
Min fri vilje 
 

Jeg kan ikke finde den – Min frie vilje – skønt jeg leder rigtig meget 

Den er væk, stukket af, og jeg ved ikke, hvad den har gang i  

Den lader sig ikke styre, går sine egne veje, uden mig 

Jeg har ikke noget at have den i, kan ikke holde på den 

Jeg mangler den ellers lige nu, der er noget, jeg skal beslutte mig for 

Det er nok ikke så smart at gøre - uden Min fri vilje 

Det plejer at gå galt, når jeg er viljeløs 

Min fri vilje er dog ikke så meget for at tage beslutninger 

Hvordan kan jeg vide mig sikker på, at Min frie vilje vil mig det godt, når den sådan forsvinder, når jeg har 

mest brug for den 

Og har Min fri vilje skiftet mening, når den kommer tilbage, får det betydning for min beslutning 

Står den på lur et eller andet sted, overfalder mig, vrider armen rundt 

Har den fundet på noget, jeg ikke kan være med til  

Gad vide, om vi egentlig er enige - Min frie vilje og mig, når den sådan forsvinder, når jeg har mest brug for 

den, når der virkelig skal tages beslutninger for resten af mit liv 

 

Hvor meget vilje har jeg tilbage, når den fri vilje har forladt mig 

Jeg er ikke helt viljeløs, jeg er stadig med vilje, en eller anden slags vilje, 

ellers kunne jeg jo ikke få noget fra hånden 

Den vilje der er tilbage, er på en eller anden måde mere mig 

Den er loyal og trofast, stikker ikke af, gad vide om den føler sig ufri  

Er denne, min viljerest, faktisk min egen, eller længes den også efter at være fri 

Når vi er sammen, i dagligdagen, Min fri vilje og mig med vilje, så er der fred mellem viljerne 

Men indimellem trækker den afsted med mig, så jeg pludselig gør og siger ting, som kommer bag på mig, 

ting som gør mig flov og ubehageligt til mode, ting som Min frie vilje samtidig har en fest med 



Andre gange er den så sprudlende af nysgerrighed, liv og glæde, at jeg simpelthen må følge med i ren 

begejstring 

Når Min fri vilje styrer, og mine andre viljer ikke kan styre den, så sker der noget, og jeg bevæges af 

viljernes indbyrdes kamp 

Når Min fri vilje har efterladt mig, og er ude på egen hånd, føler jeg mig lidt ensom og idéforladt 

 

Jeg kan huske, da jeg var barn, da sagde min mor til mig, at jeg ikke altid kunne få min vilje 

Jeg kan huske, at jeg tænkte over, hvor hun havde gemt den 

Og min far sagde, at min vilje var i hans bukselomme 

Men de havde aldrig styr over Min fri vilje 

Jo mere de bestemte min vilje for mig, jo mere groede Min fri 

Den kunne de ikke begribe 

Hvor Min fri vilje kom fra, tænkte jeg aldrig over den gang, pludselig var den der bare 

Den fri vilje kom til mig klar til brug, hvor var det lige den kom fra, hvem har lavet den 

Hvad var hensigten med at lave lige præcis dén fri vilje til mig  

Måske ville jeg hellere have haft en anden 

 

Min fri vilje – er den egentlig min, eller bor den bare hos mig, når den er træt og udkørt og trænger til at få 

tanket op til sit fri liv 

Bliver Min fri vilje ensom en gang imellem, samles den med andre fri viljer på afslappende steder  

Aftaler de, om skal vende tilbage til en anden, end den de kom fra. Bare fordi det kunne være sjovt 

Kunne jeg opdage det, hvis jeg fik en andens fri vilje tilbage  

Hvor kommer den egentlig fra, og er det bare min 

Jeg fik den som gave, da jeg var barn 

 Er der nogen der har haft den før mig, er den lettere brugt og ikke helt fordomsfri 

 

Jeg deponerer Min frie vilje nogle gange, og jeg ved ikke hvor depotet ligger, så jeg kan ikke selv hente den 

igen 



Heldigvis kommer den altid tilbage 

Depotet må jo være beregnet til fri viljer som ønsker at være ufri sammen, eller i det mindste fri for deres 

værter 

Et eller andet sted må de frie viljer mødes og aftale, hvad der er rigtigt og forkert, ellers ville der ikke kunne 

være så mange frie viljer der ligner hinanden så meget, og lyder så ens 

 


