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Jag skruvar lite högre upp för mina hörlurar. 
Nu är ljudet på kanten till smärtsamt. Men den finns ingen 
frälsning i musiken.

Med blå penna ritar jag en daggmask. Den slingrar sig och 
äter ett äpple. Inte heller detta kan frälsa mig.



Ett bett av äpplet. Fruktsaften rinner ned för hakan. Det 
har aldrig hänt mig på riktigt. 

Häxan skrattar. 
Hennes enda husdjur är maskar eller kanske en orm. 

Huden är hård som bark. Ansiktet täcks av svarta blad-
lös som kliar i ögonen. 

Jag blundar och biter av äpplet.

Det finns olika gifter. De skall helst inte användas. Vissa 
finns i gröna flaskor, andra i röda. 

---

När det är tidigt på våren  och fikonbladen inte är så sto-
ra ännu måste de raka könsdelarna. Senare på säsongen 
behövs det inte längre. 

Hon håller honom i handen

Någon måste äta, det säger Darwin.
Helst äpplen, säger Darwin.

Regnet faller. 
Maskarna kryper ur jorden .





Staket. Det måste finnas  staket. Gränser. Taggtråd.
Du får inte komma in i min trädgård. 
Och du får aldrig aldrig äta några äpplen.



Citrus

Jeg tror mit citrontræ har fået 
kræft. Det må være det der er 
galt. For hvert eneste nyt blad 
laver det et sideskud, så top-
pen ligner en svulst.

Jeg har selv plantet det.
Omhyggeligt tørret en ker-
ne fra en citron jeg købte i 
Føtex. 
Plantet den i en lille plastik-
beholder hvor der engang har 
været take-away Rode Island 
dressing fra Mircos Pizzeria. 

Jeg har vandet hver tredje dag

Før kernen spirede lod jeg 
plastikbeholderen  stå på mit 
natbord. Ved siden af klokra-
dioen, fordi der stod den ikke 
i vejen. Ved siden af mobilen 
der lader. Ved siden af min 
seng hvor jeg sover. 
Ved siden af min hjerne og 
mine indvolde.

Måske er det stråler fra mo-
bilen der har fået kernen til at 
mutere.
Måske er det usynlige, men 
farlige radiobølger. 
Som har påvirket kernen, dér, 
ved siden af min seng hvor 
jeg sover.

Hvis altså den ikke var mute-
ret allerede inde i citronen på 
grund af for meget sprøjte-
middel på modertræet.

Jeg vander min lille citron-
plante hver tredje dag. 
Eller måske en gang om 
ugen. 
Mit citrontræ gør mig en lille 
smule angst.
Det skal snart have en ny og 
større potte.



Jag har odlat min första tomat. 
Stilla har den rodnat i solen.
Jag bryter försiktigt av den 
från kvisten och stoppar  den i 
munnen. 

 
Jag vet inte vad jag hade väntat 
mig. Sötma? Kraft?
Min första tomat är vattnig i sma-
ken.
Kanske är jag förvånad, kanske 
mest bara besviken.




