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zealots_of_norway.txt

/ zealots of norway

om lørdagen kan jeg drikke mig
fuld alene derhjemme
uden at skulle tænke på
orkanen rundt omkring mig
så jeg browser asociale medier og
ser at du liker min
kommentar selvom du
for længst har forladt landet og
alligevel får jeg lyst til at
bevæge mig ud i stormvejret igen og
sende dig den første besked siden
fucking altid og
spørge hvordan det går og om du
ingensinde vender hjem eller jeg kunne
kaste referencer efter dig og
konstatere at
kroppen din trenger poet
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giftigt_blod.txt

/ giftigt blod

ude i røgen har jeg mødt en
lille eksistens med
selektiv berøringsangst og
hård hud på føleren så vi
spiller spillet
keeping up appearances og
hvor mange gange skal du
besøge mig inden vi kan
være sammen

du er tilfreds med en
hånd om min pik men
det skal ikke kun være
sex siger jeg
blottet for
fornuft og tøj og
værn mod dig

jeg er ingen
fucking golem så jeg
gambler og lader dig næsten
gå jeg holder fast med
øjnene og der er
gråd på vej i dine

et par måneder og jeg
kunne kaste med ting og
slå i bordet når jeg
ser hvem der samler dine
                    ikea-møbler
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ny.txt

/ ny

de har klippet dit hår
kort siger du
jeg vil gerne se det
men jeg er efterladt på et
hotelværelse i
new fucking york jeg
aner intet om basketball

jeg læser bare en
digtsamling mens gutterne er i
madison square garden
jeg har ingen hjemve men
så alligevel og jeg kan
godt være alene uden at være
ensom men åbenbart kan jeg
også være begge dele
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utilitarisme.txt

/ utilitarisme

jeg ved jo hvad jeg går
ind til fordi alt i dit
liv skal vurderes ud fra diverse
kalkuler og sammenlignes med
forførerens dagbog og
en række af lamper flasher i mit
indre panikrum og det er så
let at overse når du som
er så lille kan tårne dig så
højt op oven på min krop

jeg har en excel-fil der hedder
bentham i hvilken man kan
beregne en samlet mængde
lyst og smerte for ligesom at
vurdere hvorvidt noget er en
god idé men når det kommer til
dig behøver jeg ikke engang at
tænde min computer for at
vide hvad jeg har rodet mig ud i
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