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Isidora Cale 

 

mama siger at jeg skal lade det blå skab stå, som det nu står, for det står jo bare 

og fylder, der er hægter oppe øverst i sølv siger jeg, de holder skabsdørene 

lukkede, holder al garderoben inde, alt det uld som møllene gnaver sig igennem 

og efterlader stumper og huller i alt det som er min mors, hvorfor lugter hele 

skabet af grønt papir, helt ind til trækernen lugter det af opium, når det sætter 

sig i slimhinderne så man ikke kan trække vejret, mama siger det holder fingrene 

ude, det holder det ude, altid er klæderne presset sammen på bøjler har det 

ikke været snuset til i flere måneder, kun når jeg roder, jeg hiver i neonfaver, så 

det kradser i mine kindben, mama kan se kradsmærkerne, mama skælder 

uhøfligt uhøfligt ud på mine hænder og arme, te jer ordentligt, i bunden findes 

der bunker, og mama i sort og i hvidt afbildet i stumme øjeblikke, systemer er 

systematiserende, her har jeg glemt min højre hånd. 
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de bor i kubismer:( klokken tretten fyrre og lyset tændes i tredje til venstre, 

klokken tretten femoghalvtreds og lys i stuen til venstre, jeg ser efter fyrre 

minutter og bemærker syv lysende rektangler, træk for rul væk rul væk rulle 

væk, fyldte kuber med vasede blomster, de kan også kigge ned til mig, rulle væk 

rullende væk, skifte strømper, jeg står med bryster i vinduerne, så mange er der 

online i aften) 

de kalder deres bygninger for paradis og palads, sultanens ørken er ikke god 

nok, oven over flyver der maskiner 

jeg finder kuben i google maps, dér står jeg bar med bryster og diskuterer 

hvilken vitaminpille der vil hjælpe mod kløen 

de står på rulletrapper og elevatorer hiver dem op og ned over jorden, fra 

jorden, og op og ned under den horisontale streg 

de transporteres af andre kubistiske former (jeg får kantede øjne) og beregner 

minutterne til næste morgen lægger jeg billeder ud på min profil. 
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Cathrine Thordal Voss 

 

en mellemtid 

 

jeg tænkte at vi burde køle os 

i søen med alger på overfladen 

jeg ville at dine kinder skulle svulme 

op af forurenet skovvand men jeg 

tænkte og ville så meget med os 

og nu skriger tjørnens rødder 

af forsinket vokseværk 
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støvbærer 

 

en nedtrådt viol minder os om 

de ting provinsen forhindrede os i 

flade marker og landskaberne mellem 

forskudte klitter med kløgræs 

at vi var fanget her 

med Vesterhavet i ryggen 

og jysk støv i navlen 
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Rolf Sparre Johansson 

 

Trækronerne med trak ned ad gågaden 

 

Trækronerne med trak ned ad gågaden, en huddragt udenpå 

huden, som: set. Ansigters flade med en knyttet, et tæppe i et 

frontalt møde. Tramper gennem gaden i pulsen, trækroner er små 

i; i. Som mødet siger hej til hej, butikkens livmoderhals. Med 

alderens; alders lånte penge. I supermarked og udkant, lukker. 

Trækker; trak trækroner fra festen gennem gågaden til mødet i 

tæppe, for pikkens skyld. I går i en kælder: højtalere. Kælder; 

fortæl om. Med brystkassen fremme; huden. Magnetisk tavs under 

et sort lagen; orange. Alene med orange pik; siger gågaden. Siger 

gågaden trukket lang med brystet. Alene: en bunke. Sagt; bag et 

tæppe. Trak blod gennem knæet, et kvarters knæ sigter en hæl. 

Gågadens kind; kinder. Vådt lagen om kroppen, gav underbukser; 

hovedet tungt bagover. Svømmehallen fødder ind gennem læbers 

skema: væggen.  
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Peter Kristiansen 

 

Audio 

 

Når han i dag skal beskrive begivenhedens lydside vil han nok sammenligne den 

med papir, der krølles sammen, tørre kviste der brænder eller måske lyden af en 

bordkværn, der knuser groft salt, efterfulgt af et knæk som en kæp, der brister 

over en svineryg. Så en lyd, som når man ifører sig sin latexhue eller fører en 

svaber over en tør vinduesrude, for endelig at slutte med en distinkt pluppende 

lyd, som vel, når alt kommer til alt, var et decideret "plup". Og det udvikler sig. 

Han forfiner til stadighed nuancerne i fremstillingen af den dag. Med færgen og 

havnen og benet derimellem.   



Slagtryk. Maj, 2012 - s. 9 

 

Tennis 

 

Det var på det tidspunkt, hvor jeg boede i et glasbur bygget omkring en 

tennisbane af den fineste franske finér. Pludselig en dag, da jeg stod og trænede 

serve (det var det eneste, jeg kunne træne, da jeg var alene i buret) dumpede en 

grøn sportstaske ned i buret ved siden af. Der blev den liggende, i ulige servefelt, 

mens den henover en uges tid voksede og voksede, indtil dens sider var helt 

udspilede. Til sidst lå den dejlig rund, skinnende rød og gul og ventede på at 

sprænges. Da jeg vågnede en morgen, så jeg, at tasken var bristet og resterne af 

den lå spredt på banen og sad klasket op ad glasvæggene. En lille dreng iført 

hvide shorts og bluse var i gang med at korrigere nethøjden. Da han var færdig, 

fik han øje på mig. Det var en fræk dreng. Det kunne man se. Øretæveindbydende 

med sit røde hår og fjæset fuld af fregner. Jeg bankede på ruden med min ketsjer 

og råbte, om han skulle ha' nogle klø. 
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Mozambique 

 

Sidst på måneden var der en stakkels forældreløs maddike fra den allerfattigste 

ende af Mozambique, der vandt i lotto. Den købte straks et flot og næsten intakt 

grisekadaver og inviterede storsindet hele landsbyen til gilde. Gæsterne udeblev 

desværre alle sammen, mange af dem uden at melde afbud. Så maddiken måtte 

feste i ensomhed og besluttede at hænge sig selv, så snart den havde spist op.  
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Lars 

 

Torsdag. En middelmådig dag i skælsætter Lars Krabaknes ensformige liv (dets 

nyttighed upåtalt). Den lille fyr med det særlige håndelag opsøges af faste og nye 

kunder: En af hav-nekrokodillerne med et nedgroet haleskæl, en koikarpe, der 

skal have ændret farvestrukturen, et par hugorme på Brande-egnen, hvis 

hamskifte lader vente på sig, og Birte Sönnichsen på tredje sal. Fru Sönnichsen, 

ja. Det letbenede fruentimmer. 
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Prozac Moments 

 

Jeg samler på gyldne øjeblikke. Har gjort det siden månelandingen i ’69. Jeg har 

dem i voldsomme mængder. I mine scrapbøger, i reoler og skuffer. Store og små, 

men alle gyldne. Jeg har det med dengang, hvor Grethe Sønck fik Per Wiking med 

på spøgen. Det med den snublende grønlænderpige. Det med det bulgarske 

herrekor og byens jubilæum. Det med farfar og kartoffelsækken. Og det med dig 

og kniven og blodet på mine bukser. Og det med dit smil på sygelejet. Og hende 

sygeplejersken. Hvad hed hun?  
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Olga Ravn 

 

fra "Reenacting the Horse Body pt. 2 (Scorpion)" 
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Mirian Due 

 

Der trækkes en linje gennem dit ansigt  

som hældningen på det træ jeg gik forbi 

i morges på vej til toget. Det rakte sine  

forgreninger ind i den flagrende blå himmel.  

Knitrende blade sværmede om det som en grøn 

ild plantet i en skæv fakkel. Sådan stod det  

brændende ned over bakken, ned mod fjorden,  

i rækker af nyudsprungne træer, i rækker  

af travle kroppe på vej mod toget, sået  

hen over perronen. Du læner dig  

ind over bordet for at nå dit glas. Du retter  

dig op, dit hår er løst, og dine hænder er lyse.  

Hertil, siger du, og tapper med fingrene. 
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Poul Lynggaard Damgaard 

 

Helt i øjeblikket 

 

Som et skib der afsøger havbunden i lyskegler, 

bliver rummet  lyst op udefra af projektører. 

Det er det store stadion, hvis enorme skygge 

opsluger værelset, selvom gardinet med hendes 

personlige helte er trukket for. Hun ligger på 

sengen med billedet af hendes største idol af 

dem alle, og hun finder skønhed i selv billedets 

største skygge. Hun drømmer sig til, at han er 

inde på det ellers tomme stadion netop nu, og 

at han kan mærke hendes nærhed. Og at den 

nærhed forvandles til en tanke om hende, når 

arena fyldes med mennesker før kampen, mens 

hun sidder øverst og bagest bag lamperne for 

første gang. 
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