjern fjern galaxe.  

i et fjernt fjernsyn. som mellem rummet og mig. mellem du og jeg.  

der er sorte huller mellem mennesker. de interesserer helle helle.  

derfor skriver hun siger hun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

galaktisk budskab 
 

halv menneske halv maskine og film med eddie murphy som i virkeligheden  

er et rumskib med en lille bitte besætning.  

jeg burde også have langt mere indre styring og udsætte behov for biiiib  

så jeg tænker skriv et digt om cyborgs men indrøm ikke  

at have blik for deres perspektiv indre liv og  

kæpheste hyp. hm. ved jeg  

om det er muligt at modtage  

vrinsk fra det virkeligt fremmede. 

kontakt. tak. apostrofér. ret  

henvendelsen her og her  

er jeg måske den regnorm 

som kun drager fordel  

af en død digter på sin helt egen måde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lov om robotters adfærd 
 

en robot må ikke få et menneske til at føle sig som en hund i et spil kegler  

og hvis et menneske føler sig som en hund i et spil kegler  

må robotten ikke undlade at fjerne keglerne 

 

en robot skal adlyde et menneske med mindre det er i modstrid med første lov  

og dermed efterlader mennesket blandt kegler 

hvis dette sker træder første lov i kraft 

 

en robot må gerne omgive sig med kegler  

med mindre det er i strid med første eller anden lov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               there are things known and things unknown and in between are the doors 
                         jim morrison 

 

      

     døren 
 

du kom ind af døren som en anden. som i ny og i ikke som før.  

ny som i nyheden: mand bider hund. som i fra en anden verden.  

jeg digtede. datidigt. om døren.  

mellemrummet var et både og og entreen mellem kendt og uh kendt. så designet.  

mere menneske end menneske. end mig og mine mangler. mine hager mine 

huller.  

selv skønhedspletter. fjernes med pletrens og programmering.  

jeg har mareridt om dine drømme om mig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

jeg drømmer om en hel hær 
 

jeg drømmer om en hel hær. af dig. af skeletter  

af stål. åh så klar i kulissen. så skjult et rum.  

lad mig vide hvad der foregår. undskyld hvad foregår der. i rummet.  

bag forhænget for fanden. rumkammerater. halløj under tæppet. nej.  

kildmig og kaldmig gik sig IKKE en tur.  

jeg viser til gengæld hvordan jeg holder vejret. mens i holder et æg  

med to fingre og vasker vinglas. med ny hud og hænder. 

uden at knuse noget som helst. jeg hylder hæren. et eller andet  

sted skal skurken sgu komme fra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
                                       hvis en løve kunne tale kunne vi ikke forstå den 
                                                 wittgenstein 

   

      

at sætte mig ind i dig 
 

dit ømme punkt  

kender jeg. din indmad. ikke  

dit indre liv væsen. dit væsen væsen. foregår  

der noget i dig har du jo også  

passioner. eller elsker. du mig. ha! du fodrer.  

mig med eventyr på flydende. menneskesprog.  

rummer sproget. rammer  

sproget. men er bittert bittert for dig.  

sødt sødt. eller er dit  

et sprog som passer med et iltfattigt liv. jeg spørger dig 

men svaret er måske. mit  

eget. vi kan ikke skilles  

ad (jo DU kan!) er det med vilje  

du virker helt blæst. ikke klogere  

end en ordinær vaskemaskine. 

 
 
 
 
 


