
Til Jack
En hyllEsT Til Jack kErouac

DikT av Thomas BraTliE



Til Jack
En hyllEsT Til Jack kErouac



Til Jack
En hyllEsT Til Jack kErouac

DikT av Thomas BraTliE



TIL JACK
En hyllest til Jack Kerouac

Dikt av Thomas Bratlie

1. opplag 2018
     2018 Prego Mobile AS
v/ansvarlig forlegger Geir Felling-Andersen

Grafisk layout: Ellen Lorenzen
Fotografier: Ellen Lorenzen
Trykt hos Inprint Dardedze, Riga, Latvia
ISBN: 978-82-93369-98-1
pregomobile.no

c  

“One day I will find the right words, and they will be simple.”
- Keraouc



Jack

Jack,

alle reisende

etterlater

en lengsel.

Jeg er alene på hotellet.
Dette slitne og billige hotellet

hvor lydene renner inn fra gaten.
Jeg er i New York

hvor lysene 
fra barene 

gir meg nattero.  
Jeg går i gatene dine

og ser
steder 

der
du 

ikke er.

Neonlysene blinker
en saksofon

griner sine toner
og gråter en blues.

Det er blues
for Jack Kerouac. 



Du var alltid en annen.

Biljardsalongen
står der

som den stod der
når du drakk øl

og kranglet med en kvinne
mens månen 

dryppet 
mot en barnevogn.   

Fluen
i medisinskapet ditt

levde lenger
enn øyeblikket.

Vindusfluens kamp
mot vinduet

er en fåfengt kamp
blant potteplantene.

I sitt lille hjørne
står kjøleskapet

og rumler.

Jeg søker 
ordene dine.

 Jeg løsriver meg
fra kjøleskapets 

sinnssyke murring.  

  Kjærtegner
avsnittene dine. 

Langt her inne
er jeg
på et slitent hotell 
uten ordentlig aircondition.
Jeg står ved vinduet
og hører tv´n 
prate med seg selv.
Minibaren puster 
etter meg
jeg peser tilbake
skrur opp
korker. 

I morgen
skal jeg lete
etter deg.
Finne deg
skakkskjørt
av ensomhet
inne mellom sprekker
i et ødelagt speilbilde. 

Hvem skulle jeg
lete etter
mellom linjene
om ikke dine ord
ga meg selskap.

Jeg brer diktet
over meg 
og lar ordene
hviske meg
i søvn.

Klokken
henger tung 
av sekunder.



Frokost 

Jeg tenker 
på deg Jack
i den lille timen
i den trange dineren

med de små damene
kulepennene
eplepaiene

ny svidd kaffe
på ei kanne 



Lucky

Jeg tenner en Lucky
og ser solen
dryppe 
røde dråper
utenfor byen.
Solen hviler
i et glass.
Det blir
morgen
så sent nå. 

Som

en halv glemt drøm
ser jeg deg

nesten.
Blikket

som skinnende
CD-plater. 

Jeg vil kjærtegne 
skyggene

mellom
rynkene dine. 

Et japansk løvblad
kysser

kinnbena dine.



Månen

Jack 
fanget månen
og la den
under teppet
ved senga.

En dag
Jack kom hjem
var månen
borte. 



Neal Cassadys

gule fingre
trommet 

på bordplaten
blant mørkeblå

kaffekopper 
tomme lysegrønne ølflasker

og utbrente sneiper.
Den figuraktige

sigarettrøyken
buktet seg rundt 
Alan Ginsbergs

knuste
brilleglass. 

Vennene

Du var venn
med kalde løfter
gule sneiper
og smale veier.

Drømmene
lot du 
hvile
i et 
søvnløst
hjerte.



Ginsberg

En naken
Ginsberg

henger opp
et avkledd

dikt 
til ære for Jack

og hans
korsfestede

skjebne   

Jeg

har et
nedfrosset vindu
spikret til
pannen
som tankene
renner fra



Elsker

med en fremmed
uten ansikt

navn

en gang
elsket du

nesten
en annen

skyggene
nådde deg
til anklene

løp
mellom

regndråpene

noen dager
er du fremdeles

inni henne
noen dager

er du
et tomt
minne

et øyeblikk
var dette

nesten
skjønnhet



Stjernene henger 
på en snor

Avkledd poesi
bæres 

ved en hengende
måne

til gjenfødelsen
av nye

ord
lar du

månen
kle din

bare
overkropp  



På veien

Snart skal jeg
oppleve tristheten
som fanget
dine sko

tilbakelegge
veien
hvor du
etterlot
en påkjørt
sol

alle dine
tilbakelagte
skritt
fanget tiden

uten hjem
barbeint
mot solen
skygger
skjærer under
fotsålene  

Sporene

etter deg
i sanden
pustes ut
som om
huden din
aldri var her

Rødvinsflekker
i sengetøy
en stille morgen
med hodepine
og fuglesang



Balanse

Jeg kler på meg
skyggen din

prøver å holde
balansen

i en korridor 
uten vegger  

Sko går forbi tiden

Med solstråler
under armene

drives vi
fra måne til måne

stjernene
er ballonger 

som har
mistet et barn



Fjernere

Begravd 
med avstand

virker meningsløsheten 
større 

og saxofonene  
fjernere

En solsikke
vokser 

fra neseboret 
og røtter

fra et epletre
fyller

hjertet

Glemte ord
finner hvile

samler seg

Diktene
låner hvile

til tårene



Øyeblikket

Jeg skifter
klokke og
stiller sekundene

Viserne
vrenger tiden
ut av
livene våre 

La oss hale
tiden ut
henge den
på sekundene



Avstand

morgendagens veiviser
til hverdagen

nedlastet
i et vindu

finnes du

på en
annen side

Ønsket

En kaffe-ring
i duken
forteller

at jeg
ikke var

ensom



Menn som faller

Midnatt. I parken
henger hjerter
opp ned i trærne.

Greinene 
renner ut
i blodårene.

Drømmer 
drypper
mot bakken.

Hjertene
henger som
lyktestolper.

La oss
leke
mellom
hjerteslagene.  



Du

byttet drømmer
rev ut
dagen

undertøyet
lå
sammenkrøllet

Fravær

Noen forstod
den kalde dagen

holdt den mellom fingrene

kjærtegnet 
fraværet

kysset
avstanden 



Frontruta

bar den siste

rest av
vinter

vindusviskeren 
dyttet
virkeligheten 
fra

bensinstasjonenes
små

siffer    



Lyden stilner

landskapet blir
mindre

du ligger
ned

på asfalt

med ansiktet
støttet opp

av sprekker

blikkene 
gnager 



Enda en natt
har fabrikken

stått tom

og natten
finnes

mellom
husene
på vei

til en frossen
hund

et blikk
dør
i et

vindu



Solen sluker 
skyggene 

hver dag
vokser du
mindre

finner 
et navn

gjør skyggen
mer
ensom



Fostervannsøynene 

De utdøende 
fostrene
står i sko
langt oppetter 
ørene
frykter
for mennesket
som snart
skal begraves

tørrskodd
på
bunnen



Virkeligheten stanser
bortenfor bevisstheten

bytter stilling
kjenner fraværet

fra noen
varme deg

nesten 
forstå

hverandre

aldri
slutte glemme 



Skyggen
over leppene

På Mexicos 
blodige 
sand
skrelte du
solen
i lysets
mørke

du diktet blues

tømte skoen
for tåke



 Teller blikkene
 

En bylt
fyllenerver 

kastes
over sengen

som småstein
på

vannoverflaten

søvnløsheten
stiger opp

følelsen
hamrer fast

i det bølgende 
sengeteppet



Tiden det tar
etter
klokken stanser

Den slitte
plastposen
ved
skyggen din
søker
kjærtegn
fra ben
til 
ben
før den gir
tapt

mot et blikk
som blendes
av
gater
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Diktene ble til på reiser til USA hvor forfatteren 
søkte i fraværet av Jack Kerouac. Diktene er en 
kjærlighetserklæring til Kerouac og beat-poetene 
samt hans byer New York og San Francisco.


