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Zara Kjellner 

 

Apelsiner 

 

1. 

Min far går bort i snön 

genom träden, 

bort i snön 

Han skalar en apelsin,  

citrusdroppar i snön 

 

finns blommorna kvar? 

finns våren kvar? 

 

Min far går igenom snö  

och land 

och tid 

och snön som faller är inte hans 

 

finns landet kvar? 

finns våren kvar? 

 

Min far går bort i snön. 

Mot himlen bort går min far,  

ett stråk över gatan, 

solen som kommer sen 

 

kommer våren då? 

kommer blommorna då? 

 

2. 

Långt senare åker jag tåg med en man i min famn 

morgonens djungler,  

djupa för oss 

en ny dag 

en ny tid 

men till sist,  
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vi går av 

jag vänder mig om  

ser tågets säten,  

ett apelsinskal lämnas kvar 

och lämnar på sätet ett liv 

 

3. 

En annan sal  

den tom av barn 

ljudet av lekt liv som rinner  

genom väggarna 

fönstren som sträcker sig från tårna 

och uppåt 

i knät skalar hon en apelsin 

 

kött till dig min vän 

vitaminer till dig mitt barn 

livet kommer sen 

först apelsiner 

 

4. 

Jag undrar om det fanns en tid innan apelsiner 

innan min far gick bort 

innan tåget gick 

innan kvinnans mjuka händer om frukten  
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Apelsiner, snö 

tiden är bilden 

Min far går bort i snön. Långsamt går han genom det vita landskapet och skalar 

en apelsin. Ingenting annat lever längre och min far går långsamt som i sömn, 

tung och lätt på samma gång, en rörelse bort, ut ur bilden, han rör sig i dess 

kanter, som om det inte går att närvara under den himlen, som om det inte 

riktigt finns en bild som återställer, som talar och lever, för ingen bild kan längre 

leva när själva objektet vandrar ut ur bild.  

efter/innan 

Jag sitter i en sal tung av lek, frånvaron av barn, det sista solljuset som rinner 

längs med väggarna, jag försöker fästa det, fånga ljuset inför natten, spara, hela 

barndomen handlar om att spara, bevara och hålla kvar. Det finns bara rörelser 

bortåt, ifrån, någon som lämnar och inte hämtar. Senare i någons famn, hon såg 

mig i det strimmiga ljuset mellan mörker. I knät håller hon mig medan hon 

skalar en apelsin, doften som slår upp, slår ut i ansiktet som efter sömn, varsamt 

lyfter hon av skalet och sjunger,  

 

kött till dig min vän 

vitaminer till dig mitt barn 

livet kommer sen 

först apelsiner 

 

Min far går igenom snö, och land och tid, och snön som faller är inte hans, 

snölandskapen glider isär, kontinenter som rör sig under och ovan varandra. Till 

sjöss står himlen still, ingen kan äga det rummet mellan mörker och ljus, som 

rörelserna under havsytan, ständigt reflekterande, om inte jag finns finns inte 

heller du,  

kanske återser vi varandra vid haven, utan apelsiner, utan snö, med ingenting 

kvar att äga, knappt ens en bild.  
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Thomas Rude Andersen 

 

 

sådan er livet ikke 

det er ikke regler men vand 

vandet løber gennem din krop 

med tanker det skyller ud igen 

du troede regler var regler 

og byggede et hus med regler 

så kom vandet 

tankerne laver regler 

så kommer vandet 

reglerne vælter rundt som pingviner 

jeg har splinternye hænder 

nu vil jeg alligevel bygge en regel 

du skal give efter 

hver gang du giver efter giver du efter for vand 

giv efter som at tegne 

verden er tegnet af vand med splinternye hænder 

de gør tingene anderledes 

så er verden ny hele tiden ny 

hele tiden vasket og ren 

hele tiden blodigt kogevasket 

hele tiden gennemskyllet og klar 
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cleare en lysning 

vække skoven 

vælte sig levende 

det eneste du ikke må er at gå fra mig sætningsløs 

da vil jeg glide i havet 

som en svanger skonnert vil jeg pleje de blege bølger 

halsen får aldrig nok elektrisk kirke 

bevare hjernen 

kilde sin fætter til han græder 

se værkerne stå smukke og substansløse 

skære skiver af musikken med tid 

hele verden er i mit hoved ellers lyver jeg 

verden er en rådden kolibri 

tirsdag begravede jeg verden  

den stak gammel ud af mine hænder  

som nassede smøger 

men stadig er der pindsvin i min mave 

tidens tangenter rummets smækre pianister 

hvor er jeg irma 

jeg er på nørrebros runddel jeg er i brise  

hvad har jeg hænder følelser for dig brød  

nu er jeg ør 

dengang cyklede vi rundt ved vestre kirkegård 

du var min stråmand 

det havde at gøre med et lejlighedskøb 

det var om at handle 

kan jeg ikke bare lyve og tale sandt 

tømme virkeligheden for symboler 
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Maria Dønvang  

 

Vestvejen 

 

 

 

 

 

 

Info: 

Mellem jul og nytår kørte jeg min mor og hendes mand, Bill, til Billund Lufthavn. 

De skulle til Gran Canaria. På turen tilbage kørte jeg galt ved Vestvejen og 

Horsens Ringvej. Jeg var alene i bilen. Min nære ven Johannes talte med mig om 

oplevelsen senere samme dag. Så skrev han et digt om det. Dagen efter gik jeg en 

tur og kastede i afmagt en sten på den frosne sø. Vi vendte sammen tilbage dagen 

efter og optog de underligt vibrerende lyde, det afgav. Jeg var efterfølgende ikke i 

stand til at skille den totalsmadrede Polo fra lyden af den frosne sø. Nyligt 

genlæste jeg digtet og begravede mig i en proces, der er endt med dette.  

 

Credits: 

Produktion: Maria Dønvang  

Tekst: Johannes Bech Dalsgaard  

Guitar: Asher Kurtz (US) 

Bass: Ronald Lanzilotta (US) 

 

Stereohøretelefoner anbefales.  
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Kirsten Nørgaard 

 

Skud  

 

I dag når blikket ikke op 

over kanten 

Vi er omringet af mimetiske 

rødkælkedræbere 

 

Put sne i munden 

så din ånde ikke kan ses. 

Tyg skrå, så ingen 

cigaretter gløder 

 

Vi tror det er galskab 

men det er skønhedens 

behændige spøgelse der flasher 

sine diabolske kreationer 

 

og det er de klareste hjerner 

der får udløsning i salver 

Det er dem, der stikker børnene 

en mønt og sender dem ud 

for at handle 

 

Jeg vil stjæle en linje 

om en rund kiste, jeg vil 

runde min krop 

omkring en barnesoldat 

og mærke skuddet 

komme indefra 
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Plads 

 

Skriver fra en plads 

den plads 

der er formet 

som en musling 

 

Du kender den godt, alle 

kender den plads 

den er som et solur 

før eller siden 

kommer tårnets skygge 

til dit cafébord 

 

Vi siger: vi går ind i skyggen 

vi siger: vi går ud i lyset 

 

Angsten har to former 

En mørk blævrende 

klump i eddiken 

der er for gammel 

en hvid serviet 

der blæser ned 

fra bordet 
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Katrine Lykke Wistisen 

 

 

jeg plukker østershatte på langelinie 

i en drøm de skyder 

op ad undergrunden i nuancer af hvid og stålblå 

kunne være taget fra et invita-katalog 

fall edition 2010 

lidt længere fremme går et 

ungt par med hinandens hænder i 

lommerne 

de ligner et bjerg som 

de går der deres 

skygger smelter sammen med 

tågen de ligner en og samme person 

jeg råber efter dem 

bliver stoppet af lydmuren det falder i 

stedet som istapper fra min frosne næse 

står og træder rundt i 

pøl af eget snot sparker ud efter tilfældige flokke af 

duer der skødeløst stirrer på de halvmugne svampe 

går op for mig at jeg har kvast plasticposen 

smider svampesmulder i nakken på forbipasserende 

trækker vejret ned over mig som om jeg hyperventilerer 

når alt er sagt er det svært 

at sige noget nyt 

vi skal hele tiden sige noget der er bedre end 

det første end det sidste 

det er et tabu at være stille i 

en verden hvor det gælder om at råbe højest 

stiller mig på en stol så alle kan se mig 

jeg siger: kan i se mig nu! 

kaster min telefon ud i blå masse får lyst til at gøre den selskab 

trænger til at blive kastet ad helvede til 

ud i øresund  
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Jeppe Mørch 

 

Mit regi 

 

Jeg var fuld en aften, og som mange gange før løj jeg. Jeg fandt på historier, der 

kunne være interessante. Vi hørte I’m Straight af The Modern Lovers, og jeg 

forklarede en pige, at den handlede om Jonathan Richmans vrede. Forældrene 

havde fundet ud af, han var bøsse. Næste dag, da jeg kom hjem i min egen 

lejlighed, googlede jeg ham. Med tømmermænd læste jeg langsomt, at han er 

straight med kone, et forlist ægteskab før det. Og børn. Men det vidste hverken 

hun eller jeg den nat. Mit regi, mit stykke. Den blege måne malede blå akvareller 

som et dygtigt barn. Selv sæd blev blålig. Tænker aldrig, jeg burde være blevet 

længere. Jeg skulle have været hjemme noget før, kommer jeg frem til. Der er 

altid langt hjem, og turen foregår i bus gennem spergelgrønne skove. Også blåt, 

jaja. Jeg tænker mig ned i søllet med associationsrækker, der kommer bøvsende i 

svampet kranium, skvulp. Hvem? Djærv dværg. Navn? Salmon. Beskæftigelse? 

Salmesanger. Hårfarve? Laks. Kæreste? Nej. Særlige kendetegn? Fedt i valke 

rundt om halsen som doglappen på en prægtig okse. Men? Undersætsig. 

Mareridt? Daglig reveille på scooteranlæg. Jeg husker, jeg var lykkelig, når jeg så 

hud gennem dit hår, din hovedbund. Fingre igennem, og du var virkelig. Af og til 

kan man også stole på plastik. Du kunne få sår, du blødte hvis huden blev åbnet. 

Jeg kunne tage på døgnapotek, købe plaster og bandage. Skulle uheldet være ude. 
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