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Den forhenværende stjerne er centrum
i et romantisk univers
med fritflydende alkohol,
akavede interaktioner,
kunstige men ægte konflikter.
Jeg er til en fest alene,
mine venner er gået hjem. Forskellige danske popstjerner,
som jeg ikke kender navnene på,
tager nogle forskellige stoffer ved deres respektive borde.
Indre by, danskere er så forudsigelige,
jeg hænger ud med dem for at få fat i noget coke.
Min ven Arne har sagt jeg ikke må tage coke. Jeg er stoppet siden.
Men lysten hænger i trevler.
Forleden dag så jeg mig nødsaget til at opsøge en coach.
Det jeg troede var en skriveblokade viste sig at være et misbrug.
Jeg bliver alt for doven når jeg ikke stimuleres. Sidder bare indenfor.
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Jeg besluttede mig for at onanere helt vildt meget i stedet.
Gik enkelte ture rundt om blokken.
Så svanerne i søen, fladskærmene blinke i vinduerne.
Alt det forskellige sexlegetøj jeg købte i butikken virker lidt dårlig kval.
Jeg er blevet forårsforelsket samtidig med jeg reagerer allergisk. Festen
lugter af eau de cologne.
Hvad er det for en mærkelig tid?
Vi snakkede meget om den 11-årige pige
som var blevet voldtaget af 18 mænd.
Der er billeder og videoer.
Hendes liv vil aldrig blive det samme.
Medierne derimod vil gerne have dig til
at bekymre dig om gerningsmændene
der skal leve med det resten af deres liv.
Folk tror jeg er stærk, men jeg er ikke.
En fremmed holder en tændt lighter
hen under min Prince.
Ild har lige fra menneskets tidligste tider
fascineret og fanget os. Der er intet godt
eller dårligt, tanken gør det sådan.
Vi snakker om hans studie. Dyre sofaer og spejle.
Jeg foreslår ham at læse om hvordan man kan
udnytte blød kunstig intelligens til sin forretning.
Det indebærer mere beskedent at alle computere
i fremtiden vil blive i stand til at simulere alle aspekter
af menneskets intellektuelle evne.
Jeg siger det mest for at få ham til at gå.
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Mine øreringe glimter i spejlet. Insekter er leddyr
hvis krop er inddelt i tre dele. Hvor mange dele
er et menneske inddelt i?
Du kan være professionel i skak,
men kun meget, meget talentfulde spillere overlever.
Selv i Rusland er der ingen professionelle skakspillere.
”Living well is the best revenge”.
Et par eghjortes efterladte kitinskjolde.
Det oser ikke ligefrem af sex i Ryparken.
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