
Ingen hud, ingen motstand, ingen pust, 
ingen stillhet, ingen nerver, ingen tid, 
ingen tilbøyelighet.

Oppvåkningen. Du vrenger deg ut av 
søvnhullet, sleper deg ut mot huden, 
inn i øynene. Ser drømmen som henger 
igjen på veggen foran deg, et selvlysende 
alfabet fra verdensrommet. Du tenker: 
Jeg må få oversatt dette. Du strekker 
deg mot telefonen for å få tatt et bilde, 
men i løpet av handlingen er alfabetet 
borte. Du har inntatt en kropp; her bor 
stakkars du. 

Du krøller deg sammen under dyna. 
Holder rundt beina, klemmer dem mykt 
inntil magen, panna mot knærne, gjør 
deg selv til et hjul, den opprinnelige 
stillingen. Du puster rolig, ser for deg et 
mål, en samvittighet eller et behov, en 
grunn til å stå opp, en grunn til å motsi 
tyngdekraften.

Hver dag denne motsigelsen, du kaller 
den balanse. 

Føttene treffer gulvet og du strekker 
armene over hodet, det river i huden, 
i musklene, det føles godt, det føles 
vondt. Du skal reise deg snart, du tenker 
ikke over det, det skjer av seg selv. 
Denne bevegelsen som en gang fikk din 
mor til å gråte, din far til å gispe, den ble 
filmet, gjenfortalt, feiret som et mirakel, 
du kunne stå! Vidunderlig! … Du reiser 
deg nå, klør deg i håret, går videre.

Du setter deg i et sete ved vinduet. 
Det kjennes behagelig etter å ha løpt i 
kulden mot bussen, det er varmt, mykt, 
vennlig, bussen er enda ikke full. Du 
synker inn i korthåret polyester. Tyng-
den av kroppen ligger på halebeinet og 
ryggraden krummer seg opp mot hodet 
som tipper panna mot vinduet. Du ser 
ut langs veien, kroppen hviler i rasende 
fart. Forbi gående, syklende, stående, 
rullende. 

Først sovner hånda du sitter på, så 
rumpa. Så sovner låret og leggene og så 
sovner tærne, underarmen, overarmen. 
Akkurat nå er du lam i hele kroppen 
utenom venstre arm. Du bruker den til 
å skrive hjelp i duggen på bussruta. 

Du burde ta trappene. Du burde bruke 
hver eneste gitte anledning til å motsette 
deg tyngdekraften. Burde stable en fot 
foran den andre, tråkke ifra, stige opp 
opp opp, bli sterkere, men heisen står 
allerede i første etasje. Du trykker på 
knappen, stiger inn, lener deg mot et 
speil, bringes sakte opp gjennom byg-
ningen, føler deg beæret.

Det må finnes en årsak til at menneske-
ne så alvorlige i ansiktet når de hopper 
på trampoline.

Ditt eget rom. Et kontor, en disk, et 
studio, en stol, dette er ditt sted, du vet 
hvor du skal plassere deg. Du finner deg 
til rette i din sedvanlige komfortable 
stilling, du setter igang. Du tilretteleg-
ger i løpet av dagen. Kontrapost høyre, 
venstre, haka i hånda mot en bordflate, 
lut nakke, strekke den ut, se opp, ned, 
puste tungt.

Du beveger deg dit du skal og tilbake 
igjen. Tar pauser, inntar næring, sender 
avfallsstoffer ut. Du blir sittende lenge 
på do. Du tenker på alle de varme lårene 
som har veltet mykt utover det samme 
porselenet, huden som har klistret seg 
fast og avgitt varme, lent seg framover, 
ikke bakover, dette er ikke et sted hvor 
ryggstøtten brukes.

Når du snakker foran de andre tvinner 
du beina dine rundt seg selv, gjør krop-
pen din mindre, ufarlig og søt, trekker 
skuldene opp og får det til å se ut som 
om tankene dine er helt harmløse. Noen 
gjør det samme. Andre retter seg opp, 
eser utover og står med en påle gjen-
nom ryggraden, de snakker høyere og 
mer pålitelig, du føler deg truet, du føler 
deg trygg. Forvirringen sliter deg ut.

 

Du lengter etter et sted hvor dere kan 
ligge på rekke og rad. Tanken 
fester seg.

De andre speiler seg i deg, som du 
speiler deg i dem, bøyer knærne og luter 
nakken, nesten umerkelig, for de lave 
kroppene, som retter seg opp mot deg, 
dere prøver å bli like høye, men det er 
så vanskelig, og det er umulig å la være 
å tenke på: Mennesket er formet som en 
pølse, eller i beste fall en eclair.

Tiden har gått som den skulle, i all fall 
er det ingen grunn til å tro noe annet. 
Kroppen din har båret deg gjennom 
alle gjøremål, den er sliten, den vil bare 
legge seg ned. Du begynner reisen hje-
mover, du vet om et egnet sted, en sofa, 
du holder ut.

Du ser deg selv i refleksjonen fra et 
vindu, du løper gjennom regnet, fra-
moverbøyd, bruker tyngdekraften som 
en mester nå, tråkker ifra og holder deg 
oppe, styrer med lut nakke, lar fotsålene 
ta imot for fallet hver eneste gang. Du 
gjenbesøker et minne fra barndommen; 
60 metern, 10 blank, den lille stunden 
du trodde å perse betød å sette verdens-
rekord.

Vi hyller dem som er mest resistante. 
De er våre helter, men heller ikke de kan 
levitere.

Du sverger til deg selv at du skal slutte 
å bli sjokkert og brydd når du ser noen 
falle. Du later som ingenting.

 

Alle i køen hater køen. Det er ingen som 
ønsker seg dette: Å stå inntil fremmede 
og vente. Du vil sette deg ned, unne 
deg et par minutters hvile, om så bare 
på huk, men du holder ut, du holder 
ut. Igjen kommer denne lengselen etter 
å legge seg ned, side om side, rulle et 
steg framover når førstemann er ferdig. 
Dempe lyset, hente en pute, be om saft. 

 

Du står i midtgangen. Bussen er full, 
de sittende ser skyldfrie ned i hendene 
sine, inn i skjermer, de ser på bilder av 
mennesker som danser, løper, hopper, 
det er lettere på internett. Har de sett 
det, kan de tro at de har gjort det. Som 
et badekar imiterer en lagune. De ståen-
de sukker tungt, vaier gjennom svinger, 
snur dere bort fra de som lukter verst.

Hendene dine glipper nøklene, de 
glipper ting, det skjer ofte. Du bøyer deg 
ned, det knekker i leddene, skremmer 
flaggermusene som bor oppe under 
taket. Du beklager deg ikke, har fått nok 
av dagen.

Du gjør det du må, du gjør alt du må og 
det du skal, gjør klart, ferdig, det er så 
tungt, du står lenge i dusjen og renser 
bort alt som ikke henger fast. Gnir føt-
tene inn med hudkrem, de som har blitt 
mest utsatt, du takker dem med jojoba 
og lavendel.

Hele tyngden av kroppen mot senga, 
hele flaten med et stønn, denne syltynne 
marginen mellom horisontal og vertikal, 
du overgir deg endelig til tyngdekraften.

Det kan ta årevis å lære seg å sovne, 
men du kan det nå. Lukker øynene, 
puster tungt, slipper taket på alt, tenker 
på noe vakkert, en eclair, later som om 
det er en drøm. En antydning av et al-
fabet raser over netthinnen. Du forlater 
denne kroppen, igjen, du sovner.
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