
Lehmkuhl 

Jeg klamrer meg fast til ryggstøtta på en glattpolert trebenk. Fryser som faen. Horisonten gynger. 
Den gynger i takt med skipet som kringer, i takt med bølgene som slår mot baugen, i takt med 
knirkinga av tremaster. Seilene blafrer og banker, vinden suser og skraper rundt ørene. Det er 
saltvann i lufta, saltvann i håret, saltvann mellom ullfibrene i vottene. Nesa renner og jeg er kvalm. 
Ved siden av meg sitter en med hvaltatovering. Vi har en liten varme mellom hendene, kaffelukt og 
damp i ansiktet. En hånd rundt benkryggen og lårmusklene spent for å bli sittende. Vi ser opp. Vi 
ser opp og måper. Vi ser opp og dras ut av det ordene er i stand til å beskrive. 

Vi ser opp, på melkeveien som strekker seg ut over hodene våre, over skipet, over sjøen, rundt 
verden. Vi ser opp, på stjernene. Et uendelig funklende mylder av dem, over galaksen, under den, 
gjennom. Vi ser Karlsvogna, ser Odins belte. Vi ser månen som fanger opp solas lys og gjør sjøen til 
dansende sølv. Stjernene gynger. I takt med bølgene mot baugen. I takt med treverket som knirker. 

Og du er så langt borte, i en helt annen verden, hvem er du, det vet jeg ikke. Alt er bare stor sjø. 
Hver gang jeg sier “no e det mye sjø”, så tenker jeg på deg. Tenker på deg ofte, men det gjør ikke 
vondt. For jeg er midt ute i Nordsjøen, hvor hver bølge kan være en hval. Og jeg greier ikke 
forestille meg deg, her, sammen med meg. Du kan ikke klamre deg fast når de store bølgene 
kommer. Kan ikke være sein til mønstringa av rød vakt. Kan ikke fumle i nattemørket, skue ut over 
det endeløse, dra i tau og spy. Du kan ikke være skitten, stygg og jævlig, full av sjøsprøyt og 
kaffegrut. Kan ikke prøve å dusje i liten storm, mens dusjforhenget svinger fra side til side og 
blottlegger alt, privatliv, hva er det? Du kan ikke sove sammenskvist i en hengekøye i et rom som 
kringer uavrutt, sammen med seksti andre mennesker. 
Du er ikke her. Og jeg savner deg faktisk ikke. 

- 

Bakken gynger og jeg er landsyk. I natt drømte jeg om deg. Jeg skulle ta bussen, gikk på, og der satt 
du, bak rattet. Du hadde klippet deg kort, kortere enn meg. Jeg visste ikke at du jobba med å kjøre 
buss. Visste ikke om jeg skulle prate til deg eller ikke. 

Jeg graver deg fram, mot min egen vilje graver jeg deg fram, det er ikke jeg som styrer tankene, 
hendene, spaden. Med makt, men uten kontroll, graver jeg fram detaljene: hvordan du lukter kaffe, 
tobakk, sjampo for krøllete hår og mannedeodorant. Graver fram følelsen av å ligge inntil deg. 
Kjenne varmen din. Skjegget ditt mot panna mi. Kroppen som hever og senker seg med pusten. 
Graver fram smilet, det som gir deg ørsmå rynker under øynene. Graver fram hvordan du - noen 
ganger når vi klemmer - putter ansiktet ditt mot toppen av hodet mitt, og lepper mykt gnikker mot 
hår. Graver fram blikkene: noen ganger brennende intense. Noen ganger bekymra. Noen ganger 
fulle av varme. Oftere og oftere triste, ikke lenger glimtende. 

Jeg graver fram detaljene, de som prøver å gjemme seg, men ikke greier det. Her står jeg, bøyd over 
spaden, bøyd over jorda, og må grave deg fram. Må grave deg opp, og krølle meg sammen, og gråte.


