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Det er en mærkelig følelse, når nogen glider fra en.  
Som at prøve at gribe kogt spaghetti,  
der er på vej til at falde i vasken,  
en klam fornemmelse af,  
at intet, man gør, er godt nok.  5 

Ubehageligt at holde fast,  
men man er alligevel taknemmelig,  
hvis bare ét eneste stykke slimet pasta  
bliver hængende  
i sprækkerne i håndfladen. 10 

Det kommer sjældent bag på en.  
Det er som om, man står der med dirrende luft imellem sig og 
har lyst til at røre ved hinandens hud,  
snuse til hinandens hår en sidste gang, og man siger  
”Vi ses”  15 

og man ved, at det gør vi jo ikke.  
Og man siger  
”Skriv og fortæl om rejsen”,  
og man ved, at det gør du jo ikke. 
Og på facebook kan jeg se, at du har været online,  20 

og jeg er på en gang vred  
over at have brug for at følge med i dit liv,  
og over at jeg egentlig ikke føler noget ved tanken om,  
at du ikke har 
tænkt på mig. 25 

Og pludselig er der gået tre måneder,  
og jeg står i et cykelskur og bakser med låsen,  
da jeg mærker dine øjne på min ryg.  
Og man skulle tro, at jeg bliver overrasket over at høre din stemme 
kaste et hej ud i luften,  30 

men jeg griber det med den største selvfølgelighed;  

det er jo klart,  
at du står her på sådan en dag i august i en sweater,  
jeg engang har lånt. 
 35 

Hvor har du været?  
har jeg lyst til at spørge,  
men den slags siger man jo ikke,  
så jeg smiler bare lidt og tæller fregnerne i dit ansigt.  
Der er flere end sidst, vi sås. 40 

Vi snakker lidt, ikke sådan egentlig samtale, bare den der  
udvekslen af ord,  
der nu engang er mellem mennesker,  
der egentlig ikke vil tale med hinanden. 
”Det er dejligt vejr,”  45 

”ja, lidt morgenkoldt,”  
”mhm, men jeg har hørt, at det skulle blive 21 grader,” 
”nåh for pokker, så var sweateren måske i overkanten”  
”ja, men man ved jo aldrig,” 
”nej, man ved jo aldrig,”  50 

”nej, og den danske sommer har godt nok også været kedelig i år.” 
 
Men det ved vi faktisk ikke noget om,  
for jeg har været i Sverige uden dig, og du har været i 
Frankrig med en anden. 55 

Du siger:  
”Jeg har tænkt på at skrive, for jeg syntes lidt, at jeg skyldte dig en 
forklaring.” 
Det synes jeg også, selvom det føles lidt for sent at give den nu, men 
det siger jeg ikke, jeg siger: 60 

”Det kan du da bare gøre,”  
og ved, at det gør du jo ikke. 
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”Ja,” siger du.  
”Mhm,” siger jeg,  
”men du må nok også hellere gå, hvis du skal nå det der, du 65 

ved.” 
Og du nikker, og vi står der lidt,  
og ingen af os rækker armene ud,  
og til sidst går du, og jeg gør det samme,  
og det er en lettelse,  70 

at jeg ikke har lyst  
til at vende mig  
efter  
dig. 
 75 


