
Ølanker

Min elskede, som du blomstrer i dag. Din hud er alabast, dine læber jordbær, din krop en sælsom 
bygning, der hvert øjeblik forandrer sig. Det er en kirke og en fabrik, et hjem og en klint, og der er 
ingen af formerne, der er mere rigtig end den forrige eller den næste. Jeg favner dig, du smyger dig 
ind til mig. Vi er for længst nøgne, vi var afklædte og frie, da vi trådte ind i kammeret. Vi kysser 
hinanden, filtrer os sammen som lyng, fingrene kroger som grene i hinanden. Dette er himlen og 
dette er smerte. Du lukker for dit blik, jeg gør det samme. Bag os snurrer det som maskine, et 
metallisk drøn og kobberdøren slutter tæt.

Gennem din tunge kan jeg føle hjertets banken. Det er roligt og vildt, en trænet jæger der 
ikke længere skræmmes af jagten eller dyrets blod. Vores læber strejfer tænder, vores hud klæber af 
nysved. Vi snylter symbiotisk, hjertets dundren bliver dybere, pauker anslået i en orkestergrav. Vi er
nøgne som aldrig før. Min hånd hviler mod din skaldede isse, glat som marmor. Din hånd holder om
mine nybarberede baller. Vores hænder udforsker og mødes igen, klogere på det velkendte. Vi har 
forstået hinanden i måneder, der føles som geologiske tidsaldre, men den blottede hud er nytland. 
Jeg tænker på silke, på dyreskind, på overfladespænding og is. Hvad du tænker på forsøger jeg at 
lodde af dine øjne, men du har atter glemt dem bag et vippeslør.

Der lyder tre hårde bank, kno mod koøje. Jeg drejer dig, så jeg kan se. Bag det kobbernittede
glas er et skægget og bredt ansigt, der rækker tre fingre i vejret. Jeg hvisker dig den nye viden, og 
du kysser den til live. Kold hud, kogende indre. Du kærtegner mig med dine negleklippede fingre, 
griber håndfulde af mit kød, og det føles som en ovn, da vi smelter sammen til en. Jeg har kneppet 
og er blevet kneppet til alting hang i laser, men nu elsker vi som polynesiske vulkanguder, fulde af 
brændende biologi. Jeg ved ikke hvor du stopper, og jeg begynder. Vi er en maskine, der først nu 
har fundet sin rette funktion. Krumtap og plejlstang sitrer i perfektion. Da jeg er nået fra tre til nul, 
mærker jeg den første dråbe ramme mit hårløse legeme.

Vi ser begge op. Over os er et stor metalrør, en grinende tandløs mund. Fra den drypper 
gyldenrøde dråber, og en skarp lugt af malt og karamel rammer os. Vi smiler, og tager en dyb 
indånding. Med udspilet bryst kysser vi hinanden igen, mens vores kroppes mekanik fortsætter med 
at dunke. Så åbner sluserne, og en flodbølge af øl slår ned omkring os. Den er lun, som hjemmebag 
og plaider, og væsken bobler op mellem vores hud. Vi står stadig op, med gispende mellemrum 
fylder vi lungerne. Blodet iltes, gnister fyger bag øjnene, hyperventilation sender drømme til 
hjernen. Det skvulper, skummer, stiger os til over skuldrene. Vi er lige høje, vi er lige her og vi 
tager et sidste, tungt åndedrag, før brygget lukker sig over vores hoveder.

Din tunge i min mund, mine fingre om din nakke. Vi duver frem og tilbage i et oprørt hav. 
Liter efter liter pøses på, det lyder som er en fabelfisk i færd med at sluge en mundhuld vand, når 
øllet rammer overfladen. Jeg åbner øjnene. Der er mørkt og rødt hernede, som svømmede vi i en 
roses midte et øjeblik efter en regndråbe var gledet langs kronbladene og havde dannet et bassin 
under støvdragerne. Vores kroppe fortsætter den kærlige kopulering. Frem og tilbage. Øllet prikker i
huden. Den aktive gær. Fermenteringen. Vi ruller frem og tilbage, før stående, nu liggende. Rundt 
og rundt. Så finder vi som ved aftale karrets bund. Med et delt blik støder vi fra og gennembryder 
overfladen med et gisp.

Vores isser rører næsten ved toppen af karret. Kun et hoveds plads. Vi æder ilt som slik. 
Drukner vores struber i det, mens vores fingre rører brystvorter, og underliv slår ryg. Det bobler i 
albueled, knæled, tåled. Det bobler i blodet med ilt, og vores læber lukker sig grådigt om hinanden, 
da brygget stiger os over kæberne. Vi duver der i overfladen, mærker sikker grund med en hånd, 
den anden beskæftiget. Så kommer lyden af banken igen. Denne gang dump, en hammer mod en 
esse i en smedje langt borte. Jeg ved hvad det betyder. Du ved hvad det betyder. Vi slynger os om 
hinanden, gør os til en frem for to kroppe. Bryst mod bryst, hænder om ryggen, køn mod køn, stadig
i bevægelse. Der er strøm under os. En stadig stærkere understrøm, der trækker os ned.

Øllet bliver af en farve som blodsprøjt fanget i rav. Det strømmer forbi os i et univers af 
bobler og vi lader os rive med. Som en delfin, et havdyr, en myte skyder vi ind i et langt rør. Der er 
kun lige plads til os. Øllet hamrer, det dunker i ørerne, dybere og dybere jo ældre luften i vores 



lunger bliver, men vi stopper ikke. Vi støder til, indtil vi er så dybt begravede som vi kan blive. Det 
sitrer indeni. Det sitrer, som en orgasme skal sitre inden den manifesterer sig. Røret løber i kurver, 
vi flyder med som vilde. Det er en rutsjebane fyldt med os og øl og dette øjeblik, og vi ligger helt 
stille, mættet af hinanden, i ro for ikke at støde ind i kanten.

Lydene er fremmede og dumpe. Sorte pletter opstår som fyrværkeri for mine øjne. Mit blod, 
mine lunger, før så fyldt med ilt, er nu ved at løbe tør. Det samme sker for dig. Du holder stadig 
fast, men dit greb er svagere. Vi hvirvles af sted som en eftertanke, som et havdyr for svagt til at 
kravle i land under evolutionens stædige krav. Vores kroppe gnider tyst mod hinanden. Din tunge 
hviler i min mund, som kunne du på den måde levere alle dine ord og følelser til mig uden at tale. 
Vi ligger pande mod pande, mund mod mund, tunge viklet ind i tunge, da du spærrer øjnene op. 
Selv gennem det rødgyldne øl kan jeg se dine pupiller svulme, dine fingre før svage nu kroge igen, 
og musklerne i den nederste del af din mave sparker som nyfødte. Jeg slipper dine læber, og resten 
af din boblende luft vælder ud i mit ansigt. 

Der bliver lyst. Først af lys, så af en serie af blitzskud.
Og så hænger vi med et i luften. Vi er blevet skudt ud af røret, og under os bølger et 

skarlagen hav med ravfarvede skumtoppe. Det raller dybt i din hals. Din krop spasmer. Du river mig
med. På vej ned kommer jeg, og kommer jeg og kommer jeg, indtil det føles som om kødet rasler af
mine knogler og spredes i det alkoholiske ocean. Jeg er dønninger, du er væske, og vi bølgebryder 
overfladen som havfugle på jagt efter fisk. Vi smager på øllen. Klæbrig og lunken, toner af sukker 
og kanel. Med munden fuld kysser vi hinanden, lader tungespidserne lege med hinanden, lader 
brygget kærtegne hver eneste centimeter af vores skind. 

Vi skilles. Tøvende. Tager et par usikre svømmetag mod stigen, der går op til en platform. 
Der står den bankende mand, der holdt øje med tiden ved koøjet, klar med to badekåber. Jeg lader 
dig gå først. Øllet siler af dig, af dine balder og inderlår, og falder som en blid regn mod mit 
opadvendte ansigt. Du ser ned og smiler. Vi smiler sammen. Først da du er helt oppe, følger jeg 
efter. Jeg drypper som et vejrsystem, men en film bliver liggende mod min hud. Et lag af rav og 
karamel og cognac og liv, som jeg slikker af fingrene. 

En time senere går vi derfra, renskurede, hånd i hånd.
To måneder senere betragter jeg reklameplakaten, der hænger ned over bankens facade. På 

den er vi, nøgne, midtcoitale og orgasmiske. Din mund er let åben, min hage er skudt frem. Dråber 
hænger i luften, som var vi en sol i en system. Vi er muskler og mennesker, vi er omgivet af øl og 
summende af begær.

Brygget på lidenskab står der i bunden af plakaten. Jeg ser på min hånd.
Den er tom. Jeg ved ikke hvor du blev af, da lidenskaben forsvandt.
  


