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jeg står i havegangen i mine brune kassebukser. jeg har 
sort kasserollehår, røde træsko og en grøn vindjakke. i min 
brune lædertaske ligger et hjemmesyet penalhus, i dét 
gule blyanter med viskelæder i enden.

— hej, siger gull-mai.
vi går i takt, vi snakker lidt, vi leger ikke røre streger. hitler 
nærmer sig, hun hinker hen ad fortovet, svinger sit lange 
lyse hår, frem og tilbage, dér står hun og smiler med øjnene.
— skal vi følges? hitler stiller sig imellem os, hun tager os 
i hænderne. nu er vi tre, der går i takt, tre, der ikke rører 
streger.

der lugter af puddel hjemme hos hitler

låsby, 1980





jeg har en hitler hue
den er blød, den er blød
jeg har et lille overskæg
og en kat
af guld

hue



glas med vand   i det
flyder kunstige fiskeøjne
vipper konstant
repetition
fint snittet sølv
fiskeskel
ligger ikke længere
i glat regelmæssighed
forskydning
hvad kalder du en fisk med tøj på?
en klistret masse
en klump i halsen
der smager
af uvasket fisk
uden blod og skæl
du synker det ikke, vel?
dyldne duldfisk har duldfeber, siger gull-mai
hun har hinkesten, som man siger
hun ligger
i en flodseng
hun kan ikke sige g
hun siger d i stedet for
a hedder dull-mai, siger hun
og vi griner, indtil gull-mai en torsdag
(eller onsdag)
flytter fra låsby til
roofless city
med et skinnende g af guld i munden,     intet
holder hende tilbage   intet
og hun synker det
med viljen

the sky is the limit

gull-mai01



samme dag året efter hænger der en meddelelse 
i låsby brugs om:
at de af beboerforeningen på rosenvej bestilte, 
præfabrikerede og nu vakuumpakkede fiskeøjne 
(i alt 10 kasser) kan afhentes på postkontoret fra 
klokken 
14.

vh. sky factory

gull-mai02



h i t l e r

er + le + hit + r

hie + iler + il + te

hi + he + ler + rit

rhil + rilte + ti + til +

thi + it + li + lir +

hier + hin + hir + hen

hel + el + ehl + lehr

ret + ihr + ihre + ir

ehr + eir + eiht + ih

rih + rehl + rit + ti

eh + ri + ret + i

hi + heil + heli + herl

et + r + leit





jeg bevæger læber for at forme ord, som jeg former liv. underliv, livmoder. 
livsform, bundet til et sted med kropslighed. med dig. som plante. planter. 
beskærer og klipper, rykker op med rod, rykker buketterne ind i midten 
af rummet, tænder lys, giver vand, blomstrer, blomster, lakerer dem, 
sorte, så de skinner, holder sig længere som blomst. farve, form, slitage, 
langsom nedbrydning, jeg spiser mindre og trænger mere, kroppen 
lever som maskine, kød, sener, knogler, blod, vand, væv, væver, former, 
omformer, levende som spiser levende gennem mundbevægelser, 
kæbe, krop med hvirvler. fordøjer, forbinder, forbindelser. fra kød til kød 
af kød, kannibalisme, spise kød som brød i kirke på knæ. knæler. ofrer 
sig, ofre nogen, kvinder, nøgne, dyr, nøgne, kronjuveler, du, diamant, glas, 
bur, tyverialarmer og du, camelia, sten i lommen, æg

love, ove, ve





mine fingre klistrer, sagde eva. slik dem rene, sagde adolf. 
nej, ikke mine, sagde adolf. slik dine egne, sagde adolf. 
rene, sagde adolf. ok, sagde eva. hvornår skal vi af sted, 
sagde eva. det er rart at være i god tid, sagde eva. er der 
nogen chips tilbage, sagde eva. giv mig skålen, sagde 
eva. du har taget fem kilo på, siden vi kom, sagde adolf. 
nej, det har jeg ikke, sagde eva. det kan jeg da se, sagde 
adolf. det tror jeg nu ikke, jeg har, sagde eva. fandeme, 
det har du, det kan jeg se, sagde adolf. nå, sagde eva. 
jeg genkender ikke den krig, sagde eva. hvad for en krig, 
sagde adolf. den er for langt væk til, at jeg kan forholde 
mig til den, sagde eva. hvad er det for en krig, du taler om, 
sagde adolf. krigen, sagde eva. i teateret? sagde adolf. 
distancen mellem os er historisk, sagde eva. man kan jo 
ikke forholde sig til alt, sagde adolf. den slags skal man 
ikke tænke på, sagde adolf. giv mig skålen, sagde eva. du 
har for fanden snart ædt to poser chips, sagde adolf. jeg 
kan ikke lade være, sagde eva. nej, sagde adolf, det kan 
jeg se

distance


