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KENNETH PETTERSEN



I DAG SKAL JEG SKRIVE ET 
KONTROVERSIELT DIKT OM 9/11
er dette 9/11-diktet mitt
når vil jeg skrive 9/11-diktet mitt
ikke i dag
kanskje i morgen

BLE USIKKER OG SKREV ET 
DIKT OM DET
begynte å skrive en e-post/et dikt
redigerte omtrent 100 ord
i kanskje 25 minutter
så slettet jeg utkastet

hvorfor er jeg så redd
og/el. hvorfor bryr jeg meg

MILEY CYRUS THE VIRUS
vet ikke hva jeg skal/bør skrive
virker som om jeg først skrev en tittel
og at jeg kanskje ikke har nok ideer til å 

fortsette eller noe



virker som om det selvrefererende elementet i 
dette diktet er dårlig

men å tenke at noe skal være annerledes virker 
til en viss grad umulig

RYDDET SKRIVEBORDET OG 
SKREV ET DIKT OM DET
la filer i riktige mapper
ga filer nye navn
ga mapper nye navn
tømte papirkurven
lagret filer på ekstern harddisk
slettet filer fra ekstern harddisk
sorterte filer etter navn
sorterte mapper etter navn
opprettet nye mapper
lagret filer i nye mapper
når vil jeg ha nok mapper



DIKT OM VÆRET
besøker yr så ofte
virker som om yr ofte feilberegner været
kanskje de bruker feil algoritmer
googler algoritmer
for å forsikre meg om at jeg bruker ordet riktig
fremdeles ikke sikker på om jeg bruker ordet 

riktig

DIKT MED PHIL COLLINS I EN 
LITEN MEN BETYDELIG BIROLLE
jeg setter på phil collins
nå slapper vi av
sier jeg
åpner meg en øl
spør skal du ha en du og

her er en blomst
og her er en skohylle

her er noe annet



SKULLE SE PÅ EN 
YOUTUBEVIDEO SÅ SKJEDDE 
NOE
skulle se en youtube-video
trykket på en lenke eller noe og ventet
gikk til kjøkkenet
kokte vann

det tok så lang tid å streame videoen
jeg lot som om jeg så videoen men så den ikke
vurderte å transkribere bok i p2 og 

redigere noen dikt men prioriterte 
andre ting

AUTHORS@GOOGLE
skrev author i søkefeltet på google
vet ikke hvorfor jeg gjorde det
trykket enter og så på de tre øverste resultatene
tenkte fuck it
så lukket jeg fanen
åpnet en ny fane
googlet noe annet



TING JEG SÅ/TENKTE/SA DA JEG 
EGENTLIG BURDE FULGT MED 
PÅ EN KONSERT MED ET 
NORSK BAND MED 
INTERNASJONALE AMBISJONER
tror john erik riley sto foran meg på en konsert
hvor gammel er john erik riley
relativt sikker på at han er eldre enn jeg tror

tror egentlig jeg så chirag fra karpe diem også
du sa at chirag fra karpe diem er homo
tror jeg sa noen kontroversielle ting som jeg har 

lest på internett
tror du ikke hørte meg
du sa hva sa du eller noe
så sa jeg jeg vil bare drikke ølen min i fred eller 

noe

så også en jente jeg har sett fire eller fem ganger 
de siste to eller tre ukene

relativt sikker på at jeg ikke kjenner henne
men hvem vet



kanskje jeg egentlig kjenner henne
at det er derfor jeg legger merke til henne så 

ofte eller noe

BOKEN SOMETIMES MY HEART 
PUSHES MY RIBS AV ELLEN 
KENNEDY
forestiller meg at jeg kommer til å bli deprimert
i en 2-4 ukers periode etter slippfesten av denne 

diktsamlingen

forestiller meg at jeg ligger i sofaen min med et 
likegyldig ansiktsuttrykk

forestiller meg at jeg på en ironisk måte sier hva 
er vitsen med det hele

forestiller meg at jeg får ca. 40 nye 
facebookvenner

og at jeg vil få bedre selvtillit i sosiale 
sammenhenger

forestiller meg at jeg ikke klarer å være alvorlig 



og/el. ærlig
og muligens gjør andre usikre på mitt personlige 

varemerke

føles til en viss grad dystert

du kommer til å trøste meg
muligens si noe om min depresjon på en 

kompromissløs måte

fordi jeg har oppført meg dårlig mot deg
ikke ringt deg/sendt e-post/sendt sms så ofte 

som jeg burde tror jeg

DIKT MED IRONISK-
EKSISTENSIELL ANGST
kommer noen til å tro
at denne diktsamlingen
er en del av sin egen markedsføring

TENKTE PÅ MIN KOMMENDE 
DIKTSAMLING OG SKREV ET



DIKT OM DET
vil denne diktsamlingen øke sjansene 

mine for å få kjæreste og/el. for å 
ligge med noen

vil denne diktsamlingen gjøre at jeg får 
bedre selvtillit

og gjør flere indremotiverte valg

forestiller meg at jeg forteller en jente jeg 
nettopp har møtt i en park om 
diktsamlingen

og at vi ligger med hverandre etterpå
på en følsom og omsorgsfull måte
forestiller meg at jeg er god til å lytte
vet jeg innbiller meg ting
jeg vet
kenneth pettersen (1985-)



Kenneth Pettersen (1985-) kommer fra Askim
pettersenpettersen@gmail.com
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