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Jeg vil ikke have bind for øjnene. 
Tværtimod.
Jeg vil se dem i øjnene

disse feje uslinge
der bagefter vil undskylde 
sig med at de blot adlød ordrer.

Når de spænder hanen 
på deres karabiner vil jeg ikke 
blinke

men tværtimod stå 
rankere end ellers og 
vise dem hvordan 

man møder sin skæbne 
som en mand.
Jeg vil ikke have bind for øjnene. 

Men jeg vil gerne bede 
om en skudsikker vest.

En sidste bøn
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For et kys fra dine læber
ville jeg vandre tværs over den anatolske højslette
med poser fulde af glasperler
47 geder
eller får
eller hvad der nu er passende
for en skønhed som dig.
Og ville din familie ikke tillade
at dit blod blandedes med mit
for din uskylds skyld
da ville jeg vente tålmodigt
til mørket faldt på
for så at føre dig bort, langt bort 
til et land hvor vi begge to var fremmede
men når dine læber ikke længere bevæger sig
og du ser afventende på mig
med øjne så sorte at de fungerer som spejl
siger jeg åbenbart bare 
på beløbet
tager mine poser
og går hjem
efter at have betalt kontaktløst.

En formiddag i Føtex
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Basarens dygtigste sælger
kan se ind i ens sjæl
siges det.
Og det er da også bemærkelsesværdigt
som manden med de insisterende øjne
vælger at stoppe mig 
med et sølvarmbånd fuld af stjerner, hjerter
og slanger
bulet og upoleret
nøjagtig som dét jeg så længe
har ledt efter til dig.
Men hvis han virkelig kunne
se ind i min sjæl
havde han resolut grebet sablen
med det brede, sølvblanke blad og 
de trolddomsagtige inskriptioner
i skaftet
og solgt mig den
til at skære dit hjerte ud med.

Menneskekender
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