
5. Caspar Eric: jeg er helt absurd meget i stand
Digtet er fra digtsamlingen 7/11, 2014.
Caspar Eric (f. 1987), dansk digter.

jeg er helt absurd meget i stand
til at lave mad lige nu
når jeg tænker på
at kl . er fx 05:13

5 og jeg står og laver en omelet
og en smoothie
med grøntsager
fra fødevarefællesskabet
i en brun pose

10 der giver en fornemmelse
af at være en ok sympatisk person
jeg putter broccoli i smoothien
og jeg putter bønner i smoothien
og går ind på facebook

15 og skriver at jeg er stiv
og at jeg har lavet en helt fuckd smoothie
og at jeg fortryder
at jeg puttede fiber/brød i smoothien
så jeg kan huske det i morgen

20 jeg opretter to chatgrupper
en gruppe til ’personer jeg kan lide
men som jeg altid skriver til først’
og én gruppe til ’personer jeg vil ødelægge’
jeg tjekker stillingen i superligaen på bold .dk

25 jeg tjekker reddit .com
jeg læser et kommentarspor på bold .dk
om hvorvidt man kan stole på vegetarer
der pludselig udvikler sig
til en udveksling

30 af gode råd om vegetariske retter
med et link til et debatforum på hestenettet .dk
hvor nogle kvinder skriver om hvor dejligt det er
med mænd der kan lide grøntsager
og jeg føler det har været en ok dag

35 og at jeg godt kan falde i søvn
og jeg vågner
og vurderer på solen
der banker ind ad vinduet
at jeg burde svare på en mail

40 men jeg undlader at svare på mailen
og jeg tænker at jeg kan gøre det i morgen
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selvom jeg allerede nu ved
at jeg gentager denne handling i morgen
jeg lytter til diverse albums med crystal castles1

45 der alle sammen har titlen crystal castles
mens jeg støvsuger hele lejligheden
selvom hele lejligheden også bare er et stort rum
jeg arrangerer alle bøgerne jeg har efter farve
jeg hører lil wayne2 og danser lidt rundt alene

50 jeg håber at ingen i blågårdsgade ser det
eller jeg håber at vildt mange ser det
og spørger om jeg ikke kommer ned og drikker
jeg skriver en besked til dig
om at jeg har oprettet en chatgruppe

55 til ’personer jeg vil ødelægge’
og placeret dig i chatgruppen
som et meget konkret du
og jeg tænker på en specifik dag
hvor du står i dit køkken

60 og siger at du ikke vil ha
at jeg forsvinder ud af dit liv
og at du gerne vil ses i fremtiden
og at du vil ringe når du er i new york
eller berlin

65 eller hvor du nu befinder dig
på tirsdag fx
og jeg siger at du er egoistisk
via det med at ses i fremtiden
og jeg siger om det med at ringe fra berlin

70 at det tror jeg ik
og at den eneste grund
til at være venner
er fordi jeg er bange
for at du ’klarer den bedre’

75 og at jeg vil fortryde
og at det at være venner
med ekskærester
vil signalere at jeg er en person
med et komplekst følelsesliv

80 jeg kan se at du læser
de beskeder jeg sender
men du svarer ikke på beskederne
jeg har lyst til at bygge
en installation på gulvet

1 crystal castles: canadisk band .
2 lil wayne: (f . 1982), amerikansk rapper .
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85 af alle de ting jeg ejer
og lave ude-af-kontrol wrestling-moves
mod installationen af [alle de ting jeg ejer]
og tænde macbookens webcam
jeg vil suckerpunche macbookens webcam

90 og jeg vil bodyslamme macbookens webcam
og tvinge det ind i hukommelsen
jeg vil drikke gin og tonic alene
og vælte rundt og ryge cigaretter
og synge med på medinatekster

95 og spilde gin og tonic i tastaturet
og macbooken vil blive helt fuckd
og macbooken vil være ked af det
og macbooken vil ikke vide
hvordan den skal reagere

100 men bare stå der og kigge
og være ked af det
fordi den er en fucking macbook
der aldrig mere vil kunne gå på skype
jeg hader seriøst skype

105 det er som om skype er internettets svar
på vita-wrap3 eller noget

#selfie #webcam #etsmoothieliv
#madlavningsfilmderikkefungerer

3 vita-wrap: madlavningsfilm .
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