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solglimtende dis
løfte om lysning i mørket
morgenens bytte

2
Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010

Fotografi: Forfatteren.

Opsætning: Redaktionen.

Arne Poulsen
Når jeg går langs havet en tidlig morgenstund,
Nyeligen vågnet af nattens blide blund,
Og lader mit øje betragte dette,
Vidunderlige til evig tid i bevægelse værende hav,
Da bliver jeg så glad et sted i mit bryst,
Her på denne øde kyst,
For det hav jeg ser, det er bare mit, ligesom det også er dit,
Men mest er det nu mit….
Når jeg går langs havet en tidlig morgenstund,
Nyeligen vågnet af nattens blide blund,
Og lader mit øje betragte,
Den opgående sols fantastiske malerier af
Himlen med dens skyer, havet med dets bølger og stranden med dens sand, tang og våde sten
Da bliver jeg så glad og samtidig dybt, dybt, ydmyg, et sted i mit bryst
Her på denne øde kyst,
For den sol jeg ser, den er bare min, ligesom den også er din.
Men mest er den nu min…..
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Når jeg går langs havet en stille nattestund
Nyeligen vågnet af nattens blide blund,
Og lader mit øje betragte,
den med lysende diamanter dekorerede nattehimmel,
der som et beskyttende tæppe hvælver sig over den jord jeg går på,
Da bliver jeg stille og tavs, men samtidig glad
Et sted i mit bryst,
Her på denne øde kyst
For den himmel den er bare min, ligesom den også er din,
Men mest er den nu min…..
Når jeg går langs havet en stille nattestund
Nyeligen vågnet af nattens korte blund,
Og lader min tanke betragte den store lykke
Som livet mig har givet:
Hustru, børn, svigerbørn, børnebørn, en trofast hund ved navnVicky,
samt en uovervindelig sygdom at slås mod,
Da bliver jeg glad og taknemlig, men samtidig en smule bange,
Et eller andet sted i mit bryst,
her på denne øde kyst
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Bange når tanken får mig til at forstå, at
Alt hvad jeg har, det har jeg kun til låns
For den lykke den er bare min, ligesom du har din,
I lykkeligt fællesskab er al jordens lykke din og min.
Når jeg går langs havet en stille nattestund
Nyeligen vågnet af nattens korte blund,
Og lader mine følelser fornemme den lune nattevind
Der som et stille klæde sig smyger om min nøgne krop,
Da får jeg følelsen af frihed og åndelig beruselse et sted i mit bryst, her på denne øde kyst
For alt det jeg ser og føler, ja, det er mit, ligesom det også er dit,
Men det er nu mest mit…
Når jeg går langs havet en tidlig morgenstund
Nyeligen vågnet af nattens blide blund
og lader mine øjne betragte og lader mine følelser fornemme og lader mit hoved tænke tanker, så
jeg til sidst næsten ikke ved hvor jeg er,
Da kaldes jeg pludselig tilbage, til den virkelige verden,
Af havet, der med en ekstra stor bølge dovent skvulper op over mine sko og fylder dem med vand,
og lader mig stå med våde sokker på mine fødder, og med den stille regn løbende fra håret og ned
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over mit ansigt,
Da bliver jeg rørt og glæden fylder hele mit bryst,
her på denne øde kyst,
for nu skal jeg hjem til min elskede Sonja, til hendes vidunderlige nærhed og udstråling,
og så skal vi begge nyde morgenkaffen, og morgenens ro og stilhed,
Den ro og stilhed og morgen hygge,
den er bare vores, ligesom den også er jeres
til fælles eje, du og jeg, vi er det alt sammen, blevet givet.
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Arash Sharifzadeh Abdi

www.arashabdi.com

Share!
Share your country, or die trying
Hear the spirit of human crying
Share your country, you try or die
Tooth for a tooth, eye for an eye
Try or die, or share your country
Please now stop this plan of plundery
Die or try, share country of yours
Knock, knock, do it on all the doors
Country or not, but share your land
This must be called The Last Stand
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Afrimning
Du vil mig afrime
Fra l’ancien regime
Du skulle kende det rim
Der gør digteren intim
Du véd denne lim
Der gør ham sublim
Som du kalder slim
Æh!
Kald mig bare muslim
Der bruger samme rim
Den er mig legitim
Bare du forstår septim
Mange hilsner på rim
Fra de to første kim
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Bagbundet død
Religion er en hård nød
Dødeligheden lagt i blød
Bevidsthedens golde død
Ej opium for folkets nød

Bagbundet af elskovsglød
Det var sådan sangen lød
Fra himlen de ej forbød
Med liv kom den sorte død

Mere virksom end bare mjød
Som blod fra det røde kød
Dødsangsten med den vi snød
En fin smag af bittersød

Religion er hungersnød
For livet selv, uden død
At være var det vi nød
Uden en tanke, rosenrød

Alle vi fra moders skød
Færdigbagt og smurt brød
Adam var det, der betød
A for ånd og Dam for rød

Religion må man have
Hvis ej man er en abe
Vent ej på Edens Have
Der er intet at tabe

Op og ned af templet flød
Med mørk vin og øllebrød
Ingens sjæl i bolignød
Men i døden lagt i blød
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Mads Broholm Pedersen

Mit eget grimme ansigt

Grå mandag

Jeg vil være guddommeligt tom
Men perfekt udenpå

Ungdommen svinder stille ind
Trods det kaffemaskinen trofast
Brygger sin livseliksir
Til verdens mangfoldighed.

Jeg vil ligne det evige liv
Men dø før alle andre
Så jeg er smuk til det sidste
Jeg vil leve midlertidig storhed
Frem for langvarig middelmådighed

Og triste buschauffører sidder
Fanget i evighedens faste rammer
Alt imens de drømmer om dengang
Lysten var større end livet er langt

Jeg vil skinne som solen
Blandt småligheden og narcissismen

Blegrøde flag hænger fra toppen af kapitalismen
og vidner om den svundne tids trivielle patriotisme

Danse tæt med mit eget ego
Da ingen andre
Er store nok til at være ved min side

En tid hvor farver, var stærkere
End lugten af forfald
Og ord bar meninger og håb

Jeg erkender jeg er ingenting
Men mit ydre er smukt
Og det er alt der betyder noget

Det er grå mandag i mit liv
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Egetræet
Det er en skøn forårsdag i maj
Jeg går gennem parken alene
Der sidder et ungt par på bænken
De har deres nyfødte barn med
Han smiler til solen som stråler igen

Jeg kom her tit som barn
For at klatre i det store egetræ
Jeg husker tydeligt alle smilene
Stedet her har givet mig
Jeg kravler op i træet igen

Det er en smuk dag

Det er en smuk dag

Jeg trasker stille væk fra stien
Ind til en lille hyggelig lund
Grene og blade knaser under Nike skoene
Der er helt vindstille
træerne isolere mig fra byens larm

Barndommens tryghed byder mig velkommen
Og jeg nyder det for en stund
skænker en sidste tanke til spædbarnet
Jeg binder rebet fast om halsen
Og lader mig falde

Det er en smuk dag

Det er en smuk dag
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Krig i rækkehuset
Aftensmaden nærmer sig sin afslutning, og jeg mærker, det trækker op til storm.
Mor og far har kørt på
hinanden hele aftenen, jeg har set det før og kan ikke klare det igen, man lærer hurtigt at distancere sig når
man lever i en krigszone. Jeg når kun lige at gemme følelserne væk før det begynder. Uden at forlade bordet
finder de uniformen frem og gør klar til krig
Artilleriet går i stilling
og tropperne løber frem fra begge sider
Kampen om magten raser igen
Alle der kommer imellem de to generaler
Bliver revet i stykker
og forsvinder i støvskyen fra soldaternes fremmarch
Dagens kamp er officielt om madlavningen
Men bliver på få sekunder drejet omkring
Og skeletterne stormer ud af skabet
Barnet bliver skræmt
skriget drukner i larmen fra slaget
ingen husker efterhånden grunden
men intensiteten forøges stadigt
da alt er lagt øde
og han løber tør for krudt
bliver han hurtigt jagtet ud af døren
hvorefter hun falder sammen på sofaen
tænder fjernsynet
og falder i søvn
barnet græder stille i hjørnet
de ser slet ikke
det er ham de flår i stykker
Copyright forfatteren
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Kell Ivan T Thygesen
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Jeg - en alfa 12. mand han
Jeg fører mig frem, for at bide mig fast,
som 12. mand han, jeg mig straks giver i kast
med vikariater og projekter uden ævl og bavlen.
Men blind for det fast etablerede hierarki
giver en selvbestaltet scoring hurtigt fri,
tilbage på bænken og et selvmål på tavlen.
Men pladsen på den ydmyge bænk mig bringer
3. halvlegs arrangementer, der julen indringer;
som 12. mand han, her dog også på prøve.
En fejende fejring med bobler af sex
skrives bag øret af Tyranossaurus Rex:
”Populisme skal ikke mig min magt frarøve.”
Med alderen støder flere problemer til,
nu også hunner spiller Alfa-Domino spil,
i stedet for den elskelige Beta-Blokker.
Markerer jeg da ikke min egen mark,
ender jeg som solitær her i Jurassic Park,
en perifer omstrejfer og med rustne klokker.
Mens undertrykte følelser endnu må iltes,
skal bøtten vendes og vrangen skiltes,
hanner og hunner kæmpe samme sag.
Om vindere og tabere alfahanner ej lyver,
uvederhæftighed – giver blot en blodrød styver,
positive scores kommer atter for en dag.
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entiel spørgsmål om halsløs gerning at jage hovedjægere med hatten under barmen uden at kigge for dybt i kavaleriet efter buskmænd
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Lad være
hver dag en ny dag
hver dag et nyt pust
hver dag nye chancer
hver dag nye muligheder

alle dage rummer alle ting
alle dage rummer alle tider
alle dage rummer alle begyndelser
alle dage rummer alle fuldendelser

hvis du sov dårligt i nat
hvis du ikke fik gemt dagen i går
lever du dagen i dag
for at omgøre en dag der er gået

lad os erkende i går
lad os elske i morgen
lad os leve i dag
lad os være nu
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Ora - et labora
Kendt som ukendt
kendes jeg
som Ora Kell

Lån min stemme
visse ord
udæsker held

Når jeg taler
lytter man
endog jeg selv

Had mig ikke
friheds pris
jeg står i gæld
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Lorca nordenfjords

Panorama, øst
De brænder marker af ved Gandrup.
Biler kører langsomt og forblændet
gennem røgen, ræve flygter. Det er
min jord - den, jeg kommer af - som
flammer op og efterlades hård og død
og varm, parat til fødsler. Man må
elske farver, må man, med mit hjerte.

Lorca
ville fare vild
i Vester Hassing,
snuble over gruset,
skøjte rundt
på frosne blikke,
blive vind og skæv
af dieselos
og falde
som et gammelt,
tæret styre.
Alle træer
ville miste modet,
visne og forvitre
sammen med ham,
hvis han kom,
så bliv i himlen,
Federico,
lad der endnu
leve drømme
højt
mod nord.
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Aalborg-elegi
Vid, du var elsket dengang,
hvor der endnu hang gammel trafiksod
i lag over murene nede på Kastetvej.
Vid, du var afholdt for alle de henfaldne
lagre og haller på havnen, hvor generation
efter generation havde båret på sække
og rullet med paller og sendt dem
i fart fra dit hjerte, så muskler
kunne svulme og hoveder lyse.
Og vid, du var min, da der hver sommer
lugtede gustent af gæret kartoffel
i Gaden, mens folket, der bryggede sprit,
trak i kjole og blazer og billig parfume
og dansede lønsedlen væk.
Og vid, at jeg stadigvæk kendte
din farlige skønhed, når lægerne bar
nattens ofre diskret ud fra baren
og bådene cirklede rundt under broen igen.
Der var brolagt med glasskår og knogler
fra Kærby og ud på min fingerspids, du.
Når vi elskede, kendte du lyden af neglen,
der skar sig igennem den lysende smog
og lod mågerne dryppe igennem.
Nu spejler de sig i cafeernes ruder
og prøver at udruge æg foran mure
af brændende glas, mens du sælger din krop
på Maxim. Men din salmebog
glemte du her, at du ved det.
20
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Alarm

Gertruds have

Fra stuen ved siden af
lyder der gråd.
Glas bliver smadret,
mens Kim & Hallo
slår på maximum tromme
som om, der er halbal i Bayern.
Jeg tænder en smøg,
vander blomster
og finder mit vasketøj.
Det er på tide,
for det her er Gug.
Man går ikke med ur her,
men timerne falder
ustandseligt i slag.

Løvet falder tæt
på Gertrud Rasks vej.
Legevogne står parkeret
på hvert hjørne,
maling skaller,
hjul er løse,
æbler rådner op på ladene.
En knallert speeder op på Gugvej,
bremser hårdt
og knuses mod en lygtepæl.
Et skrog er kastet væk,
og det er tirsdag nu,
snart onsdag.
Der gror træer
på Gertrud Rasks vej,
altid, aldrig.

Midtby
Hun tager apparatet frem
og knipser folk på gaden,
så hun husker dem,
når de om lidt
er sten og glas og
sløret smog igen
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UDEN TITEL IV
vil skrive om kirken
der med sit lysende tårn
har smilet til mig
vinteren igennem
men dens klokkeøje er mat nu
hvor solsorten skinner metallisk
fra bøgens grønne krone
og majs lune vinde
sletter al erindring
om is død gråd og
slutning

www.idylia.dk

UDEN TITEL V
telefonen ringer
det er dig igen
fortæller mig
du savner mig
for den ringer
mindst tyve gange
du er så vedholdende
så smuk så varm
det kan jeg bare ikke
fortælle dig
i dag
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FARVEL
forleden fandt jeg dit sidste værk
en kop minestrone med overfrakke
den havde stået der
bag bøgerne på kontoret
siden vores sidste skænderi
siden dit sidste snøvlede farvel
fra den mund
jeg aldrig skal kysse igen

www.idylia.dk

SMÅ BLÅ BREVE
det er mig en gåde
hvordan dine indkøbssedler
med den pigede håndskrift
den sjuskede håndskrift
kan blive ved med at dukke op
falde ud af bøger
ligge i frakkelommer
i kassen med julepynt
den har du i øvrigt glemt at få med
og bag den fairtradekaffe
jeg nægter at drikke fordi den smager grimt
læser dem alle
indkøbssedlerne
flere gange
har også en lille kasse til dem
nogle af dem har et hurtigt hjerte påtegnet nederst
det tager tid at slippe af med dig
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MISMATCH
jeg siger dig du
jeg siger dig
der midt i lyngen og
med sandets vindkæleri
på vores aftenrøde kinder
ude på terrassen
med vesterhavet bag
træerne bag huset
bag forårets piblen og
med sommersolen næsten borte
i dette øjeblik
jeg siger dig
intet

www.idylia.dk

UDEN TITEL VII
beklædt med månens blege svøb
og urolige blå stykker af natten
svømmer jeg gennem dine vinduer
til du lader mig hvile på gaden
glat og død
med byens røde klæde
foldet stramt om brystet
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Ensomhed
De store finske skove
hvor man kan gå i dagevis
og kun møde tre sommerfugle
af hver sin art

Vinterdag på landet
Sneen dækker de gyldne majs
i skuret piber en landsvale tørt
skorstensrøgen fortsætter
gennem et træs filter
og kommer ud som en tornado
der flytter landsbyen
et ukendt antal meter
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Mit værk
Nu skriver jeg om min værste oplevelse
imens hunden løber en hare op
jeg slider med et træ der ikke vil blive brænde
jeg brænder mig på en fynsk brændenælde
der senere flytter til Århus og bliver lærerinde
bogen sælges i to eksemplarer under trykningen
siderne krøller sig til en halv blomsterbutik
jeg hører gøgen komme brasende
jeg køber mit eget værk og skriver det om

En skæbne
Jeg stjæler ofte fra folk i bussen
jeg kan stå af med adskillige tasker og tegnebøger
som jeg roligt tømmer ved stoppestedet
ingen kan se mig
jeg vækker altid nedsigt
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Cølibatets løgn
En brokade spundet af
Åndelige onanister
Præsteskabets cølibat
Er ikke uantagelig
Denne forsagelse
Denne pine og plagen
Er til skade for menneskeheden
Denne løgn
Fuld af ritualer
Tribunaler
Kardinaler, kannibaler
Denne åndelige saltomortale
Der spalter sjæl og legeme
Som om kroppen skal nægtes
Det mest naturlig
for en renselse af verdensaltet
åndelige hoveder
Der er spaltede
Der halter og valter
Forvalter med en
Kønsdrift i laser og pjalter
Denne infame amen
Har haft, og har stadig tusinder,
Tusinder af traumatiserede
Børns liv på samvittigheden

Denne karavane af voldtægter
Begået af sjælens pyromaner
I cølibatets hellige ild
disse religiøse dyrker af cølibatet
er urokkelig, utilnærmelig,
hvad drømmer
denne cølibatets præsteskab om
når de om natten
bliver fanget af ustyrlige tanker,
disse kaskader af lyster
når det blødagtige bliver
krampagtigt og blodet strømmer
ned i de urene lemmer
og løgnen ikke lader sig afvise
så tænker de på
ejakulation
respiration
masturbation
satisfaktion
konsultation
kompensations
argumentation
manipulation
religion
vaccination
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kulmination
resignation
kapitulation
legitimation
reformation
cølibatets løgn
er løgnen til alle tider
til puritaneren
til de forvildede får
til at kue undersåtter i det religiøse overdrev
mens de religiøse overhoveder
tager sig vældig godt af retterne
det har de altid bedrevet
så længe mennesket har brug for lindring
så længe er der præsteskaber
der vil forvalte løgnen
cølibat er en af dem
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Det, lige det.
Det, lige det , ja det, at nå det, at føle det, at få det, at savne det, at
være det, netop det, at vente det, at miste det, at håbe det, at tørste
efter det, at række efter det i mørket, i ensomhed, i massen, at se et
glimt i en tåre, i et smil, at være så tæt, at være så ene, det , lige det,
min fod, min hånd, mine læber, mit bryst, alt det , og alt i alt, livets
salt, vand, dybder , og mørke, og kysset, omfavnelsen, og stilheden,
og læber der kysser, så stille , så stille som drømmen der lander i
sindet, og skyerne er grå og solen er dækket af en grå hulle af skyr,
jeg ligger, på sofaen, dynens blide omfavnelse omkredser mig mit
sind, mit hjerte, der stunder hvor øjeblikket måtte vare evigt, det i
kysset, i roen, i omfavnelse i kroppens varme, for aldrig at vågne op
igen.
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