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Rune Kjær Rasmussen
Tvivlen som transportmiddel kan kun flikke en vis form for
kærre sammen, og glæden ved at genoplive et næsten uddødt
sprog, omend måske kun kort, er stor.
Jeg læste om baltisk rav. At det indeholder en såkaldt ravsyre,
der kan lindre og få visse lidelser, af både såkaldt fysisk og
såkaldt psykisk karakter, som om det helt kan skilles ad, til at
forsvinde. Her spiller alderen også ind. Harpiksen, der i sin tid
er piblet ud og størknet i en for længst forsvundet skov, har
taget turen gennem oceaner og tit indkapslet, nærmest til
evig tid, et insekt eller et brudstykke heraf, for eksempel et
par guldsmedevinger, der som en stor sjældenhed sættes til
salg. Eventuelt på auktion så bud godtages. Det vides dog, at
mange varmer rav op og indsætter et fremmedlegeme for at få
det til at blive langt mere kostbart.
Der findes en historie, som man skal lede ufatteligt længe
efter, hvilket ingen har tid til, om en mand, der på den måde
indsatte en enkelt af sine lillefingres negle i et stykke rav og
omkring denne glødende orange ramme skabte en fortælling
om et menneske, der skulle have levet under havet i mange år
for millioner af år siden.
Der findes mange forskellige former for samarbejde imellem
forskellige dyr, og forestillingen om at en kvinde eller en
mand, eller to af slagsen, samme eller hvert sit køn, så de
havde lidt selskab at gøre godt med også, sad under havet og
fik en eller anden fisk med stærke tænder til at bide neglene af
er meget tiltalende. Den tanke dribler med fine bolde i maven.

Erindringer om forskellige oplevelser kan parre sig med tvivl,
ligesom insekter og andet enten er blevet indsat eller reelt er
blevet indkapslet, og denne plasticitet i måden at erindre på
kan danne grundlag for en idé om, at man måske snyder en
smule altid. Den idé om mulig snyd driver en bedre frem end
den rene tvivl kan i længden. Kærren må bryde i brand på et
vist tidspunkt. Og flammer er et af de få steder i naturen, hvor
man kan se spaltede atomer, kan jeg huske, at jeg yndede at
påpege irriterende ofte med vilje overfor en anden engang,
når vi sad omkring et bål. Ild er et uundgåeligt element, og
ikke at have noget imod at ofre sig er vigtigt, men ofringen
skal have en privat karakter som en slags indkapsling af
sjælen, der utvetydigt ikke kan være snyd, fordi den ikke giver
nogen autoritet til det væk.

Salo Vaz
Kaster ting i ilden, der ikke kan brændes,
dit hår kan ikke brænde,
din mund kan ikke brænde,
Imens ilden æder det op,
tænker jeg,
dit hår kan ikke brænde
din mund kan ikke brænde

Yvonne Neseth Eriksen
En græsslåmaskine
æder sig knurrende over en plæne,
mens solen hagler
ned mellem spredte skyer.
Da maskinen tier,
fortsætter en anden lidt længere væk.
Blyanten ligger uvant mellem fingrene
som en akavet erindring.
Jeg sidder i haven
og forsøger at fylde mig selv ud
med mig selv; helt ud
til fingrenes greb om blyanten,
der engang var det sværd,
jeg skar mig ind i lyset med. Hver dag,
for hver dag skyder sit eget mørke.
Hver dag kræver sin flænge:
et digt, et smil, et hug,
der skiller øjeblikket og det unødvendige.

Hele dagen er gået med at lede
efter mig selv,
så vidt jeg kan se nu,
sidder jeg i sengen og ryger,
mens jeg læser de sidste linjer
i en bog, jeg skal aflevere
inden midnat,
den handler om diamanter
bevogtet af papegøjer, Selvet
der så nemt bliver væk
i forestillingen om det perfekte,
så lyder der et brag
ude fra virkeligheden,
nogen har vist skudt papegøjen.

Amina Elmi
når stormen har lagt sig
er det nemmere at være nærværende
siger min mor i en lejlighed på første sal et sted i Nordjylland
jeg forstiller mig hende i en sommeraften i Mogadishu
hvor mangotræerne står forsat høje og duften af kardemomme
blandes sammen med de unge kvinders parfume
luften er tyk og himlen har et skær af ulykke
er det nu tingene ændrer sig spørger jeg
min mor svarer at Allah er med de tålmodige
jeg forestiller mig at alle farverne på bladene
komplementerer deres øjenskygger & guntiino
halvstramme kjoler uden stropper som viser former
og en umådelig selvsikkerhed der ikke stammer fra
blikke andetsteds
grobunden har aldrig været mænd
kvinderne går på linje altid klar til at gribe hinanden
de synger i kor og færdiggør hinandens sætninger
inden de lægger børnene i seng & holder dem i deres arme
forsikrer dem om at stormen aldrig vil ramme dem så længe
far & mor fungerer som et skjold
hvordan forbereder man sig til krig tænker jeg
jeg spørger aldrig min mor
tænker at sådanne spørgsmål åbner op
for noget hun har begravet for længe siden
vi lytter til Shimaali Ahmed Shimaali
inden bønnen går i gang & danser med samme længsel
hun danser med hjertet forstår hvad ordene betyder
giver ordene deres værdi og jeg prøver men falder over
ordene mange gange inden jeg danser de samme trin
prøver at fange værdien og meningen
danser halvhjertet

med en fod inde og en ude
som om musikken ikke er noget der er givet til mig
ved min fødsel & det sårer hende jeg ser det ud fra øjenkrogen
at sproget ikke er lige så livligt i mig som i hende
er hun bange for at blodet heller ikke er sådan rigtigt
altså mine kanaler af blod & liv
at der er noget jeg har givet slip på & andet jeg har givet plads til
jeg siger undskyld midt i dansen
hun forstår det med det samme
siger ”det er ikke din fejl”
fortsat
når stormen har lagt sig
er det nemmere at være nærværende
jeg krammer hende siger, er det nu
ulykken sker
mor referer til samme vers
undrer mig over om hun tror på det
oprigtigt
om verset har givet hende ly
under stormen

Susanne Layla Petersen
Det banker på døren,
udenfor står du
forslået
og bag dig
dit ørkenlandskab
Beirut, Libanon
Syrien, endnu et fængsel på din vej
en flygtning krydser ikke sit spor

Jerusalem
Betlehem
Jeriko
mine skygger flyder på vandoverfladen eller
hen over himlen
Jerusalem
Betlehem
Jeriko
din skygge kaster en himmel ned på bordet
og forsvinder så
for kort efter at vende tilbage
med en bunke af sorte sten
Jerusalem
Betlehem
Jeriko
dit hjertes uudslukkelige
drøm om et hjem
overskygget
oversvømmet
et fængsel under ørkenens sand: Jordan
Jerusalem
Betlehem
Jeriko
muren vælter
himlen slår ind mod mit ansigt

jeg har bygget tre bjerge på mit bord
i et landskab af aske og papirkugler
det ene er en indre labyrint
hvor en kvinde jages gennem mørke rum
det andet står i et reciprokt forhold til
et timeglas ved dets fod
det sidste er ukendt og tilhører dig
en telefon ringer i himlen bag
hvor man end vender sig
er dit ansigt

Andrea Josefine Hansen
i børnehaven fik vi ansigtsmaling
når der skulle være sommerfest
mal mig som en dronning, bad jeg
de malede en sommerfugl hen over mine kinder
ubehaget steg for hvert penselstrøg
brød mig ikke om at have nogen
så tæt på mit ansigts knoglestruktur
min næseryg
alt er kviste der kan knække under vægten af et penselstrøg
jeg triller tommelfingre for at tænke på noget andet
men også fingerknoglerne er porøse
ubehaget bliver til kvalme
i min lille krop
jeg er måske 4 år og allerede
opmærksom på eget organ

Runa Marie Luth
københavn om lørdagen
lugter af
spædt daggry
baby jeg er
ensom og lugter
af
ægløsning
sidder
helt fertil
i a-busserne

mod museum
glypto teket

lugter af

mumie
marmoren ligner
blodspor i ægge

hvider

men
blommen
lagde sig som
gylden hån

i mormors
mundvige
når hun
åd
ægget og
pillerne og den
spændte oliekapsel
der brast i skud
når tænderne
skar
det gyldne huld

gelatinen
en åben gylp
på glyptoteket
en marmorkusse
sig gnubber mod en
sarkofag

jeg bærer indvoldene
indeni
bag smilet
der sidder
hvidt
som en skal
af sperm
midt i ansigtet
størknet i tænder
hug- og rov
tænder i løvens
ansigt på en
kvindekrop
en sknifs

mehit

en æggevogter

p-pillerne lægger sig
som små blå æg

i ganebuen
klistrer som gaze
yasmin
yasminelle

cerazette

lindynette

novynette

marvelon

gestonette desorelle
minulet harmonet
modina meloden
gynera
:
.
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