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Jonas Okholm Jensen
Kapitel 1 - Landmandsliv blandt roser, æg og Mars
Go'daw jeg hedder Tilbud, jeg har en godt tilbud en godt tilbud - jeg hedder
Go'daw - jeg har et god Larsen - jeg kom til verden i 11 lande eller 18 lamde - jeg
har en hedder Go'daw, jeg hedder Lars Tilbud, jeg kom til verden i 18 Tilbud.
Født i Go'daw, jeg hedder Lars Larsen, jeg har et god Tildud, jeg hedder jeg
elsker fluer så jeg græder når de død så græder jeg, kære medarbejdere,
leverandører, familie, fjender. bekendte, og samarbejdsgartnere og, alle andre
der modtager denne bog. Det er nu 25 år siden, jeg fik den "sjældne" idé at vi
flyttede så til Thy. Så mor og far sagde, at vi og senere fik vi den idé, Go'daw, jeg
hedder Tilbud, og vi, kom godt fra Lars i Thy, da vi levede under hårde kår, i da,
da man ikke kan, over der kommer mer, og nu hvor vi har en JYSK af hver 18
land. Go'daw. Vi fik som nogle af de første i Danmark en David Bowie-inhalator.
Så da, hvor vi fik arbejde, havde alle. Blandt roser, æg og mos.
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To film, en aften:
1. Postmand Per sidder i sin bil, der er parkeret nydeligt i vejkanten i lovlig
afstand fra stenbroen og lyskrydset. Han roder med en papirspose ved rattet. Så
tager han et oversavet jagtgevær frem nedefra. Det er ikke til at sige, om det var
under sædet eller i papirsposen. Han propper hurtigt løbet ind i munden og
trykker af, men der lyder kun et klik. Alting falder til ro, og kameraet er rettet
mod et skovbryn. Så lyder et ordentligt drøn, og op af træerne flyver tusindvis af
sorte fugle. Henne ved Postmand Pers bil er en af dem ved at æde hans hjerne.
Den sidder og æder af hans udsplattede baghoved, og så kigger den mod
publikum, dig, mig og alle de hundredevis af andre, der er taget i biffen, for at se
dette mesterværk, og så åbner fuglen næbet og siger: "Jeg er Emil." Slut
2. På en færge serveres der optøede løse majs dag ud og dag ind. Og man kan
fornemme tidens gang ved at der krydsklippes frem og tilbage mellem et
langbord med matroser, der spiser og spiser disse optøede løse majs med ske, og
solens og skyernes gang på himlen. Havets brusen. Det blusser lidt op og en
mågeflok leger i kølvandet (fri fortolkning). Der bliver helt stille. Færgen flyder
uden den motorstøj, man først ved har været der, når den nu ikke er der. Og så
lyder et lille brag et sted inde fra færgen. Kameraet zoomer ind mod et koøje
(vindue). Helt tæt på. Og der er dugget pga. kondens. Man (du og jeg og de
millionervis af andre i biffen) prøver at se efter noget. Nysgerrig ad helvedes til.
Kameraet er som en hveps. Og pludselig i hele koøjet kan man se Paprika Steen.
Hun klipper sin tunge af med en saks. Slut
Publikum går amok.
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Line Toftsø

det er jo ikke kun fordi
jeg ved det måske godt eller
det er så varmt

trykkende

I wish og sådan er det jo lige præcis ikke
ikke-ikke som et ark der skal lamineres
og kommer krøllet ud af maskinen
så uigenkaldeligt krøllet

maskinerne i kø

der er mærker af jernbanefløjl
i mit ansigt

ribbenene

et øre er hæftet til din skjortekrave
ankomster modtagelser er så besværlige
hvis nu man forestiller sig en perledragt
ih hvor du rasler

clic clac clic-clic

dig

de små cute stød

som en sart lilla der forsvinder mens jeg ser på
brombærblomsterne er snart væk

det er så varmt

så sent

og jorden mellem tænderne håret i hånden
så gennemsigtigt som et billede
så uskarpt som et billede eller gennem glas
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de to-dimensionelle gader er de mest skræmmende
hun siger
jeg bryder mig ikke om ord med ‘kød'
det er som en bevægelse der bliver ved og ved
indtil det brænder indtil ild
dét som de hænder gør
du ved det jo godt, ikke
himlen hvid
det er øjne

husene sorte
det er jo bare øjne

tænderne

man kan jo ikke se tænderne på dét billede
jeg vil gerne have at man kan se tænderne
siger hun
en anden dag har hullet form som et øje
der hvor der er vind og plastikrør
det er øjeformet

hullet

det er ikke et øje

det er øjeformet

lyden igennem rørene

de små spurve

mine fingre gnider og gnider
på det samme fingerled
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jeg ser på dig

jeg siger

springene er min styrke
ler du

du ler

du ler og ler

ler ler og griner

hopper og ler og alle bevægelserne
er hoppende bouncing boing boing
og alle lyde er latter
den latter de lyde
den latter og de hop der kan blive ved
en hel årstid eller en højtid
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et ansigt åbner sig udvider sig i bredden
måger og kamphunde
ser ud til at gøre det samme
med tunger der ligner tunger
der er pegefingre i mundvigen
hun har så utrolig meget plads i det ansigt
det hele en del
ridserne øverst er ikke ridser
det er pynt
det er ikke kun stort hendes ansigt
det er også meget løst i det
ikke utæt bare meget løst
som om der er meget mere plads
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hvordan noget kan ligne vold
hænderne

og se hvordan

han lader ting komme til syne
komme ud af sin krop
ørerne

næsen

ben

det er

chokerende men svært ikke at kigge
et tyndt elastisk væv
mønter og cigaretter og inde i frakken
hænger hår efter hår efter hår
se hvordan han flytter vægten
fra den ene fod til den anden
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Jeppe Mørch
Feberdrøm
I en feberdrøm sat
i lysvågen tilstand
havde en grønlandsk alkoholiker
fra Christianshavns Torv
tiltusket sig en hest og en salonriffel
hvorefter han red
ned af Amagerbrogade
i en lykkerus over
at kunne skille
det gode fra det onde.
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Tillidsmand
Et menneske jeg engang arbejdede sammen med
var tillidsmanden på marmeladefabrikken.
Han stod og lurede når jeg
med en grotesk stor maskine
skulle polstre en palle, vikle den ind i film.
Han havde ulykkelighedens ansigt
bortset fra de gange hvor det gik galt for mig
hvor den ubønhørlige maskine tog over
og malede gulvet med 4 forskellige slags marmelade fra ødelagt glas
jordbær, hindbær, abrikos og solbær.
Da stod han og gnækkede livligt
som en vækket trold der et kort øjeblik kunne leve om dagen.
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Rune Kjær Rasmussen
Naturen er en sampler, der kender sine DJs
Han optager lyden af biers vejrtrækning med sit apparat. Biers brystkasser har
en anden stabilitet end først antaget. Blot fordi noget er småt, kan det godt være
solidt. Han er anstændig. Han lægger øret til kuberne. Dupper på den lille
mikrofon med tre flettede hår.

En gang hvert halvår inviterer han vennerne hjem. De sætter sig, og så tænder
han for lyden. Det lyder som bittesmå dråber hurtigt prellende af på
trommeskind, mener en. En anden tager sig til panden, kan ikke holde så mange
små hjerter ud. Han tænker, at et hjerte så småt, engang imellem ender som
perle i en østers.

Der er flere hundrede spor af optagelser, der lyder nu. Han har zoomet ind og ud
på lydkilderne, så lagene tilsammen skaber et enormt rum. Flere af hans venner
begynder at blive nervøse. Dette perkussive, flerlagede element er voldsomt at
opleve og opleve i. Da de ankom, fik de et navneskilt sat på. En pin. Hvad de ikke
vidste var, at der også i det var en mikrofon.
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Yvonne Neseth Eriksen
Døden i Qilakitsoq
Døden i Qilakitsoq,
det lille barns fintformede,
forundrede træk, en rystelse
bragt til ro mellem to sider i en bog
trukket frem til lejligheden nu,
hvor jeg forsøger at skrive
det med stort og glemme
det med småt, forbindelsen knaser
lidt, der er så meget, forstår du,
overhovedet hvad det er, jeg siger? –
man må tage det alvorligt,
ikke overse kontorets vingefang for
en diset sol i isslaget på spinkle grene,
kasserollens besværgelser over bålet
og menneskeheden,
der ikke kun er et middel,
der er røgfaner overalt men ingen
til at tyde signalerne med sikkerhed,
der er Ringenes herre, gyldne regler,
morild, ildfluer og Fluernes herre
på samme hylde som døden i Qilakitsoq.
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Anne Katrine Bagai
Tekst et
dine madpakker med yoghurt og yum yum nudler din krop dine tænders
hamren mod hinanden helt inde i din rugbrødsånde i din mundvig
en hviskende stemme et foredrag om svin om hvordan de ligger
side om side i bokse jeg skulle brække mig da vi så dem med
klassen rullende ind over hinanden det bølgede i hele mig du gik
bare videre med ud til kornsiloen senere et rullefald på asfaltbanerne
at sidde ved siden af og råbe ind i lukkede hvide ansigter
være totalt jøde i ingerslevs forsamlingshus lakridser lokummer kan man
være i en sprække rygtet om min menstruation og mine lus rygtet om
mine tidligt udviklede bryster piger i alle afskygninger deres spirende
skjulte kønshår var jeg det dyr i ikke gad at fodre var det fordi der ikke
kunne være flere må jeg være med må jeg være med være med med
cyklen med fartstriber din far købte til dig i fødselsdagsgave pigernes
fingre på min krop i omklædningsrummet dampen fra badene lugten af tis
idrætslærerens gigtfingre ekko i hallen lysstofrørenes flimren det våde
på indersiden af øjenlåget
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Tekst to
Alle gipshænderne knaser alle gipshænderne
de kradser dig i hovedbunden
de bliver bløde på
dit bryst de knuses når
du vender dig støvet finder
dine lunger du hoster det
bliver varmt det størkner
du bliver dukke nu sid stille
jeg har
gaze
ti stille
jeg har gaze
Alle gipshænderne knaser alle gipshænderne de smører
og smelter de bliver så varme
brænder din hud i stykker de
efterlader sårskorperne intakte de
rykkes af en for en du er dukke
sid stille jeg har gaze jo mere du gør
sid stille ti stille læg dig ned
på ryggen
At se ud at stå på en måde at være
på en måde at se ud det er ikke nok
at se ud at stå på en måde at
vente på bussen på en måde det er ikke nok
det er ikke det
Gipshænderne knaser alle gipshænderne
du hikster efter vejret du ser ham hænge tøj på dig
du ser hende løfte øjenbrynet en albue
der er neglelak i flager der er
fuglelunger i vasken
du presser dem ned de er bløde med tiden
bliver de rådne
lejligheden lugter af dem
det størkner afløbet stopper hver gang du
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hoster og spytter ud hver gang
du vender dig og drejer dig gør som de siger
Alle de gipshænder de knaser det er ikke nok
du hikster det er neglelak det er ikke det
du ser hende løfte en albue du presser
det ned i afløbet stopper
hver gang du vender dig
det rådner med tiden
gør som de siger
små fuglelunger
små fuglelunger
sid stille
jeg har gaze
ti stille
jeg har gaze
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Ida Graunbøl
Alt under jorden
Himlen dratter om i dag,
den løsner sig fra sine hængsler,
giver slip på alle de smørblomster,
solen har spejlet sig i.
Under jorden dufter en muldvarp til månen,
hænger sine unger op på en knirken,
hvæsser sine klør på en sten
og samler solens søm op.
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Vokseværk
Børnene sparker deres mødre i morgen,
deres bideskinner vokser i søvn.
Et mareridt trækker trafikken til sig,
fortæller os, at vi skal vågne som voksne,
sparke til pulsen i parker, på pladser,
trække vejret i vand fra et hotel,
sluge vores slidte tænder
i en brølen ud og ind af os selv.
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Hellen Gade

Bladene jager som mågeflokke
sejler ud over hækken
og lander med ryggen i asfalten
Manden med kantfræseren
som en geigertæller
på jagt efter uran
overmander græsstråene
Og nu skal hele græsplænen også
slås
med gartneren en sidste omgang
Vinden sørger uundgåeligt
for at grenene køler os ned
Og solen er magtesløs
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På stien
løber mine ben om kap
som to sekundvisere
Langs den modsatte bred
spejler træerne deres sommergardin
I bygningen som skimtes mellem træerne
er ruderne gået i brand
Jeg ville ønske
du var her
før stemningen bliver misbrugt
til noget ligegyldigt
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