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Kan ikke nå



Mere for dig

Det var mit ønske

For lidt

Blev det til

Min verden var aldrig hel

Nu er du borte

Nu fylder savnet

Suget i mit indre

Længslen efter det

mere for digmere for dig

Længslen efter det

Som alligevel engang var

Tiden

Jeg følger dig

Kan ikke slippe

Kan ikke nå

Vil så gerne Forstå

Tilgives…



din hånddin hånd

Et strejf af hånden

over kinden

Et varmt blik

Indforståelse

Enighed

Vrede

Din hånd på min pande

Smerte

GrådGråd

Latter

Borte som løvet 

der faldt i fjor

Nye skud
presser allerede
mod barken



døgnrytmedøgnrytme

Endnu en morgen

Tårer væder kinden og sætter sig som 
striber efter regn der tørrer i en 
let brise

Endnu en dag

Min verden er alt for stor og 
smertende 
fortiden lever i nuet

Endnu en aften

Toner siver ind Toner siver ind 
minder fra en anden tid
forstærker ensomheden

Endnu en nat

Hulker mod en åben favn 

som lukker sig omkring mig og 
beskytter 
trøster



to stento sten

Ligegyldig

Med andres erfaring

Ligegyldig

Med tidens gang

To glatte sten i lommen

Engang mine

Et ejerskab på lånt tid

Gjorde dem til dine

Du opløstes – blev borteDu opløstes – blev borte

To glatte sten igen i min lomme

Alt andet er ligegyldigt

To sten

Stikker hånden i lommen

Dig og mig



endnu en bidendnu en bid

Hvem tager den næste

Du tog en del af mig med

Nogle før dig tog også bidder

Den del du tog er den største

Hvem bliver den næste

En bid    og     en bid mere

Og nu endnu en

Hvornår slutter det

At tage bidder af mig

Hvor stor en del tager jeg medHvor stor en del tager jeg med

når min tid kommer

fra hvem

Det vedkommer ikke mig at se

Er der overhovedet noget tilbage

af mig til den tid

Er det derfor det er slut
er der intet tilbage
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