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Der findes kun ét døgn. Et evigt døgn i en konstant rytmisk puls imellem lys og mørke, opståen og
nedbrydning, fødsel og død. Ind- og udhalering. Det er ikke og bliver ikke dag eller nat. Der findes ikke dage,

der slutter ved midnat … og der begynder ikke en ny dag sekundet efter. Tid er uendelig, og når du med
jævne mellemrum har brug for at lukke ned og via søvnen få renset din hjernes frønnede nervetråde, er det

ikke et nyt døgn, du vågner op til, men dit liv, du tog en lur i.
Man kunne måske ligefrem vove at antyde, at et døgns varighed varierer fra alt imellem det første livssekund
til en 85-110 år og for enkelte måske endnu længere. Der findes ikke sekunder, minutter, timer, dage, måneder
og år, og du selv findes kun som et begreb – der findes, fordi de atomer, du består af, er enige om at holde
sammen på det, der er dig, i stedet for fx at holde sig samlet om at være et birketræ i en hyggelig lysning,
hvilke andre atomer heldigvis har samlet sig om, da vi uden dem jo ikke ville have birketræer i hyggelige

lysninger. Men hvis man kunne pille alle dine atomer fra hinanden med en pincet og lægge dem et for et i en
fin lille bunke og gøre nøjagtigt det samme med birketræet i lysningen, ville bunkerne, din og birketræets,
være fuldstændig identiske, men intet af det, der lå i bunkerne, ville være dig eller birketræet. Som den
samling af atomer, du består af, har du igennem tiden været alt muligt, og når du engang er færdig med at

tulle rundt i menneskeformen, kommer du igen til at blive og være alt muligt.
Du undfanges i en flygtig beslutning. Samles, lever, dør og smuldrer væk i en og samme uendelighed. Et
uendeligt virvar af sammensætninger, der rangerer imellem alt fra en hårnål til en blåhval. Du er samlet af

støv fra for længst udbrændte supernovaeksplosioner og har igennem din tid på jorden de sidste fem
milliarder år været alt fra et træ, et vortesvin, et bjerg, en myre, en dinosaur, en lille fisk, noget jord, vand, en
orm, en blåhval og muligvis en helt uhyrligt sjælden rejeart, der for længst er udåndet … og i teorien findes
der sikkert masser af spor fra dine tidligere bedrifter indlejret i fossiler over alt i verden. Fra en indånding til
en udånding. Vi er alle støv i metermål, gående igennem livet som flygtige indbyggere på overfladen af en
forholdsvis ufarlig, evigt roterende lavaklump, cirkulerende omkring en livsopretholdende stjernes lys i en
evig dans imellem tilstedeværelse og fravær. Intet i dig eller af dig dør på noget tidspunkt. Det bliver blot til

noget andet, som bliver til noget andet, som bliver til noget andet og så videre og så videre …
Du vågner ikke fra din søvn. Du sover ikke i din vågenhed. Og du kan ikke gøre alt det i morgen, du ikke lige
nåede at gøre i dag, fordi alt, hvad du gør, gør du, når du gør det, og du gør det, du gør i uendeligheden, der

er dig.
Tid eller ej, omstændigheder kan til enhver tid forandre sig. Når fuglen er i live, fortærer den myrer. Når

fuglen dør, fortærer myrerne den. Af et enkelt træ kan man lave en million tændstikker, men der skal kun én
tændstik til at brænde en million træer af. Gør dig det til en ære i livet at handle efter dine bedste

overbevisninger. Du er måske stærk i dag, men tiden vil altid være stærkere end dig. Dine handlinger i livets
cyklus, gode som dårlige, kredser i forskellige hastigheder og cirkelstørrelser. Nogle vender tilbage på et
splitsekund og heler dig kærligt og omsorgsfuldt i det mest uventede sekund, mens andre er så længe

undervejs, at du for længst har glemt, hvorfor de nu pludselig rammer dig; fiskebenet i halsen på den pæne
restaurant, glimtet i øjet, samtalen i vaskekælderen, æblet på den yderste gren og smøgerne, som du lige ville

hente …
Regningen kommer. Belønningen kommer. Alle dine ord dør, når al din tavshed bliver råbt op. Det hjælper

dig.
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Der findes kun ét døgn. Et evigt døgn i en konstant rytmisk puls
imellem lys og mørke, opståen og nedbrydning, fødsel og død. Ind-
og udhalering. Det er ikke og bliver ikke dag eller nat. Der findes
ikke dage, der slutter ved midnat … og der begynder ikke en ny dag
sekundet efter. Tid er uendelig, og når du med jævne mellemrum har
brug for at lukke ned og via søvnen få renset din hjernes frønnede
nervetråde, er det ikke et nyt døgn, du vågner op til, men dit liv, du

tog en lur i.



Man kunne måske ligefrem vove at antyde, at et døgns varighed
varierer fra alt imellem det første livssekund til en 85-110 år og for
enkelte måske endnu længere. Der findes ikke sekunder, minutter,
timer, dage, måneder og år, og du selv findes kun som et begreb –
der findes, fordi de atomer, du består af, er enige om at holde

sammen på det, der er dig, i stedet for fx at holde sig samlet om at
være et birketræ i en hyggelig lysning, hvilke andre atomer heldigvis
har samlet sig om, da vi uden dem jo ikke ville have birketræer i
hyggelige lysninger. Men hvis man kunne pille alle dine atomer fra
hinanden med en pincet og lægge dem et for et i en fin lille bunke og
gøre nøjagtigt det samme med birketræet i lysningen, ville bunkerne,
din og birketræets, være fuldstændig identiske, men intet af det, der
lå i bunkerne, ville være dig eller birketræet. Som den samling af
atomer, du består af, har du igennem tiden været alt muligt, og når
du engang er færdig med at tulle rundt i menneskeformen, kommer

du igen til at blive og være alt muligt.
Du undfanges i en flygtig beslutning. Samles, lever, dør og smuldrer

væk i en og samme uendelighed. Et uendeligt virvar af
sammensætninger, der rangerer imellem alt fra en hårnål til en

blåhval. Du er samlet af støv fra for længst udbrændte
supernovaeksplosioner og har igennem din tid på jorden de sidste
fem milliarder år været alt fra et træ, et vortesvin, et bjerg, en myre,
en dinosaur, en lille fisk, noget jord, vand, en orm, en blåhval og

muligvis en helt uhyrligt sjælden rejeart, der for længst er udåndet …
og i teorien findes der sikkert masser af spor fra dine tidligere

bedrifter indlejret i fossiler over alt i verden. Fra en indånding til en
udånding. Vi er alle støv i metermål, gående igennem livet som
flygtige indbyggere på overfladen af en forholdsvis ufarlig, evigt
roterende lavaklump, cirkulerende omkring en livsopretholdende
stjernes lys i en evig dans imellem tilstedeværelse og fravær. Intet i
dig eller af dig dør på noget tidspunkt. Det bliver blot til noget andet,
som bliver til noget andet, som bliver til noget andet og så videre og

så videre …
Du vågner ikke fra din søvn. Du sover ikke i din vågenhed. Og du
kan ikke gøre alt det i morgen, du ikke lige nåede at gøre i dag, fordi

alt, hvad du gør, gør du, når du gør det, og du gør det, du gør i
uendeligheden, der er dig.

Tid eller ej, omstændigheder kan til enhver tid forandre sig. Når
fuglen er i live, fortærer den myrer. Når fuglen dør, fortærer myrerne
den. Af et enkelt træ kan man lave en million tændstikker, men der
skal kun én tændstik til at brænde en million træer af. Gør dig det til
en ære i livet at handle efter dine bedste overbevisninger. Du er

måske stærk i dag, men tiden vil altid være stærkere end dig. Dine
handlinger i livets cyklus, gode som dårlige, kredser i forskellige

hastigheder og cirkelstørrelser. Nogle vender tilbage på et
splitsekund og heler dig kærligt og omsorgsfuldt i det mest uventede

sekund, mens andre er så længe undervejs, at du for længst har
glemt, hvorfor de nu pludselig rammer dig; fiskebenet i halsen på



den pæne restaurant, glimtet i øjet, samtalen i vaskekælderen, æblet
på den yderste gren og smøgerne, som du lige ville hente …

Regningen kommer. Belønningen kommer. Alle dine ord dør, når al
din tavshed bliver råbt op. Det hjælper dig.
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