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“I follow the religion of Love: whatever way Love’s camels take, 
that is my religion and my faith. 

She said: I wondered at a love 
that struts its glory 
through the garden’s flowers as they blossom. 
I said: don’t wonder 
at what you see. 
You see yourself in the mirror of a man.”

 - Ibn Arabi (1165-1240)
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Det er en admiral, der sidder og kysser på jorden. Den må elske 
den. Nogen siger noget et sted. 

Hvem er du, når du sover? Jeg kan godt lide, at du kan se lys. 
Admiralens vinger. Der er noget flimmer på min nethinde. 

Det flyder gavmildt. Hvem ejer egentlig en dør? Jeg kan godt lide 
penge, man kan købe sjove ting for dem. Ting, jeg elsker dem. 
Jeg kan lide at gå gennem verden i kjoler og lys. 

Her på markerne. Mine sko er ikke af den her verden. Jeg kan 
godt lide at huske den slags ting. Jeg kan godt lide guldsmedene 
og noget lys i dine øjne. Dine fødder er bare et helt vildt syn, en 
morgen. Det er græsblødt.   
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Når vi er her, er der ingen angst. Ingen længsel. Du gør mig 
smuk, ved du det, det betyder levende.

Det gælder noget i dine øjne. Det gælder meget i træerne. 
Uglerne er lysende her. Det er noget, der er på en hyldeblomst-
agtig måde. Ræveunger. Der er to æbletræer på Sydfyn. Jeg kan 
ikke forstå, når noget er småt.

Der er to, der er flere end bare flere end én. Der kravlede en 
flyveedderkop på min finger. Noget går ofte igennem mig. Det er 
fordi, der er nogen, der er større end alt.
 
Der er en, der drikker appelsiner af en brikjuice. Elefantens hale 
ligner ikke en blyant. En nakke er ikke et siv i vinden. Noget er 
isklart rislende. Dunhammerne. 

De findes. Noget hvirvler nogle gange i vinden. Lydene er tydelige 
i småstenene. Noget er lysblidt grusende. Dine hænder er svaler, 
ved du godt det? De er gråspurvene. 
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Mary, 80 år, Nordvest

Her i græsset. Hun står og er kuglet i det svampede. Hun er landet 
nu, hun er i Jylland. Det er morsomt, at hun ligner en ældre 
dame på en utroværdig måde. Det er den skrøbelighed i graner. 
Jeg kan godt lide, at hun er sneglet og dueagtig. 
 Der er fasaner og pindsvin i mange af skovene. Jeg ved 
godt, at du har set det ske. Måger svæver tit over havene. Små 
edderkopper ved, de er glade. Long Island er et sted i kroppen. 
Hun bærer sit liv med helt andre organer end mig. 
 Klokkeblomsterne. Cirkusmaneger er flaksende. Der 
sidder en hare i græsset et sted. Jeg kan godt lide at tænke på 
regnbuen. Den er på hendes anden t-shirt. Nu studerer hun en 
boblet skulptur i haven. Jeg kan godt lide, at mit hjerte bare er 
helt vildt gnistrende. 
 I krattet leger hyldeblomster tit kniplinger. Snart vænner 
hendes krop sig til en seng i et værelse. Mange har spist fisk her 
til aften. Jeg kan lide duften af græs og citronerne. Peber og noget, 
der er dampet væk. Rapsmarker er gule på en træagtig måde. Nu 
genkender hun noget. Der er 38 steder i min verden i dag.
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Lean, 27 år, Silkeborg

Markerne er havet. Duggen i græsset er ikke en gråd. Hans øjne 
er sørgekåber og muslingeskaller. Der findes mønstre i sandet. 
Dykkerne har fiskegarn. Nogle laks springer i isklart vand. Han 
sidder på en mole og stirrer på noget. 
 Det er i horisontlinjen. Over det hele. Det er et eller 
andet, han er i Hirtshals nu. Det er her, det er. Morgenens mund 
er en dis i kroppen. Alt er et andet sted i verden. Han er kystlin-
jen. Kutterne er prikker på en kjole. Nogen fanger en bi i et glas 
et andet sted. Nogens vinger piler ud ad et vindue. 
 Det er noget andet. Hajer er pile i luft. Hun ser blomster-
støvet flyde lidt. Haven er en bro i verden. Noget på bladene lig-
ner bølgeskvulpene. Hun kigger på dem. Vinger i haven er finner 
på fisk. Stillehavet er et sted over Jylland. 
 Noget er nordpå. Han ser med perler og noget snøre og 
garn. Sildestimer. Gopler brænder. Hun kan være bange for is-
broer og retninger. 
 Han er duefarvet, ved hun. Blå og sølv. En rystende lille 
lun flamme i noget vind. En finne. Der er lidt tang på nogle 
planker. Noget slidt maling kan bære et hav. Nu ser han derud 
igen. 
 Nu ser han igen et stykke af det. Nogen er inde i silhuetter. 
Rødspætter. Et andet sted er der altid en hånd i en nat. 
 Sølvglimtene. Kornet er svævende. Bølgerne er altid 
noget andet. Klokken er næsten syv nu. Nogen tror på en mangel, 
nogen spiser noget. Der er noget, der rykker i snøren, det er nu.
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Dig og mig og verden, det er to mennesker, der elsker hinanden. 
Her i verden, og du sidder derinde i din lejlighed, i København. 
Du laver et eller andet. Du skriver om noget lys, du har set. Du 
er lige her. Guldsmede leger ingen overalt. Solsorten er en sol-
sort i vandpytten. I græsset her i Jylland. I Vrå et sted bagved en 
dyrlæges gård. Tror jeg nok. Jeg sidder på en trappe, der står i 
sommeren. Min trøje er blå, og nogen ser det. 

Tror jeg. Du spiser et stykke mere af skyen. Du kan lide rug-
brød og mangofrugt. Du kan lide kaffe og saltlakrids. Duften af 
fersken og grape rammer det samme sted i mig. Der findes en 
bøgeskov på Sydfyn. Du har samme farve som solen, ved du godt 
det? Dit hår, der er stænk af glas i det sorte. Det har lakseskind i 
natten. Det er bølgernes kroner, de spejler dig, jeg har set det ske. 
Det foregår hele tiden, ved du godt det? Det er, at hele Alaska og 
havet elsker dig. 
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Jeg kan godt lide, at de sidder under et træ. Skyggen kærtegner 
deres ansigter. Den forstår sig på deres ryghvirvler. Den næn-
somhed er virkelig, jeg kan se det. Jeg kan lide, at de glemmer 
at tænke på den. De tager imod nogens tid. Jeg kan godt lide, at 
jeg lige nu kan se sommerfuglene. Pollenstøvet. De kigger på 
det. Solsikkerne. Nogens blomster står i græsset.  Jeg ryster lidt. 
Jeg kan lide, at de har samme toneleje, når de griner. De ankom-
mer rislende i hinanden. Det blæser en smule. Deres øjne ligner 
havet. Skumsprøjt og stjernestøv er i noget sand. Blodbøgen er 
vægtløs på en elefantagtig måde. I nat er et sted under månen. 
Skyggerne lyser. De rejser sig, de er i solen. Jeg giver dem ingen-
ting. Egebladene. Jeg kan godt lide, at de ikke slipper hinandens 
hænder.
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Der er nogle kvinder i verden, der er glasklare og vindstille. Jeg 
siger det bare. Hyldeblomsterne. Lyset går igennem mange af 
roserne. Der er syn, der bare er helt vildt stormende. 
 Når som helst ligger vi to i nogens hænder. Glimtende. 
Kniplingerne. Der er nogle kvinder i verden, der er uglede. Jeg 
kan sidde på en bænk i et område. Der er nogen, der leger 
rovfugle. De er alle sammen udklædte.  
 Æbleskind kan være mat og blinkende. Jeg kan godt 
lide, at det er nemt at se igennem tingene. Når jeg er sammen 
med dig, er noget en hånd omkring alting. 
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Lykken er nogle andres. Noget her ligner en turiststol. Nogen kan 
lide billige cigaretter her. Pakkerne er grimme på en nedslående 
måde. Jeg kan have brug for at elske meget. Der er mange, der 
er et hjemme her. Jeg er et vindpust i verden. Jeg kan lide flyve-
edderkopperne. 
 Jeg kan godt lide noget, der er skinnende glad. Der er 
små glasklare sten i verden. I tingene, de er kulsorte på en vægtløs 
måde. Noget er kridhvidt gyldent lysende. Der findes fiskeøjne 
og græs. Svalerne kan godt lide pløre. Jeg har set det. Jeg kan godt 
lide, at der er meget forskelligt, der foregår. På samme tid. Jeg 
ved det bare. Kærlighed er en odder. Der findes en glæde uden 
grund. 
 I mange ting. Jeg kan godt lide pludselige vindpust. 
Ingenting er vandet. Noget med et sus er nogle helt andre steder. 
Jeg kan godt være bange for Atlanterhavet. Nogle steder. Jeg kan 
være bange. 
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Her står nogle forladte bygninger. De hedder festlokalerne. Jeg 
mener det virkelig. Der er ingen, der siger det. De står bare dér 
og er lidt stirrende. Jeg ved ikke rigtig. Der findes tyngdepunkter i 
kroppen, man kan drøne ind i dem som et barn. 
 Uglerne. Jeg kan lide, at hun er bange på en frygtløs 
måde. Det kuglede ved hende. Det flade landskab her slipper 
mig allerede. Det gør mig urolig, når jeg forsøger at holde fast på 
noget. I morgen er jeg et helt andet sted.
 Jeg er ikke længere her i tingene.  Det er den uro. Mark-
erne er en skærm af en anden. De venter på ham. Det er en, der 
snart skal ankomme. Det er en, der hedder Lars. Han er mest 
en anden end mig. Noget her samler sig. Det afsondrer mig. 
Noget skyder med ryggen. Mest er det blikstille. Det lille overtryk 
i øjnene. 

15




