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Kristoffer K. Brockhattingen
Grape
Du er grapen.
Sociologer
slås for
dit saftige
kød.
Jeg plages af
diskurs kollapser
i rummet.
Du gør
mig bitter.
Brødrene græder...
grapesaft
fra mine øjne.
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Jon A
Mistet opkald
Forestil dig at din lille dreng uforvarende kommer til at ringe til din eks, mens
han leger med din telefon. Der behøver ikke at være noget odiøst i at du stadig
har nummeret indkodet, det kan sagtens være at du ikke har haft et
telefonsammenbrud og mistet alle dine kontakter i tidsrummet mellem der hvor
dig og din eks slog op, og der hvor du har en dreng på et par år der leger med din
telefon, selvom det godt nok ikke lyder plausibelt. Eller det kan være du er typen
der er varsom nok, grænsende til det neurotiske, til at du har backet alle data fra
din telefon op på din computer, men på den anden side: Hvis du er så grundig, så
er du osse jævnligt gået dine kontakter igennem og opdateret dem og slettet de
irrelevante, deriblandt ikke mindst din eks, og du lar sikkert heller ikke din lille
dreng lege med din telefon.
Det kan være du har beholdt nummeret fordi bruddet ikke var så abrupt, at det
skete og så prøvede I at holde liv i noget venskab, fordi I så lang tid havde bildt
hinanden ind at I var de eneste der rigtig forstod jer, indtil venskabet osse
efterhånden løb ud i bitterhed og jalousi, sådan som det nu gør sådan noget. Men
nummeret er der, og nu har din dreng ringet ham op og er kommet igennem,
mens du var i færd med hvad du nu var i færd med og lod ham blive distraheret
af telefonen, så du ku få fred til det. Der går et øjeblik, før du hører en stemme et
sted fra i køkkenet, ikke bare en stemme, den stemme, hans stemme, og du
registrerer hvad der er sket og skynder dig at afbryde forbindelsen.
Uden at sige noget.
Mere. For seføli har du sagt en masse mens røret var af, og din dreng har sagt en
masse, har snakket løs som toårige gør det, mens din eks i den anden ende har
forsøgt at a) finde ud af hvad der foregik og b) råbe dig op. Og du kan forestille
dig mange scenarier, hvor det havde været meget værre, det ku ha været en
elsker din dreng uforvarende var kommet til at ringe til eller bare en røvsyg
onkel, som du så ville være nødt til at snakke med bagefter, men nu er
situationen den her, og den kræver vel et eller andet sted at du tar stilling til den:
Du har jo endda haft tænkt på din eks på det seneste, OK, konstant siden det gik

Slagtryk. Oktober, 2011 - s. 4

ned, men mere afklaret på det seneste, du har ønsket en afklaring. Og nu har
lejligheden ikke alene budt sig til, den direkte kræver en form for handling fra
din side, om det så er at ringe til ham og sige hovsa og så benytte chancen til at få
talt om det, eller om det er omgående at bevirke sådan en telefonnedsmeltning
som for længst burde ha fundet sted og forhindret det her i nogensinde at ske, og
så lukke dit nummer, for en sikkerheds skyld osse din Facebook, den MySpace
du ikke har opdateret i et halvt år alligevel, snakke med din kæreste om I ikke
sku gøre alvor af det nu og blive gift og ta et helt nyt efternavn, vaske tavlen ren
nu I har fået drengen, lægge fortiden bag jer.
Fortiden er meget præsent for dig lige nu, men lissom fortiden ikke er opdateret
på nutiden, så er nutiden slet heller ikke briefet fuldt ud om fortiden.
M.a.o: Din eks ved ikke at du gik tilbage til kvinder efter ham, og din kæreste ved
ikke at du har været sammen med mænd, og det burde egentlig ikke
nødvendigvis være et issue for nogen af parterne, men fordi der er gået så lang
tid, hvor du ikke lige har fortalt det blir det pludselig til en hemmelighed og
noget du skal forklare. Din eks har hørt dig snakke med din dreng, det må han ha
gjort, og han må ha undret sig, al den stund at en af de ting der ødelagde det
mellem jer, udover at han var en narrøv, var at han ville ha børn, og det ville du
ikke. Altså i hvert fald ikke med ham: Det ændrede sig da du mødte din kæreste
og hun gerne ville ha børn, og du hellere ville ha hende med børn end ingen børn
men heller ikke hende, og en gang til da det så viste sig at hun slet ikke var i
stand til at få børn, og det så var dig der sku være moren til jeres barn, hvis I sku
ha et.
Og det sku I. Og det var godt, det er godt der hvor du er nu, bedre end du
nogensinde havde forestillet dig du sku få det. Bedre end det var dengang.
Forestil dig de spørgsmål din eks nu sidder med. Forestil dig de spørgsmål du
lader dem tilbage med du lader bag dig. Forestil dig at du fik en chance for
faktisk at besvare de spørgsmål, for at finde ud af hvad det var for nogle
spørgsmål de havde til dig og stille dine egne, men uden at du fik tid til at
forberede dig på det, ud af det blå, som når din lille dreng kommer til at ringe din
eks op.
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Andreas Straarup
Zoom
I nat har jeg kredset om en hel galakse –
har overfløjet og er vendt tilbage
til en af disse kantede planeter
hvor slægtninge valfarter;
hvisler og bugter sig
til spredte kilder af
blod og vand for
at drikke og dræne
alle oaser under den
høje og tunge himmel
der hvælver sig som øjenlåg
eller åbner sig mod det ydre rum
som til forveksling ligner et menneske.
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Bue P. Peitersen
Uddrag fra GONE (Håndbog i drømme)
(NED)

Han lægger
tøjlerne
i hånden,
nu slipper
han det hele,
med et så rent
afsæt fra stigbøjler, håb
og remme.

(NAMING)

Når man navngiver noget,
er det som indprægning;
man giver det et
skub i en retning
(A boy named Sue);
næsten endnu stærkere vil HESTEN
glide ud under hans
vinger, navnet
er en lille guide han
lytter til.
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(HJELMENS TEGN)

Der svæver en lysebrun glorie banket
ud af strå; det er
som et adelsmærke, med pinch
front og
crown 4 ¼;
der svæver sådan en
lysebrun glorie,
over hans smukke hoved.

(WHITEOUT)

Friheden er
blind som et lille
lyn, som et bål,
som natten;
den er blind
som flow,
som det hvide ud af øjnene,
en støvsky i ansigtet,
se hvor blind den er.
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Thomas Bach Skaarup
En løgners biografi
Her er en ode til Hank Williams
som døde
nedsunket.
Jeg har fulgt
min fars fodspor
ad hvilke stier
måtte Hank Williams' sønner
og sønnesønner træde?
Jeg fandt først
mod til forfølgelse
efter et årti
da jeg brød
min usikkerhed og
sprang nakke-først
ind i forståelse
var det da blot i
virkeligheden
en form for
atavistisk pogrom?
(eller for at sige det rent ud: alkoholisk holocaust?)
For lidt siden
sad jeg
med de halvfjerds
sider som jeg skrev
i Portugal
det tog en måned
men når jeg fortæller
mine nærmeste om bogen
udmønter arbejdet sig
altid til halvfems sider.
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Louise Juhl Dalsgaard
Strandvasker
Digtene vi skrev skygger for døden. Det er godt, det er det
Uden digtene ville jeg føre en båd, nu er jeg en strandvasker på din bred. Du ser
mig lægge mine læber mod dine og ånde liv. Forgæves
Ikke alle døde ligner drømme. Men jeg ligner dig
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Rasmus Varnich Blumensaat
Immervad
Også i dag brugte
jeg penge på ting
jeg ikke har lyst til
at få brug for engang
uhåndterlige ting
en kastaniebrun dyreskindhue
med brede håndsyede sting
der spærrer mine øjne
op som en russisk ikonmalers
der brugte år
på at genskabe
barndommens åbenbaringsblå himmel
set gennem snestormens
støjfilter
Se ham stå med sprukne
læber på digets
skridende mudder
lillesøsteren der
lidt tilbage
kalder ham til sig
de kan ikke se hinanden
jeg kan se dem begge
levende for mig
men jeg kan ikke gengive
familieligheden ordentligt
og de er alligevel for
hårde at blive ved
med at se på
det punkt er vi
skåret af samme stof
som også inderforet

Slagtryk. Oktober, 2011 - s. 11

i min frakke og handsker
går i et med hinanden

På hjørnet af
Skt. Pauls kirkeplads
er der lys i tårnkuplen
hvis bronze synes at
være irret over
i samtlige mine knapper
der kun var tænkt som pynt
men én for én
må tages i brug
mens jeg samler
forråd klorbleger
hvide skjorter
samler sprækkede
syninger med nål tråd og et
enkelt fingerbøl
spildt mælk slikket op
af udekatten
fra i fjor
hvis hale kæler
for mine ankler
mens jeg pakker
det allermindst unødvendige
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Drømmeskab
Jeg er ved at blive døv
siger pianisten til sin
vaseformede kæreste
der blev lullet i
søvn af hans halspulsåre
og måske drømmer om at sove
som også nervøse stimer af fisk
genskaber sig selv over
et endnu åndende rev
ved kontinentalsoklen
hvor våddragtens
bristede svejsninger
udspiler lungevævet
får dem begge til at stige
spjættende iltflasker der
snapper efter vejret
Hun siger at bølger bevæger sig
lettere i vand
men hvordan måle amplitude
når mørket i værelset
mest ligner sig selv
og værelset en rekonstruktion
af et afspærret gerningssted
med et stænket gulvtæppe
der strækker sig
ind under sengen
hvor korallerne svajer
som lysallergiske syrener
mens havbunden runger
under en udhulet klo
gjort til bo af en eremitkrebs
der slynger en andens
ejendele ud fra altanen
over et svælg af tid
der bedst måles i favntag
og endte forhold mellem
tofarvet konfetti der drysser
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ud af håret efter festen
præcis som når forårsregnen
sætter ind mod taget
fordi også havet er en slags himmel
der kan høres i konkyliens fossil.
Jeg kan ikke høre mig selv tænke
drømmer pianisten han siger
mens han vender sig
og vælter vasens blomstervand
fra natbordet ned i tøjbunken
han vil endevende efter hende
når han vågner igen
indtil da drømmer han hende
Indtil da drømmer han at han er hende
indtil da drømmer drømmen hende
indtil da drømmer drømmen
indtil da drømmer det
at det regner
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Peter Breum
Inventar I

her er en liste
på den
er noget af det
for ikke at sige
det meste af det
jeg ikke længere
kærer mig om:
motorveje
elektriske anordninger, der letter livet for ejeren
funktionelle bygninger
institutioner
landsholdet, alle grene, alle køn
Danmarkshistorien efter ca. 1300
debat
nyere dansk litteratur
kommuner
overregulering
underregulering
parkeringspladser
tandlæger
bagerforretninger, der bruger den samme middelmådige dej til alt, og slipper af sted
med det, fordi ingen længere ved, hvad godt brød er
kulturpolitik
skærme
kompetencer
kriminallitteraturens forfattere, forhandlere og forherligere
linoleumsgulve
Politikens skribenter og læseres meninger
spændende nyheder
dagligvarer, højtidsvarer og ferievarer
de hellige og almindelige folkedanskere
arbejdsmarkedet
fjernsyn for mig
fjernsyn for dig
ambitioner
internettet
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biler, på nær dem, der har dræbt deres førere
landbruget og alle dets gerninger
industrien
detailbranchen
servicesektoren
rygning
samtaler
borgerlige rettigheder
godt købmandskab
din mors skrøbelige psyke
prisen, for at leve et almindeligt og ikke udpræget usundt liv
hviletidsbestemmelser
samfundet
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