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Grib de fremstrakte hænder
knug dem men behold dem ikke
slip dem så de kan gribe andre

så grebet i sig selv bliver sædvane

se på de øjne der ser på dig
med nidstir ingen

drej dit blik i en gradvis afsked
tag selv, men efterlad først selv, lidt tillid

lyt til den stemme der trygler om at blive hørt
men bryd af med din egen stemme
vis at den blev hørt og proportionér

altid det hørte med det talte

kys de læber der glider frem mod dine
til mere end et blidt sammenstød
træng tunge ind og spis og gnav
legitimér en fælles rasen ud

de legemer, de danse, de samvær og nærvær
er intet uden afbrydelse

uden afstand, stilstand, ensomhed og fravær
alt ligger i mødet som hele tiden må defineres

ånd ind det jordiske, det indigoblå
behold det langtrukkent lungeopstemt

i et ildrødt pandæmonium af indre forarbejdning
indtil du ånder ud i begyndelsens hvide neutrum"

Henrik Bjelke (1937-1993) var en dansk forfatter. Han debutrede i 1968 med bogen "Første person ental".
Han var lidt af en enfant terrible, der nægtede at ligger under for de gængse fortællinger om verdens logiske
opbygning og tilværelsens meningsbestemte løbebane. Ifølge Henrik Bjelke var dette et falsum, og hans

bøger kredser igen og igen om dette emne.

Henrik Bjelke blev tildelt Herman Bangs Mindelegat i 1979 og Beatrice Prisen i 1984.
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