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du er 
ikke ligefrem 
alene 
salomonisk adskilt 
fra alle du 
er måske 
hvem ved 
for første gang lige med 
massen
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du så tyve år yngre ud ”døden 
udglatter alle rynker” sagde de jeg 
tænkte at du så død ud
og at nogen havde glemt at 
give dig dine tænder i

da du lå helt stille
og ikke mere kom spjættende op i apnø
var jeg alene



med mine minder
og du havde taget dine med

du var ikke forberedt på at skulle dø i dag
du kradsede da jeg kyssede dig farvel 
så jeg barberede dig
og redte dit hår 
dine øjenbryn 
og kyssede dig 
som man kysser et elsket barn
’nu er du fin’



jeg forstår ikke at ingen ville se dig
var du død blandt slægtninge i sydeuropa
havde du ligget dér i dit bedste skrud
men hér er kisten lukket
er dét virkelig det sidste farvel?
hvor må man græde?
er dét nu?

det er tosset så meget
du ligner dig selv



men du er kold at holde i hånden
og varm på ryggen
og jeg har aldrig før båret på dig
eller rullet dig rundt på en seng
nu kender jeg dig lidt
ikke
det er også fint

har du fået fred?
eller har jeg?
eller ville jeg bytte min lidelse ved 
aldrig igen at skulle se dig 
når jeg forlader dette rum
for det liv du led i?



selvfølgelig er de på arbejde
personalet 
selvfølgelig er de mennesker
personalet
selvfølgelig kan de føle alt det
jeg kan
når de har fri

uden dig



havde mit liv ikke
været mig
så
er jeg så kun mig
med dig inde i mig?

jeg så dig kun som dig du var 
dig hele vejen selv 
da du apnøede en sidste gang
og vi nær havde nikket skaller
fordi jeg troede at du var væk og ville kysse dig på panden
var det på en måde
som var helt og alene dig



jeg er så alene
hver gang du dør

du er det smukkeste 
døde menneske
i verden



jeg ved godt
at du ér her i kra af din krop og når dén
sætter ud
er du her kun i kra af min
jeg ved det
jeg ved det godt
du kommer aldrig tilbage
som nye historier
uden at jeg digter dig
så jeg digter dig
levende altid


