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Jeg føler mig persisk i stødet
ægyptisk af ælde og blod 
jeg haster med tornen i kødet
der brænder en vej i min fod

Jeg drømte om Babylons gyder
nu går jeg på fremtidsbeton
jeg bander for smerterne syder
på nattens forbudte perron

Mit mod er antikt som en hyrdes
de siger: du tog vores skyld
de siger: du bærer min byrde
det drypper fra rædslernes hyld

Men nu er jeg virkelig bange
jeg vandrer i parken med skam
min rovsjæl er ude at jage
jeg kan ikke gøre den tam

Kun du, Gud, kan se hvem jeg huser
kun du, Gud, kan finde mit sted
det grumser og bobler og bruser
jeg fik ikke paradis med

Jeg ber dig med alt hvad jeg dyrker
jeg ber dig med alt hvad jeg har
sæt ind med de lysende styrker
og indhent mig. Indhent mig, far
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Åbn dine faderarme
når vi har forsømt at se på stjerner
når verdensrummets svulmegab og tomhed
fylder sort på vores aftenhjerner

Hent os ud af herredømmet
når vi mærker dræberdronen kommer
med kikkertsyn og kamera og øjne
og overvåger jorden som en dommer

Kom med lyse børnehaver
lad dit offer rejse sig fra bunden
så dem vi mislod lige midt i livet
kan føre nye sjæle op fra grunden
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Når alt mit væsen skammefylder stuen
og jeg er rød af angst som myretyren

Når tanken om mig selv er flod at bære
og jeg vil drukne mig i ikkevære

Når skammens kinder brænder ned langs siden
og hele kroppen længes ud af tiden

Så bærer jeg mig selv til jordens tinde
og lægger mig for stille at forsvinde

Du gode Gud, rens ud i mine årer
og bad mit indre menneske med tårer

Og rejs mig, hvis du synes, under skoen
så jeg kan vise kærlighed til nogen

Din kærlighed skal gro af mørke kakler
måske af mine. Vi skal være fakler
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Gud, kom og få mig ud herfra
jeg råber fra mig selv
jeg råber fra et lukket rum
jeg hæver af min gæld

Nu hvirvler det med misbrugt tid
og salmetimers frygt
og dystring fra de mennesker
jeg ikke fik besøgt

Luk mørket ud af al min magt
lad blodet blusse op
og væk det nye menneske
der venter i min krop
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Vær hos os når kammersmerten
sætter ind og
dunker gennem vores verden

Vær hos os når spisestuen
bliver tom og
blinker mat i nattegruen

Vær hos os når kaffekruset
springer op og
bølger sort igennem huset

Vær hos os hver gang vi synder
ind og ud og
mod det daggry du begynder

Vær hos os når vi må træde
alt for tungt på
nogens ultratynde glæde

Vær hos os når vi alene
møder dig på
andres ødelagte scene

Vær hos os, kun du kan dæmme
op for os og
hæve vores smukke stemme
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Når andre går i seng står synden åben
jeg stiger ned i grotten af mit indre
og stønner efter natlov til at falde
igennem tundraland og istidsvintre

At mærke kroppen styrte som et tempel
så søjletungt som nederlagets porte
en dyb tunnel fra himlen ned i kroppen
og så er synet underjordisk borte

Begravet i et kæmpevæld af mørke
hvor intet dagslys længere kan ramme
at være set og dømt og helt brudt sammen
og sidde tågehyldet og til skamme

Og her er ingen englesang og harper
og her er ingen lysende forsoner
kun testamentetid og patriarker
der binder mine skarpe tornekroner

Så dækker mig: de dunkle tsunamier
så drukner mig: de røde syndflodsstrømme
det fosser, brænder, ulmer, råber, skriger
og sådan skal du vække mig af drømme

som spjættende og nøgen i et daggry
befalet af din morgenmilde stemme
du hælder mælk og honning gennem ruden
ved bordet hvor jeg endelig har hjemme
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Jeg kommer med tryk på min sjæl
det kværner herinde af dom
jeg håber du tager imod:
Hvor var det dog godt at du kom

Jeg tænker på én. På en mor
et barn kommer sønderknust hjem
for sent og for galt og forført.
Så rækker hun armene frem

Jeg håber du tåler at se
mit ansigt. Dets brændende træk
af det jeg forsømte på ny
af det jeg igen har gemt væk

Jeg håber du husker mit navn
jeg håber du bryder mit chok
jeg håber du tilgiver alt
jeg håber du elsker mig nok




