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Afgrund

Der var ingen kærlighed
i din undfangelse

der var desperation
kaos og forkastelse

nu lader jeg alt indtage mig
åben

for afgrundens sug
alt for at mærke

at jeg er i live
når du kommer til verden

er du min
jeg vil give dig mere

end jeg kan bære
hver nat er jeg vågen

over dig
intet må komme dig nær
spøgelser og tankespind

stryger jeg blidt
med sagte skælvende hænder

væk
de lader dig være 

men tager bolig i mig
min hud er blåviolet

alle fornuftige tanker går i stykker
du er alene

under sammenfaldet.
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Foster

Du vokser inden i mig
du lever og trives

hvorfor valgte du mig?
Hvorfor blev du?

Jeg har grædt
skreget og hamret

så du forstod
at inden i mig er der ingen ro

din bolig er trang og mørk
men du ligger fredfyldt
og sutter på din hånd

de lader mig se dig
jeg græder

for du er smuk
og jeg er ækel.
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Fugleunge

Du kom til verden
i hvad der føltes som et splitsekund

jeg var slet ikke klar
rørte dit smukke ansigt

inden de tog dig væk
lod os tilbage

mellem afgrunden så stor og skarp
du var en lille blåviolet fugleunge

min krop kunne ikke give dig varme
de bragte dig tilbage

i en plastikboks
det røde lys

gav dig mere varme end min favn
et kim af smerte
tog bolig i mig

mine tårer
druknede os næsten
du flyder oven vande

mens jeg gisper og sluger vand
vil holde dig oppe
vil give dig varme
men jeg er kold.
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Lille du

Du er så lille
fin og ny

mine kluntede hænder sitrer
vil de klemme for hårdt?

Kan jeg holde dig
uden du går itu?

Du føles så fremmed
men alligevel min

jeg våger
mens du sover

trækker du vejret?
Ligger du godt?

Bekymringerne vokser
dag for dag

mens du ånder og lever
ved min side

bekymringerne
æder glæden

lægger vat over følelser
stopper impulser
gør mig så fjern.



11

Lammet

Jeg stivner
når du græder

hvor blev min handlekraft af?
Tårerne presser sig på

men det er jo dig
der græder og skal trøstes

tårerne vil ikke stoppe
jeg skal handle!

Men hvor forsvandt kræfterne hen?
Nu ligger du tryg

ved mit bryst
men tårerne vil ikke standse

slører mit syn
kaster sorte tunge skygger

over os begge.




