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Hanne Dion Famoye
Nike Free

Lokalet er indrettet
med løbebånd
kondi-cykler
cross-trænere
og ikke mindst
maskiner
til styrketræning
Jeg meldte mig ind
i fitness.dk
for lidt over en måneds tid siden
Nike Free adskiller sig
fra den almindelige løbesko
ved sin unikke
pasform og fleksibilitet
Det har gjort skoen meget populær
inden for fitness- og træningsmiljøet
Hun går med vuggende bevægelser
i sin sports-BH, på vej ud mod badet
Hun har også Nike Free
Hendes er sorte, mine er grå
Når vores kroppe er formuldede
vil det stadig tage 200 år
før vores Nike Free er nedbrudt
Jeg føler mig som Anakin
der sender stjålne blikke
i Padmes retning
Hvis hun var Legolas
var jeg helt klart Gimli
Hun er så smuk
som en karakter i en
Astrid Lindgren-roman
Hun fortæller mig
at hun har købt sine Nike Free
på Black Friday med 25 % rabat
Hun er 21, har lige været på inter-rail
Det er bedre at tage toget end at flyve
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Jeg er nødt til at flyve
når jeg skal besøge min familie
i Hong Kong
I foråret 1990 begyndte der
at skylle Nike-sko op på strandene
i Oregon
og staten Washington
Når folk så Nike-skoene på stranden
tog de dem med hjem
Ofte kom skoene ikke i par
Der blev afholdt swapping-conventions
I 1992 skyllede der Nike-sko op
på Japanske strande
hvor videnskabsfolk havde forudset
de ville skylle op i 1994-95
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Magnus Juhl

Ikke lige umiddelbart
hun er en herlig én ligesom rav og gul men
det har fået mig til at drømme
dristigt hvidere ved møllen som drejer ægte i det blå
hvis vinden tog møllen til drejning opad spontant
set nedefra, heden
og hun skulle smile til mig og jeg smiler og det bliver jeg glad for
bagefter går der måske et får hver anden meter
fra det grønne græs til det grønne græs
over den kære eng som vi løber uendeligt forbi
og 1 lille kid triller væk under/over bakken
det var en af mine fårestillinger
fik jeg sagt at jeg indrømmer det fordi jeg gerne vil være kærlig

*

natten har kølet havet ned der er fri passage
lige til at dykke i: den store gule har sænket sig
og jeg rejser mig op
intet ved vandet bølger længere
havet er fladt og dybt dybt
vidste hun at jeg en dag ville ramme kysten?
har jeg kun vist mig i løb, kun i zenit?
hun havde sikkert tænkt vi bare skulle soppe
to dyr kommer svømmende jeg tænker de må være kærester
og kan ikke undgå at blive misundelig fordi de står stille
altså de bevæger sig men aldrig forkert
vi ville ikke lægge planer, vi ville bare se på det sammen
men nu står vi med øjne som stjerner
kun tilsyneladende tætte på hinanden
Slagtryk November 2020. s. 4

for hun ser så godt ud over havet
og jeg dykker rundt og stirrer på mig selv
hvis det kan gås væk vil jeg gøre det
om jeg så må gå fra hende
men se derude: der er en ø!
der kan vi finde det hele. jeg er sikker på at vi kan findes
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Anne Kierkegaard
Forår: Mælketænder

Det er forår og vi fodrer vores surdej. Træerne på vores gade står i hvid blomst.
Vi vander bønnespirer. Vi laver mere dej. Til pizza. Vi har brug for mozzarella,
men der er endnu tid. Vi plukker rosmarin og salvie i baggårdens regnvejr.
Vores tomatsovs bliver perfekt. Rød og tyk.
Vi lægger mærke til at en due er flyttet ind på vores overbos vindueskarm.
Det er et hovedløst forehavende: i dagevis falder alle kvistene den samler ned.
Hele tiden. To skader driller den. Jeg siger, Åndssvage fugl.
Men du er stadig uskyldig og bliver ked af det. Hvorfor gør de dét? spørger du,
og rokker med din nye rokketand. Hvad vinden og tyngdekraften lader i fred,
fejer skaderne ned. Hele tiden.
Snart er der så mange kviste i lag foran vores vindue, at vi ikke kan se ud.
De danner et tæppe af træ rundt om vores køkken. Som var det en bæverdam.
I dag hvor det regner og regner, svømmer vi, to kæmpe-gnavere, ud for at samle ost.
Vi klarer opgaven og svømmer ind i vores køkken og er mennesker igen.
Desinficerer hænder og tænker på eksploderende bakteriemembraner:
vores hænder massegrave.
Vi tænker på vores surdej og håber at den overlever.
Så længe det ikke er for koldt. Så længe det ikke er for varmt.
Vi fylder vandkanden. Vores grønne stueplante har fire nye skud,
stadig sammenrullede som grønne cigarer.
Vi dufter til de grønne skud, og duften får vores bregne-DNA til at summe.
Eller mit bregne-DNA i hvert fald – du er gået hen for at lege med Lego.
Det er som om mine knogler rører på sig, som om
de kunne bryde ud gennem mine hæle og søge efter et ordentligt greb i jorden.
Det er forår: alting vokser og spirer, ekspanderer. Så kommer solen
ud igen og du bærer pizzaen ud på bordet i baggården.
På vejen kommer du til at træde på en myre.
Dine øjne bliver store af følelse. Du elsker myrer.
Du elsker snegle, selv de fede uden hus. Du elsker duer.
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Så, for at teste at det virkelig skete, gør du det igen.
Du sætter dig på hug og maser den ene efter den anden med din lille pegefinger.
Og der kommer flere. Og duens kviste falder fortsat ned.
Vi spiser. Pizzabunden har et perfekt knasende bid.
Det er for stort et arbejde for din rokketand:
Den falder ud. Om eftermiddagen går vi ud på vores blomstrende gade.
Du peger ned og siger,

Træerne har også tabt deres tænder.
Og jeg ser at det er sandt:
Træernes tænder ligger i hundredvis på det våde fortov
og skinner i solen.
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Martin Mik Vendelboe
tinder

vi skriver sammen på tinder
i et par uger
vi bliver enige om at mødes i kødbyen
på noget der må være en smart bar
du skriver til mig dagen efter
vi aftaler at mødes igen
vi tager hjem til mig efter 3 øl
det løber ud af dig da du rejser dig fra sengen og går mod toilettet
jeg tørrer resterne op og smider dem i bioaffald
tredje gang ses vi ædru
det går godt
min hovedpude dufter af dig
fjerde gang mødes vi med dine veninder i byen
de er nemme at tale med
femte gang mødes vi med mine venner i byen
du bliver meget fuld men det gør ikke noget
de kan godt lide dig
dagen efter sletter vi begge tinder
vi bliver kærester
jeg husker mig selv på at nyde de første par måneder
det er nemlig de bedste siger min ven
efter 1 måned
vi tænder din computer
for at bestille mad sammen for første gang
du går ind på justeat
den logger automatisk ind
i din ekskæreste navn
dagen efter undskylder du
det gør da ikke noget siger jeg
efter 2 måneder
åbner facebookappen
søger på hans navn
finder hans profilbillede
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41 likes og 4 kommentarer
du har kommenteret at du elsker ham
i kommentarfeltet skriver jeg
*elskede
efter 3 måneder
fortæller dig at jeg ikke har behov for at vide noget om ham
alligevel ender samtalen et sted hvor du fortæller mig om ham
dagen efter undskylder du
det gør da ikke noget siger jeg
efter 4 måneder
vi går en lang tur sammen hånd i hånd
du siger at det er ligesom at gå tur med dine veninder
jeg spørger hvad du mener
du griner og siger at min hånd ikke er særlig stor
efter 5 måneder
drømmer at jeg sejler ham ud på en øde ø
placerer ham på øen med evig mad og drikke
han spørger hvor længe han skal være der
så vinker jeg til ham og sejler væk
om morgenen undskylder jeg
du spørger hvorfor jeg undskylder
undskyld det ved jeg ikke siger jeg
efter 6 måneder
tager på arbejde
sætter mig på kontoret
kommer til at gå ind på hans facebook igen
hans hår er så langt og smukt
jeg gemmer hans profilbillede og indsætter det i photoshop
fjerner hans hår
han er slet ikke ligeså pæn uden
efter 7 måneder
vi ligger i sengen
fylder dig ud og mærker dig de rigtige steder
du kommer
1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange måske 7 gange
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kneppekongen kalder du mig
mit lange våde hår sjasker udover dig
du har aldrig prøvet noget bedre siger jeg
du skubber til min arm
hallo siger du er du der
jeg åbner øjnene
du spørger hvad det er jeg ligger og tænker på
efter 8 måneder
lytter med på en telefonsamtale du har med din veninde
du ved ikke jeg kan høre dig
du brokker dig over min måde at håndtere diskussioner på
du siger at sådan ville han aldrig have reageret
efter 9 måneder
vi er til familiefødselsdag
din far vil skåle i øl
minder ham om at jeg ikke drikker i dag
og skåler tilbage i vand
du sidder længere nede af bordet sammen med din mor
kan høre at hun spørger dig hvordan det går med ham
efter 10 måneder
stemningen er bedst når du sover
så jeg holder mig vågen
hvis nu jeg bilder dig ind
at du elsker mig
så kan vi måske fortsætte
hvisker til dig
at du elsker mig
du vågner om morgenen
kaster op
efter 11 måneder
du siger at du ikke kan mærke mig
tænker over hvordan man mærker dig
spørger dig et par dage efter
hvad du mente
så siger du at det bare ikke føles rigtigt
tænker over at jeg måske kun ved hvordan det føles forkert
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efter 1 år
vi bliver enige om at gå fra hinanden
det bliver i hvert fald forklaringen udadtil
du forlader mig
men jeg bliver hos dig
1 måned efter
står nede på pizzeriaet og bestiller nummer 5
pizzamanden spørger om jeg ikke skal have nummer 8 med
når jo siger jeg
det går ikke at du glemmer hende
2 måneder efter
printer et billede ud af dig
placerer det på hovedpuden
giver det dyne på
men kun til hagen
så du ikke får det varmt
om morgenen
kan jeg ikke finde dig
indtil jeg finder dig
du er faldet ud af sengen
helt sammenkrøllet
forsøger at glatte dig ud
vi spiser morgenmad sammen
i sengen
du har svært ved at sidde oprejst
kommer til at spilde kaffe på dig
undskyld
3 måneder efter
min ven spørger hvordan det går
det går fint
det var godt siger han
i var jo heller ikke sammen så længe
4 måneder efter
køber de trusser du altid havde på
ekspedienten spørger om det er til gave
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nej det er bare til mig
retter mig selv og siger jo
de nye trusser dufter slet ikke af dig
så jeg prøver at vaske dem
i din gamle shampoo
5 måneder efter
din tandbørste i kruset med ryggen mod min
den ser så ubrugt ud
på en brugt måde
jeg skyller den under hanen
børsterne bliver våde
ryster den drypper vandet af
sætter den tilbage i kruset
6 måneder efter
i dag kunne vi have fejret 1,5 årsdag
7 måneder efter
på instagram kigger jeg på jer to sammen
gemmer billederne
klipper mit eget ansigt ind på alle billederne med din nye kæreste
det er pænt til mig med de store hænder
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Mikkel Vejle

BRUTE FORCE MARSBAR
når
fodboldsnak bliver
spændetrøje når
brute force bliver
hverdagskost
når
de pisser på hinanden
i fællesbadet og
håndklæder rulles og
smælder mod
drengelår
når græs på knæ er
adelsmærker
og
et flækket øjenbryn
maler ansigt i dannebrog
og pisser på de
varme sten
i sauna
og
dampen svider i næseborene som
varm stål i
kropsåbning
når
gokkecirklen udvides
og stofmisbruget indvies
og SSP-konsulenten får
dreng til at græde
over stjålen
marsbar
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PRIVILEGIEBLIND
privilegieblind når jeg
står i lidt for store gymnastikshorts i et
uopvarmet lokale med
blåstribede ben og for lange
negle
med uvasket hår og
lille pik mod det lidt for løse stof
omringet af kroppe der er større end min som kan
kaste længere som kan
pisse på mig i fællesbadet og som kan
vælge mig til sidst i høvdingebold men
udpege mig som det første mål
privilegieblind når jeg dukker mig for flyvende sten
på vej hjem fra skole og
kommer hjem til enlig mor og
udadreagerende lillesøster
privilegieblind når min matematiklærer ignorerer at
mit kladdehæfte ikke indeholder regnestykker men
tegninger og at jeg efter 10 års skolegang
stadig ikke kan dividere
privilegieblind når jeg ikke kan komme på efterskole og
husholdningsøkonomien tvinger mig til at blive i rødby
privilegieblind når jeg ikke synes at det er fint nok at bo i rødby
og jeg ikke kan tåle lidt social udstødelse og social
armod
privilegieblind når jeg vender mig i mørket
og sover videre på den anden side
står op og spiser
morgenmad
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HOLDÅND
jamen så se os da lige
i vores gymnastiksko der piber på gulvet
i vores korte shorts og forvaskede t-shirts i vores
skoletøj fordi vi har glemt gymnastiktaskerne og
pigerne på bænken der har menstruation hver tirsdag
og Gunnar med sin røde isse som fløjter os i gang
i gang med at positionere os at præstere
at etablere vores pladser i det sociale hierarki
med førstevælger og andenvælger
hør hvordan det syder når
kasper pisser på saunaen og
den varme urin river i
næseborene
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Alma Winneche
Bløder solo

søger på: teatret århus
fremfor: århus teater
nu er jeg efterhånden så vant til at stå på den scene
jeg stiger på karusselen
og bliver medmindre jeg finder en flugtrute
fx til paris
mens jeg cykler ad omvendte veje
tænker jeg
man må skyde skylden for sine problemer
på alt andet end kærlighed/love
i går aftes fortalte jeg ham
at jeg ikke kan lide børn
måske bortset fra L.
som ligner en alternativ udgave af mit barne-jeg
med page/pande-hår
et kulturelt fattigt år
siger hun mens jeg
bider mig i underlæben
du behøver ikke tage meget andet
end min krop og min tid
så går der ikke lang tid før jeg logger på net bank
booker en tid og skriver
hej jeg drømmer om at dø sammen med dig
åh altings venten
jeg har en mailbox så fyldt
at min post står i kø
den anden dag
på vej til at sætte penge i banken
kørte jeg forbi en ulykke
hun lå på fortovet
to mænd holdte om hende
det er en balance
indløsning / udløsning
du ligner en græsk statue på min seng
jeg har bestilt dig
i går nat blev jeg drivvåd
Slagtryk November 2020. s. 16

jeg tror ikke du ville have ladet mig
køre i din bil sådan
(noget rodløst & uordentligt)
mig: den rebelske lydige samfundsborger
jeg fanger edderkoppen i et krus
du ligger søvnløs på mobilen
må erkende at du og alle andre er som
tatoveringer på huden
dit japanske tempel
i nat skal mit blæk
flyde indefra
bløder solo
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Redaktionelt

Ved redaktør Kasper Knudsen Muusholm
Vinterens mørke (og hårfarver)

Hvad rammes vi af i november og december? Er det julens glæde, eller er det vinterens
mørke, som rammer sjælens humør? Det, at lyset og mørket føles anderledes end om
sommeren? Den der lyse morgen som vækker os til live efter en fest, måske, sådan er det
jo ikke om vinteren. Et er sikkert: Vi bliver næsten alle sammen påvirket af det.
Her kommer jeg til at tænke på min bedstefar:
Min bedstefar er ved at være de 92 år gammel, og det har sat sit præg på hans sindsstemning
og hukommelse. Min mor og jeg får ham en gang imellem til at fordybe sig i minder om
konger, samfundet og kulturen. Så dukker gamle historier op, frække sømandssange og
de allerførste minder fra Christianshavn. Hans fortællinger kan føles som et stearinlys i
en vindueskarm der midt i vores gader. De har noget smukt over sig, som bliver særligt
tydeligt, når der er så meget mørke omkring os. Både vinterens mørke, men også det som
kommer af alderdommens evige påmindelse om, at nu er døden snart hos én. Derfor er
det så vigtigt, at vi netop nu er noget for hinanden, og selvom corona gør det sværere for
alle, må man slå til, hvor man kan. Min bedstefar får mig til at overveje, hvad det vil sige:
Hvordan man slår rigtigt til og gang på gang kommer gennem vinteren.
Jeg forsøger at springe til der, hvor glæden finder sted for at lykkes med både at få en
god jul og ikke mindst vinter. Det handler for mig om at finde den gnist i sneen, der
får snemandens hjerte til at smelte – og at nyde den sprøde luft, den kolde luft. Lidt lige
som jeg ser for mig, at man finder det smukke i naturen i bogen Blomsterdalen af Niviaq
Korneliussen. En bog som i den grad omhandler mørket og døden, men som hægter sig
ved naturens skønhed.
Det handler om at se lysene på træet, høre sangen fra koret. Holde lidt afstand til hinanden,
men sende så meget kærlighed og så mange bløde øjne til hinanden, at det alligevel
varmer. Og så ellers bare vente på, at solen endnu engang varmer på os og vores sorte
beklædningsgenstande.
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Til sidst:
Jeg vil til sidst anbefale at gøre noget selvkærligt. Få en ny hårfarve, det har jeg gjort, som
I kan se på billedet nedenfor. Eller køb et genbrugt stykke tøj. Se de nærmeste. Drik et glas
vin, eller bare nyd, at vinteren også har så meget at byde på. Du skal bare finde det.

Håber alle kommer godt ind i december.
Kærligst,
Kasper // Slagtryk
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