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Sådan det skinner nu alle med pels
i solen den skinner alt skinner
i solen den er fremme forrest
øverst over
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Dyr husker katastrofer
så vel som vi det er årstid for
æg dans åbne munde jeg kan ikke
vente det skinner alt sammen
jeg er med jeg ønsker det hele
jeg ønsker alt skal ske for alle
hænder og skovle rigdommen skal
udmatte sig selv glinse sådan dejligt
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Der er ret mange
steder i mig som minder om
jer minder om alle jeg
giver mine hænder
og skuldre med nu sådan
sprækker jeg er det kærtegn
for vejret at ruden står
åben er det en nødvendighed
er der mere at komme
efter inde i huset
er der mere at tage selv
lidt sten kan vi tage smide
i vandet vandråbende
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Det er navnets ansvar
at være holdbart
hvem vil gå med til det
eller jeg kan bedre se
jeres øjne i alvoren
sådan jeg gennemtænker
mit forbrug ned til de mindste
detaljer det er mit værn
for kalvene det er mit værn
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Ræven har godt
set mig da jeg siger
ræv der er en ræv
vi kigger på den for
en sikkerheds skyld
før den flytter sig
gennem kornskoven
så bliver skoven en
anden togets
grimme lyd må være
nok så forstyrrende
må være lige tilpas
gennemgående
mærkelig pelset
stof stikker ud under skinnerne
virker uholdbart
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Jeppe Mørch
Blusel
Tog tog uden returbillet. Her står ikke alverden, lidt huse, noget kommunalt gråt, pudset
cement i mængder. En onkel startede tidligt som fisker, blev skibskok, ad omveje graver,
til sidst dement, og hvis der ikke er andet, er der mulighed for at byde ind med nyt. Til
dem uden arbejde etableres lokaler, hvor man sælger lidt af sig selv. Tænder, negle, hår.
Så får vi også kategoriseret klasserne igen – det står skrevet i mund. De mest trængende
kan brænde undværlige dele af flommet krop og sælge det som mineralrigt støv; de mere
velhavendes gartnere kan strø det over rosenbed. Nogle får et lille jag i samvittigheden,
når det kommer frem, 30 sekunder, på en skærm. Så dans dog rundt som vaklende helgen,
tyndt skæg, drys lidt af asken over maden, den kommer til at smage dårligere af det. Den
bedste atlet er et dyr, sindige Stalin havde planer om en abehær. En tante opfatter sine
utallige kleiner münsterländere som personer, der gider hende. De er hendes militær mod
generthedens miserable hverdag, og hun har vænnet sig til buret og har det udmærket,
tak. På hendes få tommer har en ærgerrig rapporter med sømmåtte som stemme fanget en
mulig svindler, en Hr. Beaverbrook. TV-manden når aldrig at opdage, det er for sjov
(drengeaften), inden begge er omkommet. Det går lige igennem, og vovserne siger ikke en
lyd. Tanten slumrer. En søvnløs nat bliver til dunkel morgen, lidet bestialsk –
menneskeligt grimt. Lagenet er foldet, nubret, gnubbet sammen, grå og gammel hud. Lige
nedenfor i et snuptag er et apparat, som kan tage porno, så spredes benene bredt, og
maskinen kan kybernetisk stå mellem. Der er så meget at komme efter, at der ikke er
meget at komme efter. Hvad har hun på der? Det er en plettet badedragt, ikke første take.
Hovedet er viklet ind i mange lag stof holdt sammen af et similiguld, hun lader alt falde,
og han får sæd på den begyndende topmave. Alene i liderlighedens spruttende
laboratorium snubler han rundt mellem sydekar og syre, mens næsen blomstrer som et
misfarvet hindbær næret af bitter. Det sugende, slugende hav dvasker døde fisk, og da han
var yngre for enden af huset fangede han humlebier i stokroser til de blev rundtossede af
vrede. Der er mange billeder, men den ikkeonde mand som sidder fastlåst et stykke tid, ser
vi ikke. Duknakket væk fra os går han ud og renser maven, inden der skal indhentes søvn.
Det er en kamp, han aldrig vinder. Det er sjældent sakralt med en modtaget kindhest, det
er bare lettere ikke at skabe postyr omkring det. Så giv mig dog en på den anden også!
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Medister
Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde jaja til at deltage. Men nu går jeg i optog på motortrafikvej,
denne ikkekarnivalistiske fest, mange nøgne, ikke for at fejre nogetsomhelst, blot for at
være. Et sted. Eftermiddag, givetvis også ud på aftenen, natten med fimrehårskalligrafi i
blå, hvis det bliver festligt under åben himmel. Panegyrisk smalltalk og sange og skule. Jeg
er en gennemskinnelig krop, et par meter foran går fem liter blod, stolt pose poserer poset
stolthed sådan. En anden er 60’erne fortalt fra 80’erne; skændet mor ved højfjeldssol,
ternet verden, protuberans fra rød kvinde længere fremme inden hun slutter som fakkel lydår med en død, taber kæben og synger ikke færdig. Blandt vores ben løber martrede
børneansigter med insekthumør rundt i en fortælling uden opbygning. Jeg er vel en
undskyldning. Min vindueskarm, kan ikke lade den være, og være hvad den er uden noget.
Jeg roder ja, sætter barbermaskine, kontaktlinseæske og gamle papirer derop sammen
med skruer, der skulle have været i møbler (ting falder ikke fra hinanden; centeret kan
holde). Det er, hvad du får. Det er, hvad du ser, hvis du kigger ind af mit vindue.
Arrangementet startede sent, jeg nåede fantasmatiske øjne til morgenmad efter tolv.
Pisser en pøl, du kan drukne i, drikke af, men næppe sejle på, jeg savner dig, og
operationssol i svælget til du bliver øm i og blå om halsen, en farve der på en skala
erklærer din tilstand kritisk, hen ved brutal påske. Plask som du vil i den hemmelige
gryde; jeg rekonstruerer din krop. En stor gruppe – 25? – er pedeller med skrøbeligt
alvorlige barkfurer som birkens, de afsøger magtens sødme inderligt sultne i interimistisk
tribalisme. Jeg er aldrig alene, i stilhed. Fordi jeg aldrig har bedt om det, hvilket jeg altid
har gjort. Og en død flue; aldrig at vræle er aldrig at leve. Bag den ind i et sundt rugbrød,
du må gumle uden smør eller pålæg. Alt skal ikke være saftigt kød, endsige kødfarvet (pink
fars), men det er morgendagens ulykkelighed, for nu vil jeg finde ud. Det kører ikke over
sort skærm, det løber som heste ud på landet. Smuk som det tilfældige møde mellem skam
og medister på et operationsbord.
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Camilla Hjørnholm Olsen
Spådom
Da hun var ung blev min mor spået af en spåkone. Det foregik i en campingvogn eller
i et telt på en markedsplads. Spåkonen så min mors skæbne i hendes udstrakte hånd
eller i sine slidte tarotkort.
Spåkonen forudsagde, at min mor ville møde en mand med mørkt hår og komme ud
for tre ulykker med vand. Hun sagde ikke noget om biler.
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Boghandlen
Min far var sorthåret og havde en boghandel. Han ansatte min mor. Det var før min
fars første kone Eva begik selvmord. Hun tog piller. Flere piller end hun plejede. Det
var min halvbror som fandt hende i sengen.
Udover bøger kunne man købe tasker, spillekort, penalhuse (hvor jeg stjal de sjove
viskelædere) eller hente sin medicin i apotekerudsalgets store skab. Jeg genkalder
mig smagen af opiumshostesaft med lakridsrodsekstrakt, som giver sådan en
fløjlsfølelse i kroppen.
Efter Eva var blevet båret ud flyttede min mor ind i huset, der lå bygget sammen med
butikken. Min halvbror havde muret butiksbygningen, kommet mørtel imellem de
mange hundrede røde mursten og stablet dem. Ovenpå hinanden.
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Thunderbird
Min mor har været ude for tre bilulykker. Den første gang var før jeg blev født. Hun
havde lånt sin fars metallic blå Thunderbird som hun mistede herredømmet over, så
den trillede hen over marken. På hattehylden, i bagruden, lå en særudgave af
Bibelen, i stort format, i brunt skind med versaler af guld. Hun er overbevist om, at
den reddede hendes liv, eller at Gud gjorde.
Jeg kan tydeligt se hende køre rundt i det flade jyske landskab som en nordisk udgave
af en italiensk signorina med en rosenkrans rundt om bagspejlet. Hun har violette
Dior solbriller på og et mønstret tørklæde viklet rundt om håret, der flagrer som en
vimpel, da bilen ruller henover markerne som en kastet terning.
Jeg forestiller mig det.
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Spindelvæv
”Du skal ikke være bange,” siger min mor. Hun sidder på en stol i hjørnet. I hendes
ansigt er der et spindelvæv af sytråde. I ansigtsbroderiet sidder sorte, størknede
bloddråber i stedet for fluer. Kun de blå øjne ligner hende. Og kroppen. Hendes
hænder der blidt og lokkende rækker ud imod mig. Jeg kigger ind i hendes vandblå
øjne, inden jeg løber ud af køkkenet.
Hun havde spændt sikkerhedsselen op. Hun var på vej til at bøje sig forover for at
tage sin håndtaske af krokodilleskind i bunden af bilens passagerside. I samme
øjeblik blev den blå Volvo Stationcar, som hun og min far sad i, frontalt påkørt af en
lille rød Maskot. Det skete i en afstand på under hundrede meter fra vores hoveddør.
Inde i huset lå min søster og jeg og sov i hver vores seng.
I flere år efter ulykken kan hun presse glassplinter ud af panden, som gennemsigtige,
skarpe hudorme. Hun gemmer dem i et uringlas forseglet med låg i sit smykkeskin.
Det rasler, når jeg ryster det. Jeg holder glasset op foran mit ene øje (det andet er
sammenknebent), og glassplinterne skinner, når de rammes af sollyset, som trænger
igennem vinduet i mine forældres soveværelse, hvor jeg sniger mig til at prøve min
mors ørestikker og perlekæder og spejler mig.
Der hænger indrammede illustrationer af Bjørn Wiinblad fra Tusind og én nat på
væggene i soveværelset og på natbordet står et gammeldags trække-op-vækkeur og
tikker.
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Brystbenet
Min onkel er død, og min far og mor skal til hans begravelse i København. Men de
når ikke engang til Karup lufthavn. En bilist i den modsatte kørebane overhaler med
stor fart en lastbil i det isglatte føre og kører frontalt ind i mine forældres Toyota,
der bliver totalskadet.
Min søster og jeg er i skole, da det sker og vi bliver hentet af vores nabokone, som
siger, at vi skal sove hos dem om natten.
Jeg går hjem for at hente noget nattøj til min søster og mig. Den militærgrønne
drejeskivetelefon i stuen ringer, mens jeg er alene i det store mørke hus. Det er en
mandestemme. Han siger ikke hvad han hedder. Han spørger til min mor. Om hun
lever. Siger at det ikke var med vilje. Jeg ved ikke hvad han snakker om. Men min
krop begynder at forstå det. Den ryster. Jeg kan høre, at han har drukket. Han lyder
ligesom min halvbror, når han ringer hjem til min far sent om aftenen fra en
mønttelefon på et værtshus.
Dagen efter kommer min far hjem. Uden min mor. Vi skal være forsigtige med ikke at
give ham hårde knus. Han har trykket ribbenene. Han fortæller, at vores mor har
brækket brystbenet, der kun var to millimeter fra at ramme hovedpulsåren. Hun
ligger på hospitalet.
Stålelevator op. Lange sterile gange. Drop der dunker. Slanger der skæmmer.
Hvidlakerede stålsenge med tremmer og hjul. Lugten af afskårne blomster i
stålvaser, der ikke fjerner lugten af hospital. Bækken af blankt rustfrit stål. Mor skal
sove. Stålelevator ned.
På vej hjem fra hospitalet holder min far lånebilen ind foran musikforretningens
plæne med det store springvand, der skifter farve og oplyser vintermørket i skiftevis
gule, grønne, blålige, violette, orange, gule toner, som afløser hinanden i et
sansebombardement. Han har stoppet bilens motor, rullet vinduet ned, og tænder en
cigaret. ”Luften er kold, men det fryser heldigvis ikke længere,” siger min far, inden
han ryger i stilhed. Jeg hører ikke lyden af de forbipasserende biler, kun lyden af
mekaniske kaskader af elektrisk oplyst vand.
Den samme aften får vi lov at sove i min mors side af kanesengen. Min søster og jeg.
Min søster har ondt i maven og hun føler, at hun har svært ved at trække vejret. Min
søster har brug for en klud med pebermynteduft, som hun bruger i stedet for en sut.
Jeg har svært ved at falde i søvn. Min far snorker højlydt og vækkeuret tikker.
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Chicken race
De unge i landsbyen har bløde terninger hængende i forruden, og kører chicken race
ned ad butiksstrøget, hvor de betonstøbte blomsterkummer blokerer for bil A eller B.
Nogle gange går det galt: Bil A eller B lander som en bille på ryggen med de
roterende hjul som spjættende dameben i vejret, når de unge danser jitterbug.
Vi noterer nummerpladerne på amerikanerbiler, politibiler, brandbiler og
ambulancer i små kinabøger, min søster og jeg, imens vi iagttager dem i smug, skjult
bag gardinet i min søsters værelse.
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Poul Lynggaard Damgaard
Titlernes sommer i efterår i vinter
Digtet så langt fra den ene ende til den anden. Fuglen gennem toget der bliver ved.
En krop havet ved det skal ramme. Jeg har sat mig på den anden side før det hele
begynder. En sol omvendt ord.
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Turbulens
Månens fejl er ikke udset til at være
i overfladen som en manglende figur.
Heller ikke i lyset som et tilfældigt strejf
af en anden slags farve. Men som en indre
by
hvis lys aldrig slukker.
Månen her på jorden
som grupper i natten, hvor et enkelt menneske
stirrer sig blind på et krater.
Et indre dyb uden fortælling.
Huset alene fanget
i eget overvågningskamera.
Månens fejl som en forladt strand uden badegæster.
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Tung trafik
Ustandselig sort i led og knogler med frakke
over skulder skjult under måger. På pladser
med fløjl er båndene mellem mennesker
små sten i indsigt. Tung trafik mellem
en vendt mod spejlet og den der kører
spejlene. Hældt ud som brænde
falder lyset sent i år mod
gavlen. Stjerner har sat
sig i skelettet.
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Martin Knabe
Ansigt
Jeg løfter langsomt mit ansigt af
og lader mig åbne helt for dig,
men kun hvis jeg er sikker på at du sover.
Jeg åbner langsomt min sikkerhed
og lader mig løfte helt ind i dig
men kun hvis din søvn har et ansigt.
Jeg løfter forsigtigt min søvn
helt ind i sin åbenhed
men kun hvis jeg er sikker på dit ansigts langsommelighed
Og jeg løfter langsomt mit ansigt i sikkerhed
inden du lader dit åbne
og ikke længere sover.
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Barndom
Jeg ser en ballon stige hastigt til vejrs.
Fastbundet under den er et galgereb
hvori der hænger en dreng
med barndommen strømmende ud af fodsålerne.
Ballonen kigger ned på drengen,
stigende til vejrs med galgereb
hastigt strømmende ud af halsen,
fastbundet barndommens udtrådte fodsåler
og drengen kigger mig stift ind i ansigtet,
mimende noget jeg ikke kan afkode
da al min koncentration nu optages
af rebet der strammes om min hals.
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Anders Gamst Skov
Forsøg på den simpleste henvendelse
Forsøg #3
jeg vil give det meste for at blive skidt i munden
og hænge navngivne personer ud som
pædofile mordertyper
stranden har hegnet os inde som gæs, mutationerne
af dig kan fortsætte som hvidvin gennem halsen
du er en naturbeskrivende skøge
du er en skolelærerfantasi der løber løbsk
og må interneres i en smålig lejr
hvis du kalder mig det mine forældre har fixet
skal du konserveres, det kan aldrig blive mit
når jeg danser sveden ud på yderkroppen
hvor blafferne stadig når frem
og river skraldespande op fra jorden
her ligger en gammel diktator og
her er en klat sved fra et øre
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Forsøg #4
jeg træder op på en træstub for at erhverve mig den
og beder dig holde kæft
med dine mange sølle påskud
hygge dig med kontinentets ubærlige bryster
hvad skal jeg kalde dig her?
en søbemark et sprækket pusterør
her bryder du papiret med tungen
her kan alting ske
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Brian Ulrich Skovgaard
STRESSHOVEDPINE
dissoneret hveps
hvepsens steroid
depressiv hosten
espresso hvidnet
posteres snehvid
hovenes tidspres
hensove tidspres
shop dessertvine
proteses hedvins
hedonists vesper
spises hovedrent
henvis despoters
storheden svipse
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TEBIRKESFORNEMMELSE
blomsterne,efemerisk
bestemmer refleksion
kemofibrenes smelter
eremitkrebsenes flom
febrilske mementoers
efterkommer sensibel
minefelt,oksebremser
kneblet sommerferies
ensommes kirtelfeber
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KONSTRUKTIV DOVENSKAB
kontraktives skovbund
vendt konkursbos aktiv
skovtur bankkonti-sved
tabskonto udskrev vink
urskoven aktivt bondsk
konstruktiv ABS-kovend
buksevand kort vinstok
destruktiv, konkav snob
ukendt barokt skovsvin
vistnok vort u-kendskab
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Johanne Petrine Reynberg
Lost boy
I går lynchede de en indianer, fjerene dryssede fra ham som vulkanaske. Håret hang,
løst i løkken, sort af farve magen til vores kinder. Jeg ser ham for mig. Som om vi har
stået og kigget alt for længe, du har brug for et nyt sted at se hen.

Jeg ser din hat, jeg har syet den. Bred skygge, dine øjne må ikke blændes, hvor den
klæder dig, det tror jeg den gør.
Mændene er så store her, du forstår at jeg har brug for at gemme mig i
dig. Du holder sjældent min hånd, solen er ikke nok til at gøre den varm.

Vil så gerne høre dig fløjte. Dine læbers nussen i en vind. Du har noget i dig, et langt
ar måske.
Jeg vidste ikke hvordan jeg skulle gå til dig. Så lå vi der, og jeg var hård.
Mine bryster. En ulv kunne hyle imens eller – aldrig nogensinde. Har du hørt dem.
Prærieulvene i nat. Nu kramper det i dig ved tanken om natten. Derfor søger du mod
sol, tager mig med dig, er det rigtigt.
&nbsp;
Vi lever under dække, her er så underligt rundt om dig. Her sparkes dørene op under
halve tage, du spiser korn af fad, du har tillagt dig en skulen, du bliver så
forskrækket, mens du sidder og sutter på dine negle, når jeg kommer hjem, du bider
den ene finger over.
En dag er du væk.
Jeg finder dig måske i en tipi, du er måske forvirret over, at din manke ikke hører til
her.
Det tror jeg godt kan ske. Nemmere er det ikke at se, hvordan din søvnmangel kan
være et tegn på stress, din forvirring og forsvinden. Du kunne tro, at hun var mig, at
du tilhørte en anden.
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Ved man at stress er en tilstand. Jeg tror det ikke.

Nu har du måske fundet dig en scene:
danser foran flammerne i ethvert ildsted. Her med publikum, du er en lost
boy, sidder ensom udenfor ved et kvæg og så:
træbrædderne er rammen om hele dit tilholdssted, gæsterne drikker til
lyden af dine steps, du er så dygtig en danser. Og vi klapper, eller jeg kigger bare og
tænker, man bør klappe. Var det måske her jeg fandt dig. Lad os sige det.
Eller du har bygget dig en ny: laden er et tag på stolper af eg, hver bås er
udlejet, eventuelt forladt. Urinen fordamper i solen og stiger til vejrs, her trykker du
mig op af væggen, ned i halmen og så videre, det er et smukt billede, synes jeg.

Hver dag vil jeg vende blikket væk fra solen, bort fra alt den lyser på. Tæller mine
skridt, mens jeg lytter efter dine. Eller en hestesko.

Du og jeg. En hytte til to.
Der kan være træer udenfor, eg, bøg, birk, elle, belle, du er væk før jeg
vågner, eller, jeg vågner før du kommer hjem. Jeg vasker dine fødder med Billie
Holiday, til der ikke er mere stemme tilbage. Har du set smukke mennesker i dag. Jeg
har set de skørter, som du tager med dig hjem engang i mellem. Du smider ingenting
ud, ved du godt det.

I stedet kan du ligge med dit hoved i mit skød, måske en anden legemsdel, og jeg vil
bede dig beskrive, hvad der foregår når manden som den første forlader sin intuition,
bliver verden et bedre sted. Trækker søvnen dig væk fra mig.
Kunne du finde på at være festlig og mistænksomt mysterious samtidig.
Noget helt tredje måske.
Giv endnu en svingom.

Du kigger gennem det hul, der kunne have været en rude, men er det bestemt ikke.
Din lasso hænger et sted, har du forlagt den, eller hænger den om halsen på din far
inde i salonen, eventuelt på en stol.
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Din cigar er udbrændt.

Engang købte du en akkordeon, en uimodståelig akkordeon, fortæl hvorfor det er
vigtigt at den ikke sammenlignes med en almindelig harmonika, som det er med en
seksløber og det støv der ikke er støv, men rester fra et menneske.

Det er bare sådan noget jeg tænker, at du tænker på.

Din konstante flugt, fra verden eller fra mig. Du kan nemt stikke dit lem i en kvinde,
som mand, som det er at proppe handsken i den forkerte lomme, gemme støvet væk
under tæppet. Passer det mon.

Er det mange du har skudt. Mange slemme mennesker, og syge dyr med mere.
Forstår du, at jeg er ligeglad. Du har glemt at spise igen. Det sker hele tiden. Som det
gør herhjemme, hvor du bare er en dreng.
Skal jeg forklare mig. Til dit sovende ansigt. Jeg drømmer bare.

Sådan vil jeg drømme. Sådan ser jeg dig.
Du sørger for at være så langt uden for rækkevidde. Bare lidt. Vender
tilbage til den evige mark, hvor du rider bort på en hest, en ko, en firhjulstrækker.
Ser dig aldrig tilbage, jeg vil nok også være sort i modlyset fra den store røde sol, der
trækker dig ind.

I går lynchede de en indianer, væske dryppede fra ham som, væske. Håret hang, løst i
løkken, hvidt, så farveløst, magen til vores kinder. Jeg ser ham for mig. Som om vi
har stået og kigget alt for længe.
Du har brug for et nyt sted at se hen.
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