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Det eneste jeg har 
er one night stands  
og det er kun  
med folk jeg ikke kender   
 5 

for når vi hverken er bekendte eller venner  
kan jeg være lige hvem jeg vil  
jeg kan hedde lige hvad jeg har lyst til  
torsdag aften er mit navn Jeanette   
fredag nat er jeg Anne-Mette  10 

lørdag hedder jeg Lizette   
Jeg elsker one night stands med fremmede folk   
jeg får min ven til at agere tolk  
når jeg udgiver mig for at være franskmand  
på besøg i det danske land   15 

jeg kan også være et matematisk geni  
jeg kan være fantastisk på ski   
jeg kan være studerende i journalistik  
jeg kan gå til volley og til gymnastik   
jeg kan også være typen   20 

der er belæst  
så jeg virker interessant  
iblandt  
andre mennesker   
og når jeg så møder   25 

mit one night stand til en fest   
præsenterer jeg mig selv som ’en rigtig læsehest’  
imens jeg beder om et glas vin mere  
og citerer  
Tove Ditlevsen og Michael Strunge  30 

alle de tunge   

drenge jeg   
kan fortælle mit one night stand  
om mine boghylder  
hvor James Joyce og Shakespeare fylder  35 

 sammen med Ernest Hemingway og Stephen King  
Oscar Wilde men også J.K. Rowling  
og han vil slet ikke vide   
at jeg aldrig har læst en side   
i nogle af de bøger jeg fortæller  40 

ham om   
men det gælder   
jo om at være spændende   
og fremmede fyre ved slet ikke  
at jeg i virkeligheden bare   45 

er ganske normal   
 
Jeg giver hans aften et skud magi  
når han keder sig på pubben klokken 10  
jeg skal bare ha lidt smiger  50 

så fremsiger   
jeg fantastiske løgne  
og vi elsker det begge to  
 
for vi keder os   55 

 
Jeg elsker one night stands  
når jeg lyver så det driver  
imens han river tøjet af mig og siger  
”du er slet ikke som de andre piger”  60 

og vi vælter os i lagnerne  
imens jeg lyver om planerne  
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for mit sabbatår  
siger jeg er typen der går  
i min egen retning  65 

jeg skal flytte til Beijing  
for at modtage undervisning  
i kulturer og skulpturer   
og han kigger på mig med store øjne  
 70 

så beundrende  
 
at jeg næsten tror på mine egne løgne  
og når solen står op  
ser han arret på min krop   75 

og spørger ”Hvad er der sket?”  
”Jeg fik det dengang jeg var atlet”  
så jeg digter videre   
om en vejrmølle der gik galt  
endte katastrofalt   80 

jeg lå på intensiv  
svævende mellem liv  
og død   
det flød  
med mit blod   85 

på hele hospitalsgangen  
begravelsessangen  
var allerede blevet valgt   
’altid frejdig når du går’  
jeg havde blødende sår  90 

og   
det hele er jo løgn   
men hold kæft hvor er det   

en god historie  
  95 

Jeg var hans bedste one night stand fordi  
jeg forstod at gøre mig selv interessant  
og han finder aldrig ud af  
at det hele var noget jeg spandt  
fandt  100 

på  
ud af det blå  
som da jeg lå i hans favn  
og han hviskede det navn   
han troede var mit  105 

men jeg hed kun Kit  
den nat vi var sammen  
men det gør jo ikke noget  
at jeg løj   
for måske løj han også  110 

vi havde trods alt  
et one night stand  
  
  
  115 

  
 


