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Lige nu

De kom fra fremtiden
for at skabe en fortid
der forsvandt lige nu

Og mellem tidernes fremkomst
ændrede de den historie
vi stadig væk fortæller
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Jeg lider af alle fobi

Jeg er homofobisk
bliver mistænkelig 
hver gang jeg får stukket 
et visitkort i hånden 
ser mænd kysse hinanden på kinden 
eller trykke dem varmt

Jeg er araknofobisk
frygter de væv af rænker 
et spind klæber sig fast i og føder tanker 
der sprænger hovedet i tusinde ben og kroppe 
kriblende henover kinden 
fra et hul de har gravet

Jeg er kontrafobisk
kaster mig ud i aktiviteter
mine instinkter trækker mig væk fra
mens logikken siger det ikke 
er farligt at overskride grænser
der højst kan føre til min død

Jeg er multifobisk
er rædselsslagen over at leve
ser fare true ved enhver handling
som ikke indebærer at jeg skal 
tænke selv over tilværelsen
som hvert øjeblik kan give mig en dødelig sygdom

Jeg er alle fobisk
lukker øjnene hver jeg ser mig selv i et spejl
eller skal være i et rum med mange ansigter at skue
som ser mig og tænker deres over 
det skær af angst jeg formentlig udviser
og får dem til at trække sig fra mig
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Men jeg er 
ikke bange for at møde dig
for du har det værre end mig 
ved hele tiden at være så åben 
ser tiden som en del af et hjul 
der tikker i os og gør alle lige for livet
og accepterer at vi ikke kan styre alt

For en fobi 
har at gøre med kontrol siger du
og det er mig der forsøger 
at forhindre livet i at tage form
binder mig selv på ledder og kanter 
for ikke at give omgivelserne mulighed
for at kategorisere mig i hierarkiet
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Billeder lyver sig smukke

Foran spejlet 
en lørdag morgen 
efter en nats løb gennem paradis
ser på billedet der toner frem
ikke ligefrem Dorian Gray

Skynder sig 
at vaske skønheden frem
fjerne alt der kunne vise sandheden
der er langt fra 25 til 35
og du er kun lige stået op

Du tænker
at billeder lyver sig smukke
og den der ser på dig kun aner overfladen
alt hvad der er bag malingen
er det blanke lærred

Morgenstunden
dufter af det I sammen har oplevet
uden at det har taget interessen for dig fra hende
og du opdager at billeder ikke lyver
men den der maler
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De har flyttet stormen til i morgen

De har aflyst katastrofen
lige inden den indtraf
for ellers ville det gå ud over
vidunderne og de dyre palæer

De har stoppet nyhederne
lige inden vi fik sandheden 
for ellers ville der udbryde panik
og de velbjærgede miste 1 procentdel af udbyttet

De har flyttet stormen til i morgen
for ellers kunne det se ud til
at klimaet var ved at få det kollaps der var forudsagt

De har sat verden på hold
for at fjerne et belastende bevis
at vi på trods af store landevindinger
stadig ikke kan kontrollere den

De har sat sig på magten
for at sikre sig at den der lyver uden at det kan ses
får det sidste ord når alt er sagt
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Jeg rørte hende kun med et pennestrøg

Jeg er forelsket
så hjertet brister
ved at se på et billede
jeg har af hende 
prentet ind 
aften efter aften
med hovedet badet i fjernsynets skær

Jeg skriver oder
som bløder olmt
af alle de tanker 
hun leder mig ind på
i de intime stunder 
vi har sammen
mens hun lægger op til at kysse mig

Jeg føder tanker
om at have hende
helt og holdent for mig selv
buret inde
som en guldfugl
der synger af fuld hals
for at vise mig hendes kærlighed

Jeg står og ser
kæler for fliserne 
og alt hvad hun har rørt ved
en forestilling om 
at hun byder mig ind i sit hi
og kurtiserer mens mit hjerte sprænges
og de indre organer skriger efter at gøre det forbi
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Jeg udfører min drøm
og ser hendes skønhed
den overstråler fantasien
ingen tv-skærm skulle sløre den
kun udvide 
hendes karisma
og bringe mig den lykke
hun lovede i de aftener vi sad sammen i sofaen

Jeg er fanget
indser at min lykke
ikke står mål med den virkelighed
hun kommer med
en illusion
jeg har sat mig selv i
jeg må dræbe det falske billede
gøre det af med tanken om at hun var min for et øjeblik

Jeg har gjort status
sidder med hænderne 
foldede om det knuste hjerte
for nu er hun ingens
kun en vision
en grundfarve i billedstormen
sofascenen der aldrig blev spillet færdig
fastfrosset på skærmen midt under en hed romance

Men…
Jeg rørte hende kun med et pennestrøg
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Ligninger

Du ligner en jeg aldrig har set
du ligner en jeg ikke kender
dog er der et genkendeligt tegn
der vaskes væk
så snart du forsvinder i mængden

Du ligner en jeg aldrig mødte
du ligner en jeg har talt med
dog synes det som om 
vi allerede ved hvad den anden vil sige
indtil det falder ind i byens morgenstøj
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Findes den evige drøm

Jeg leder stadig efter dig
i de nætter jeg ikke kan sove
fordi dit ansigt danser over mig
og drømmene om at se dig 
her ved min side
rider mig til spøgelsesklæder

Jeg søger en vej ind til dig
efter du så længe har brændt mit navn
og hængt det ud i alle æterens giftige vande
spyttet bogstaverne ud 
gennem dine optrædener
og de sange jeg ikke måtte høre

Jeg higer efter at kalde dig min, igen
og har alt det du har rørt ved tæt på mig
inde under huden 
hvor det giver mig uartige billeder
og den lystfølelse jeg troede vi nærede
men åbenbart kun var luftkasteller

Mon den evige lykke findes
eller er det en drøm der er gået over sine bredder
et flygtigt minde om det store intet 
vi sammen byggede den nat
hvor du et øjeblik var fanget i baggården
og jeg tog et stykke af din sjæl
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Med mine 7 procent

Med min stemmes pragt 
får jeg dig til at tage tøjet af
du kan ikke se mig
jeg er milevidt fra dig

Med min stemmes pragt
finder du modet til at træde et skridt længere end i går
du kan kun høre mig
gennem membranernes vibrering

Med min stemmes pragt
forstår du mere af verden
du kan ikke røre mig
kun ane mit sindelag
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Han taler spøgelse

Flagrende tågede gevandter
og skærende hvidt lys
raslende lyde fra rustne lænker
som skal få de levende til at fly

Men den eneste der ikke kan fjernes
taler et mærkeligt sprog
kan se ind i afdødes sjæle
og få dem til at få fred dagen derpå

Han taler et sprog spøgelser forstår
og danser med dem i dødedans
henter fortiden frem af skabe og skuffer
og giver den som gave i en hellig krans

Det er en farlig gesjæft at yde sjælefred
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Stole leg

Jeg er mig selv pinligt bevidst
at verden ikke er skabt 
udelukkende for mig
men at du også er part i spillet
at det er nu i denne stund
at der skal ryddes plads
så du og dine ligesindede
ikke tabes på gulvet
som de sagde min generation blev

Du har alle de muligheder jeg afstod
brug dem fornuftigt
lyt til kroppens signaler
lad det leve som fortjener 
og alt dø der ikke ville blive til noget
lad ikke virkeligheden hæmme
eller fantasien binde dig fast til utopi
lad alt hvad vi byggede op 
blive udfordret men ikke forladt

I skal overtage men vi skal blive her 
have en plads i en ny verden
og derfor må vi se hvem der står op
og hvem der flygter uden kamp
kun dem der ved hvad der kræves
at leve efter skrevnes lov
men handle ud fra det man føler er rigtigt
det er hvad vi forventer af jer
ellers må I vige pladsen for os igen




