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Jeg fødes og sættes op på den store moder  
Jeg ville blive gammel  
Kan du hjælpe mig?  
Jeg vil have en klar død 
Jeg ville blive gammel  
Jeg siger det som det er  
Jeg vil have en klar død  
Jeg ved det ikke  
Jeg siger det som det er 
Fra hvor til hvor  
Jeg ved det ikke  
Inden det er for sent.  
Fra hvor til hvor  
Kan du hjælpe mig?  
Inden det er for sent.  
Jeg fødes og sættes op på den store moder 
 
Du drømmer at jeg siger  
Det mørke hår i bølger ned ad kinden 
Du taler dig selv til fornuft  
Ligger nøgenhedens hjerte i et skrin?  
Det mørke hår i bølger ned ad kinden  
Den busk tager livet af dig  
Ligger nøgenhedens hjerte i et skrin?  
Hvad skal jeg kalde det her?  
Den busk tager livet af dig 
Som et blødt tæppe  
Hvad skal jeg kalde det her?  
Vi eksploderer indeni.  
Som et blødt tæppe  
Du taler dig selv til fornuft  
Vi eksploderer indeni.  
Du drømmer at jeg siger 

 
Det bare slør  
Jeg er en gåde  
Du dannes i duggen  
Før jeg går i opløsning  
Jeg er en gåde 
Du drømmer ikke om det  
Før jeg går i opløsning  
Vi vil skide på død  
Du drømmer ikke om det 
Det smitter  
Vi vil skide på død  
Drøm at du er tusind år.  



Det smitter  
Du dannes i duggen  
Drøm at du er tusind år  
Det bare slør 
 
Ikke et spektakulært glimt på himlen  
Se mig blomstre 
Vi gør hen over bunden på bare fødder 
Det er mig jeg slår ihjel  
Se mig blomstre 
Transparensflader mellem mennesker 
Det er mig jeg slår ihjel 
Alting vokser og dør  
Transparensflader mellem mennesker 
Natten er ikke engang sort 
Alting vokser og dør 
Intet af det jeg ser kan redde mig  
Natten er ikke engang sort 
Vi går hen over bunden på bare fødder 
Intet af det jeg ser kan redde mig. 
Ikke et spektakulært glimt på himlen 

 
 
[Vi har haft fokus på liv, kærlighed og død. De fire digte tematiserer døden i 
forskellige sammenhænge]  
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Drømmen om en anden perfektion  
Er det en skandale  
Dette kan ikke være sandt  
Jeg ser det  
Er det en skandale  
Jeg fører ikke samtaler i mine drømme  
Jeg ser det  
Dit liv er i mine hænder  
Jeg fører ikke samtaler i mine drømme  
Jeg sidder her  
Dit liv er i mine hænder  
Ohlala! 
Jeg sidder her  
Dette kan ikke være sandt  
Ohlala!  
Drømmen om en anden perfektion  
  
Tænk ikke på 
Uden at nogen af os forsvinder 
Om det bliver blade 
Plantet i hjertet 
Uden at nogen af os forsvinder 
En mørkeblå himmel over de våde tage 
Plantet i hjertet 
Alderdommen er ungdommen i tredje potens 
En mørkeblå himmel over de våde tage 
Mens det kilder i ørerne 
Alderdommen er ungdommen i tredje potens 
Utroligt så hurtigt livet vender tilbage. 
Mens det kilder i ørerne 
Om det bliver blade 
Utroligt så hurtigt livet vender tilbage. 
Tænk ikke på 
 
Og derefter havet selv 
Alt bliver mere bleu-blau-blue 
Luk øjnene og tænk 
Tænk på 
Alt bliver mere bleu-blau-blue 
Jeg ridser os ind i barken på et træ 
Tænk på 
Processen er komplet 
Jeg ridser os ind i barken på et træ 
Mens alting banker 
Processen er komplet 
Himlen er totalt grå 



Mens alting banker 
Luk øjnene og tænk 
Himlen er totalt grå 
Og derefter havet selv 
 
Jeg vil skabe byen 
Som smerteflader 
Drømmen om en anden perfektion 
Som en snekugle i brystet 
Som smerteflader 
Jeg skal være tro mod det ukendte 
Som en snekugle i brystet 
Mængden af alle virkeligheder 
Jeg skal være tro mod det ukendte 
Jeg brænder sammen 
Mængden af alle virkeligheder 
Og jeg siger dig. 
Jeg brænder sammen 
Drømmen om en anden perfektion 
Og jeg siger dig. 
Jeg vil skabe byen 
 
 
[Ved det første digt brugte vi lang tid på at overveje, hvilke vers vi skulle 
sammensætte. Opbygningen af det andet digt var en hurtigere proces, hvor vi 
valgte det, der lige faldt os ind. De andre to digte er valgt ud fra en forhåbning om 
en sammenhængende kontekst. Digtene bevæger sig fra et drømmende plan til en 
virkelighedsbeskrivelse og tilbage til en drømmeforestilling]  
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Erfaringens radikalitet? 
Der står et rustent kastanjetræ i midten 
I skal gå rundt 
Her er livets bue 
Der står et rustent kastanjetræ i midten 
Det smitter 
Her er livets bue 
Mens det kilder i ørene 
Det smitter 
Skriget inde i mennesket? 
Mens det kilder i ørene 
Det breder sig ikke fra lungerne og ud 
Skriget inde i mennesket? 
I skal gå rundt 
Det breder sig ikke fra lungerne og ud 
Erfaringens radikalitet? 
 
Derefter hører vi alting 
Det hele dufter af jord 
Vi lader naturen gå sin gang 
Skal kroppen vaskes væk fra ånden? 
Det hele dufter af jord 
Alle skriger i alle 
Skal kroppen vaskes væk fra ånden? 
Vil det bringe os til den næste verden? 
Alle skriger i alle 
Bladene falder 
Vil det bringe os til den næste verden? 
Vi fødes og sættes op på den store moder 
Bladene falder 
Vi lader naturen gå sin gang 
Vi fødes og sættes op på den store moder 
Derefter hører vi alting 
 
Ægget vokser imens 
Jeg er smuk 
Sænk dit slappe legeme 
Den ringetone for ørerne 
Jeg er smuk 
Se det i øjnene 
Den ringetone for ørerne 
Had din næste som du hader dig selv 
Se det i øjnene 
En historie om nøgenhed 
Had din næste som du hader dig selv 
Du skulle se mig danse. 



En historie om nøgenhed 
Sænk dit slappe legeme 
Du skulle se mig danse. 
Ægget vokser imens 
 
Du vil skide på død 
Ånden skal renses væk fra kroppen 
Du udfører det nødvendige arbejde 
Ler vi hånligt af jer, nærhedselskere? 
Ånden skal renses væk fra kroppen 
Noget at råbe ind i tomrummet 
Ler vi hånligt af jer, nærhedselskere? 
Græd dine tårer, ud med dem 
Noget at råbe ind i tomrummet 
Der skete noget 
Græd dine tårer, ud med dem 
Vores mangel på nærhed, det er kernen. 
Der skete noget 
Du udfører det nødvendige arbejde 
Vores mangel på nærhed, det er kernen. 
Du vil skide på død 
 
 
[Digtene repræsenterer forskellige kropslige stadier i livets cyklus fra fødsel til død 
- “Fra jord er du kommet. Til jord skal du blive”. Naturen er den røde tråd, der 
forbinder det dyriske urmenneske og nutidens individ]  
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At det pludselig ikke betyder noget 
Græd jeres pis, ud med det 
Det jeg ikke kunne sige 
Inden du dør 
Græd jeres pis, ud med det 
Der er fucking ikke plads 
Inden du dør 
Dette kan ikke slettes 
Der er fucking ikke plads 
Som at bære alt 
Dette kan ikke slettes 
Jeg har ikke sovet i nat. 
Som at bære alt 
Det jeg ikke kunne sige 
Jeg har ikke sovet i nat. 
At det pludselig ikke betyder noget 
 
Du har skåret sorgen af 
Jeg kan ikke leve uden dig 
Det smil i din krop som en knude 
Det breder sig til hele kroppen 
Jeg kan ikke leve uden dig 
Skal alt blive glat igen? 
Det breder sig til hele kroppen 
Lige så tydeligt som før? 
Skal alt blive glat igen? 
Det mørke hår i bølger ned ad kinden 
Lige så tydeligt som før? 
Du skal gøre det så stille du kan. 
Det mørke hår i bølger ned ad kinden 
Det smil i din krop som en knude 
Du skal gøre det så stille du kan. 
Du har skåret sorgen af 
 
En hvid himmel over de blanke våde tage 
Jeg sprøjter chili i dine nosser 
Er det nu forkert at elske? 
Før det nye menneske kommer 
Jeg sprøjter chili i dine nosser 
Er der lava i vindueskarmen 
Før det nye menneske kommer 
Her vil jeg selv pisse på mit tab 
Er der lava i vindueskarmen 
Jeg har brug for kærlighed 
Her vil jeg selv pisse på mit tab 
Alle får sat glas i pandens vindue 



Jeg har brug for kærlighed 
Er det nu forkert at elske? 
Alle får sat glas i pandens vindue 
En hvid himmel over de blanke våde tage 
 
Det er det 
Vi leger altid æg og høne 
Som silke ud mellem fingrene  
Hænderne der skal holde hovedet 
Vi leger altid æg og høne 
Du drukner i farver 
Hænderne der selv skal holde hovedet 
At se sig selv bagfra 
Du drukner i farver 
Gør jeres arbejde og had mig 
At se sig selv bagfra 
Med jeres gamle pis 
Gør jeres arbejde og had mig 
Som silke ud mellem fingrene 
Med jeres gamle pis 
Det er det 
 
 
[Når vi udtrykker frustration, leger vi med tis og chili og lægger nosserne i 
vindueskarmen. Når vi skrotter kærligheden, er det fordi, der fucking ikke er 
plads] 
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Tågen ligger let over byen 
Du ser mig 
Tågen ligger dødt over byen 
Hænderne der løber gennem håret 
Du ser mig 
At hade sig selv og lade sig selv leve 
Hænderne der løber gennem håret 
At jeg er skideligeglad 
At hade sig selv og lade sig selv leve 
Du tager dét af mig som ikke er mig 
At jeg er skideligeglad 
Du skal finde på det hele selv. 
Du tager dét af mig som ikke er mig 
Tågen ligger dødt over byen 
Du skal finde på det hele selv. 
Tågen ligger let over byen 
 
Trafikken er gået i stå 
Byen løber forbi udenfor 
Det løber igennem mig 
Jævnfør billedmaterialet 
Byen løber forbi udenfor 
Mens det sortner for øjnene 
Jævnfør billedmaterialet 
Jeg vil skabe det 
Mens det sortner for øjnene 
Jeg vinker til alle der har brug for det 
Jeg vil skabe det 
Helheden skilt ad i sine dele. 
Jeg vinker til alle der har brug for det 
Det løber igennem mig 
Helheden skilt ad i sine dele. 
Trafikken er gået i stå 
 
Ligegyldigheden vil rykke sorgen 
Så drukner jeg 
Den vil angribe mit immunforsvar 
Mennesker ser sig selv i hinanden 
Så drukner jeg 
Jeg opløses i det jeg svøber mig i 
Mennesker ser sig selv i hinanden 
Du må gerne spørger mig 
Jeg opløses i det jeg svøber mig i 
At forveksle afgrund med skam 
Du må gerne spørge mig  
Drømmen om en anden perfektion 



At forveksle afgrund med skam 
Den vil angribe mit immunforsvar 
Drømmen om en anden perfektion 
Ligegyldigheden vil rykke sorgen 
 
Er du færdig med det? 
Kvinde? 
Jeg vil trække dig gennem sølet 
Posedame, popsanger 
Kvinde? 
Endelig er jeg hjemme 
Pose, popsanger 
For enden af gaden står tårnene 
Endelig er jeg hjemme 
Hermafroditiske samfundsordner 
For enden af gaden står tårnene 
Der er grene i alle retninger. 
Hermafroditiske samfundsordner 
Jeg vil trække dig gennem sølet  
Der er grene i alle retninger. 
Er du færdig med det? 
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Kan jeg lugte din angst? 
Det menneskelige i kisten  
Let men køligt 
Honning som også er dødens farve 
Det menneskelige i kisten  
Og lade fisken sluge det 
Honning som også er dødens farve 
At skære den ud så den står frem  
Og lade fisken sluge det 
Jeg skal være en effektiv engel  
At skære den ud så den står frem  
Alting skilt ad i sine dele  
Jeg skal være en effektiv engel 
Let men køligt 
Alting skilt ad i sine dele 
Kan jeg lugte din angst 
 
Til flere separate dele af hinanden 
En smeltevandsflod gennem hjernen 
Tilsammen udgør vi én organisme 
Der er noget galt med din hud 
En smeltevandsflod gennem hjernen 
Du er smuk 
Der er noget galt med din hud 
Med mine blødere dele 
Du er smuk 
Der står noget på indersiden 
Med mine blødere dele 
Og lade en fisk sluge det. 
Der står noget på indersiden 
Tilsammen udgør vi én organisme 
Og lade en fisk sluge det. 
Til flere separate dele af hinanden 
 
Imens ægget bare vokser 
En samling af knogler og hår 
At føre samtaler med sig selv 
Jeg skrider ud i det uvirkelige 
En samling af knogler og hår 
Kroppen er det skidt der skal vaskes af 
Jeg skrider ud i det uvirkelige 
Alt hvad jeg vil 
Kroppen er det skidt der skal vaskes af 
Jeg vil vække opsigt med mine udtalelser 
Alt hvad jeg vil 
Hvad laver det der? 



Jeg vil vække opsigt med mine udtalelser 
At føre samtaler med sig selv 
Hvad laver det der? 
Imens ægget bare vokser 
 
Jeg vil have en klar død 
Jeg skal være en effektiv engel 
Sådan skal det føles 
Der er fucking ikke plads 
Jeg skal være en effektiv engel 
Kroppen er det skidt der skal vaskes af 
Der er fucking ikke plads 
Jeg bliver knust under brokkerne 
Kroppen er det skidt der skal vaskes af 
Total men ikke tung 
Jeg bliver knust under brokkerne 
Jeg tror jeg vil smøre grønt på som smør. 
Total men ikke tung 
Sådan skal det føles 
Jeg tror jeg vil smøre grønt på som smør. 
Jeg vil have en klar død 
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Drømmen om en anden perfektion 
Trykker læber og næser imod hinandens 
Jeg vil brede mig som ringe i græsset 
Mens alle drømmer om rød 
Trykker læber og næser og imod hinandens 
Drømmer du om det? 
Mens alle drømmer om rød 
Kvinde? 
Drømmer du om det? 
Så er vi blevet til mennesker 
Kvinde?  
Du skulle se mig danse.  
Så er vi blevet til mennesker 
Jeg vil brede mig som ringe i græsset 
Du skulle se mig danse. 
Drømmen om en anden perfektion 
 
Se mig blomstre 
Dit liv er i mine poser 
Kan man det? 
Sænk dit slappe legeme 
Dit liv er i mine poser 
Du er mere grøn end blød 
Sænk dit slappe legeme 
Bare nogle stykker 
Du er mere grøn end blød 
Jeg lægger små blanke små uklare æg 
Bare nogle stykker  
Det må man kunne bruge 
Jeg lægger små blanke små uklare æg 
Kan man det? 
Det må kunne bruges. 
Se mig blomstre 
 
Som blå bjerge i mit fjerne indre 
Udefrakommende påvirkninger 
Skal vi lege æg og høne? 
Lige så tydeligt som før? 
Udefrakommende påvirkninger 
Vi skal finde på det hele selv 
Lige så tydeligt som før? 
Du må gerne spørge mig 
Vi skal finde på det hele selv 
Jeg skider i dine bukser 
Du må gerne spørge mig 
Læbebevægelserne man skal gøre her. 



Jeg skider i dine bukser 
Skal vi lege æg og høne? 
Læbebevægelserne man skal gøre her. 
Som blå bjerge i mit fjerne indre 
 
Hvis det her bliver ved 
Og den skov jeg måske er? 
Hvor vil du hen? 
Det danner en ekstra klump brusk 
Og den skov jeg måske er? 
Jeg har det hele i lunden! 
Det danner en ekstra klump brusk 
Det snurrer i hjerterødderne 
Jeg har det hele i lunden! 
Posedame, popsanger 
Det snurrer i hjerterødderne 
Intet af dette kan bruges til noget. 
Posedame, popsanger 
Hvor vil du hen? 
Intet af dette kan bruges til noget. 
Hvis det her bliver ved 
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Drøm at du er tusind år 
Vi kapsler os ind i en klump rav 
Alle får sat glas i pandens vindue 
Det viser sig ikke 
Vi kapsler os ind i en klump rav 
Jeg er smuk 
Det viser sig ikke 
Kan man det? 
Jeg er smuk 
Noget at råbe ind i tomrummet 
Kan man det? 
Jeg drypper på dig. 
Noget at råbe ind i tomrummet 
Alle får sat glas i pandens vindue 
Jeg drypper på dig. 
Drøm at du er tusind år 
 
Jeg er første anden tredje natur 
Alt det svier i øjnene 
Her skal jeg trille 
Du drukner bare i mig 
Alt det svier i øjnene 
Ånden er det skidt der skal vaskes af 
Du drukner bare i mig 
Jeg ser dig 
Ånden er det skidt der skal vaskes af 
Der er ikke rigtigt noget 
Jeg ser dig 
Taknemmelighed som en virus. 
Der er ikke rigtig noget 
Her skal jeg trille 
Taknemmelighed som en virus. 
Jeg er første anden tredje natur 
 
Når du puster ud 
Vi er smukke 
Du har ikke sovet i nat 
Der er ingenting 
Vi er smukke 
Intet er derinde 
Der er ingenting 
Du ønsker at fortsætte 
Intet er derinde 
Den ene drøm bliver til en anden 
Du ønsker at fortsætte 
Hvis det havde været til at udrydde. 



Den ene drøm bliver til en anden 
Du har ikke sovet i nat 
Hvis det havde været til at udrydde. 
Når du puster ud 
 
Det ved du først når det siger plask 
Ikke mere aggression end forsvar 
Jeg ved ikke hvad 
Se det i øjnene 
Ikke mere aggression end forsvar 
Rovdyr og fæstning i ét? 
Se det i øjnene 
Kun være tro imod det åbenbare 
Rovdyr og fæstning i ét? 
Men jeg får dig aldrig 
Kun være tro imod det åbenbare 
Vi vil aldrig finde det. 
Men jeg får dig aldrig 
Jeg ved ikke hvad 
Vi vil aldrig finde det. 
Det ved du først når det siger plask 
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Om Poesimaskinen 
v/ Malthe Stavning Erslev 
 
Ideen om Poesimaskinen udspringer fra bibliotekernes accelererende udfordringer 
fra den omsiggribende digitalisering, især udbredelsen af lyd- og e-bøger. Maskinen 
er designet til at omfavne og eksperimentere med den digitale computers 
muligheder og begrænsninger i dybden, og er et alternativ til at præsentere tekst i 
et bog-lignende format med tilføjet søge- og bogmærkefunktion. Den præsenterer 
elektronisk litteratur i høj kvalitet, med unikke værker skrevet specifikt til 
maskinen. Den er konkret situeret på bibliotekerne efter et rotationsprincip og 
indbyder til biblioteksbrugernes deltagelse både som læsere og digtere. 
 
Poesimaskinen er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Roskilde 
Bibliotekerne og CAVI, Aarhus Universitet, i 2012. Den her benyttede udgave af 
maskinen er et re-design, udviklet i forbindelse med det EU-støttede projekt Turn 
on Literature (ToL). De nærværende digte er kreeret med udgangspunkt i værket 
(dvs. korpusset med tekststykker) Fuld af spørgsmål af Ursula Andkjær Olsen, der 
er skrevet specifikt til Poesimaskinen som del af projektet ToL. 
 
Maskinen fungerer ved at læseren (/brugeren) benytter fysiske bøger udstyret med 
en trådløs mikroprocesser til at manipulere sætninger på en skærm. Der er tre 
bøger, som hver indeholder ~333 sætninger i tre variationer (dvs. ~1000 
sætninger pr. bog, og ~3000 i alt). Sætningerne kommer frem fra et hav af ord når 
en bog tages op, og kan styres rundt på skærmen af læseren. Ved hjælp af bøgerne 
kan læseren navigere mellem tre variationer af sætningen, eller få tildelt en ny 
sætning fra samme bog. Læseren sammensætter otte sætninger, der hver gentages 
én gang efter et specifikt mønster, inspireret af den malaysiske digtform pantoum, 
således at hvert digt har 16 vers fordelt på fire strofer. Læserens endelige unikke 
digt printes på en bon. 
 
Konceptuelt mimer maskinen avantgarde-teknikker såsom cut-up, men er især 
inspireret af Raymond Queneaus Cent mille milliards de poèmes  fra 1961. Den er 
desuden designet til at vække kritisk refleksion over samtidige problemstillinger 
hos læseren vedrørende (a) magtforholdet mellem menneske og computer og (b) 
generering/personalisering af indhold på f.eks. sociale medier eller søgemaskiner. 
Dette sker ved at skabe en gnidning i magtfordelingen mht. digtets opbygning. 
Læseren er en vigtig del af sammensætningen af digtet, men hvor stor magt har 
hun egentlig? Hvor kommer digtet fra? Fra læseren, maskinen eller forfatteren til 
tekststykkerne? Hvem har skrevet denne digtsamling? Betyder det overhovedet 
noget? 
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