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Kim Emtekær Linnet

www.kimlinnet.dk

Fastelavn

dyr

Penslen trækker tigeren ud

fordriver

vi slår hverdagen i tusind stykker

nu poter på gulvet

hverdagen og tiden

imens sneen daler over

i vinduet driver serpentiner væk

linoleumsgulvet

og vores visitkort endelig skriver

katten dukker sig

koldt og dødt

at vi er konger

sander til

at vi er dronninger

spåkoner og cowboydere

pelsen dirrer af stilhed

i sand

inden den iklædes

i sss

tigeren står på bagbenene

barnet

ss

jubler ekstatisk

s

imens splinter
og kaffedryp

og knurhår
BANG!

skvulper ud over sneen i haven

glider sammen på kinden

nu skal der kraftpetrvæltmig smadres

snart går vi hjem og boller

mens far forsvinder

nu skal der denondelynemig ødelægges

skaber en fandens massse ballede

bag en cowboyhat

nu skal der edderguddølme tæves

og i morgen vil vi

og youghurt
og juice

som så ofte før

og mor drukner
i en krystalkugle

hvin og slag

huset er tomt

rytmisk påkalder vi alt

nu

gamle katte kigger ned

gætte på hvem vi var

døde hilser på
vi griner med kløerne ude
vi griner med sygeligt hvide kontorgrin
vi griner med fordrukne blå rødvinsgrin
vi ser mod de uskyldigt brune kakaogrin
Reflex 4. årg. nr. 13, marts 2011

Copyright forfatteren

2

Kim Emtekær Linnet

www.kimlinnet.dk

STRÆDET
For tiden vil det være
nemmere
at gå til grunde
glemt
Ligge knust og forladt
som løvfald fra efteråret
i fjor
Dine øjne er sol
over smalle stræder
når aldrig helt

mig
Jeg tager til takke
Med stort set lidt
Spark
slag
ukvemsord
folks ligegyldigheder fra en hverdag

Og måske ville flasken
Og måske ville hotellet
Og måske ville bøgerne
Og måske ville havet
være bedre for mig

Jeg når at læse stumper af ord
imens strædet tørlægges
i medgang
til døden
og så videre

Så det kunne blive
som vi var engang
ét
i alt

Solen er i Zenith
lyster mod stranden
en brise vender
nu

Minder gnider tid i mine sår
Har ikke engang kræfter til at råbe mod
øst

Et knastørt blad
pulveriseres
af hælen
på en smækker damestøvle
fra i fjor

Vi er ramt
forbi
Og fremtiden løber over
i rendestenen
En rist stoppet af
løvfald
skodder
plastre
og gennemblødt papir

Og jeg vender mig smiler
til dig
på burgerjointen
imens februar endelig dør

3
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Thorvald Berthelsen

www.thorvaldberthelsen.dk

Tyngdekraft
Så se dog de sten
Saml dem op
Lad væ’r
Og opfyld dig selv
Bevægelsen
Der forskyder tyngdepunktet
I virkeligheden ingen sten
Kun et digt
Som blinker i springet
Mellem to elektronbaner
Og langsomt taber i vægt.
Ser en sten
Fordi den hviler
helt fyldt af sten
straks overfaldes jeg
af sælhoveder, knuste ruder og sand
tager stenen
og kaster den
mod tyngdekraften
mens sandslotte siver
ind mellem fingrene
4
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Thorvald Berthelsen

www.thorvaldberthelsen.dk

Svigt

Samtaler med blåhvaler

Kærligheden drømmer klarøjet
om klippernes omfavnelse
Nøjsomt hævner rensdyrlav
glemte bjergsøer
i konturer af skyer
vi troede var vores børn

Kærlighed har som venskab
ingen svar eller spørgsmål
kræver mer’ end
samtaler med blåhvaler
og giver mer’ end alt igen
uden at kende valutaen

Bagtanker
I silkeskedens
pulserende eruption
ejakulerer næsehornssommerfuglen
endelig
ude af sig selv
rammer larven præcist
på et helt livs afstand

Indfald
Mit barn sidder og læser for mig,
der som barn sidder og læser for min mor,
der som barn sidder og læser som model for sin far...
Vi går ind i billeder for at finde ud...
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Thorvald Berthelsen

www.thorvaldberthelsen.dk

Glødebål

Fraværende kærtegn

Gløder i mørket
fortids fremtid blafrer for
uvishedens vind.

Af besvimede
mobiltelefoners suk
vokser dit nærvær

Vanvid
Blishønens uro
som om imorgen fandtes
ringe i vandet

Erindringsforskydning
Vandskade

Erindringens blitz
sprænger muslingens perlemor
i smut på vandet

Dryppende vandskade
tynger loftet i drømmen
som er en flodbølge

Den kinesiske æske
vendes – åbner i et nu

6
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Thorvald Berthelsen

www.thorvaldberthelsen.dk

Vor tid
I drømme før de
er drømt bevæger vi os
ind i hinanden
Ure smelter ned
gennem almindeligt liv
til dagens løfte

Digtet ’Vor tid’ er inspireret af Hanne Berthelsens træsnit ’Vanligt folk’ som afbilledet ved siden af
7
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Kenneth Krabat

http://krabat.menneske.dk/kkblog

& DEM
& der er dem der beskylder
der er dem som blir beskyldt
der er dem der dømmer
og dem som tilstår
(at være den andens indre og ulyst og angst)
& der er dem der dræber
dem som mister livet
der er dem som begræder
og dem som begraver
(det spildte liv det ubrugte liv det endelige)
& der er dem som føder
dem som bliver født
der er dem som vogter og passer på
og dem som vokser op
(uden at kunne andet end dét: vokse op)
& der er dem som ansætter
der er dem som arbejder
der er dem der lider og
dem som lader som ingenting
(for de skal også være der, dém uden noget)
Hvor er så dem uden ansigt
hvilke af ansigterne er ikke et ansigt
hvem ér de livløse
blandt alle dem der går rundt
(og bruger af luften og vandet og maden)
& der er dem der slår
dem som bliver slået
Copyright forfatteren
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der er dem der jævner ud og
dem som læges
(stort set, de fysiske ar vokser sammen pænt)
& der er dem der bespørger
dem som intet ved
der er dem der holder døren lukket
og dem som dirker den op
(med et redskab, en metode, med vilje)
Hvor er de
dem som er forsvundet
som ingen savner og hvor er egentlig
dem alle mener at have kendt
(for vi kan ikke kende andre end dém)
& der ér dem som længes
dem er der mange af
der er rigtig mange som længes
og der er dem som gerne vil længes efter
(chanceløse i lyset på de andre)
& der er dem som elsker
dem der forsvinder i regnen
som smelter som vand og optages af jorden
og dem der ser det ske
(med ansigtet mod ruden, mod persiennen, mod lyset)
Hvor er de henne
hvem er de
dem som kunne have været her
og opfyldt hullerne som uvist af hvilken grund
opstår?
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Kenneth Krabat

http://krabat.menneske.dk/

Beholder for spørgsmål
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Mogens Bynkou Nielsen

danskforfatterforening.dk/medlemmer/Mogens_Bynkou_Nielsen.aspx

De går forbi hinanden
På fortovet ligger en kasse
På stranden ligger en bjørn
Inde i hovedet hviler en forlovelsesring
(Den er blevet pudset op)
På fortovet ser kassen en hjemløs
Men den hjemløse opdager ikke kassen
På stranden går en isbjørn med unger
To unger
Men inde i hovedet bor en forlovelsesring
Og jeg ved ikke hvilket gyldent bur den kommer fra
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Mogens Bynkou Nielsen

danskforfatterforening.dk/medlemmer/Mogens_Bynkou_Nielsen.aspx

Fritidshuset
Den lange vej bliver ikke kortere
Fjeldet stikker op mellem klumper af muld
Højtideligt kig ind til fritidshuset
Klyngerne af vin gør sig det behageligt
På trappen hviler skonæserne og støvlesnuderne sammen
Til middag skal vi have rensdyrsteg
Med tyttebær
Desserten kan let være kage
De første blommer er ofte røde
(Jeg har et godt forhold til røde blommer)
Fritidshuset må ikke ligge her for evigt
Det er en kontrakt på åremål
Men så længe jeg kan se fremad slår det til
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Mogens Bynkou Nielsen

danskforfatterforening.dk/medlemmer/Mogens_Bynkou_Nielsen.aspx

Lille portræt
Alle tiders
Muligvis også kommis
Bornholmsk hane
Landede på planeten ved et tilfælde
Som ufonaut
Går gerne i kirke
Bruger helst sko
Vasker sine hænder i vievand
Har en stor cykel
Er muligvis hørehæmmet
Jubilerer hvert år
Har set en ørn i baghaven
Kan ikke komme til for skrald
Vil senere udfolde sig
Inden for kemi og akrobatik
Har nu sandsynligvis oplevet det hele
Venter på dørvogteren

12
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Poul Lynggaard Damgaard

www.digtenu.dk/franciscodyhr

Hollandsk tegneserie opløst i regn
mont nr. frantic krans
pol strø
er rat

algebrev

spir/kanyle

pump op

Antropolog

frak´
strakt Acanthometra elastica
skyggedreng

lytter
lo de

sig

skår pipette
afghanistan

madskibs kirkevindue masserer panorama i hovedbund

kip
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J Nyd

jnyd.dk

De mindre bemidlede
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fået meget færre penge end andre
der har altid været nogen som har
lige fra trællenes tid
ld
det har altid været deres egen sky
lige der
de ku bare lade være med at være
på det dårlige tidspunkt
under vig
under krig
under krise
i konjunkturens dal
i de kriminelle forbindelser
lade være at være dovne
anderledes
dumme
naive
handicappede
for kloge
ja, og slaveriet er forbudt
ganske lidt
men der er stadig nogen som får
også i de udviklede samfund
løften
men det falder ned i segregeringsk
llem kønnene
og så er den manglende ligeløn me
andre”-besparelser
løsninger bliver altid ramt af “de
l helst arbejde gratis
der er nok af arbejde, men du ska
samme som de fleste?
hvad ville der ske, hvis de fik de
dem i kulisseaktivering
dem i fængsel
kontanthjælpsmodtageren
og andre hyttefadsklienter
den illegale indvandrer
osse dem på flisen
listen er lang
Reflex 4. årg. nr. 13, marts 2011
træls, ikke sandt?
om at tage end at få?
måske, er det mere et spørgsmål
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J Nyd

jnyd.dk

Fred
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Jan Han Il Nam Petersen

http://litavert.blogspot.com/search/label/Jan%20Han%20Il%20Nam

DNA
Prototypisk
Regressivt
::: ::::
Oxymoron
:: ::::
Tidsnok : ::::
:::: ::: Opdager
:::: ::				 Kassandra
:::: :
Ontologisk
Likvidering
16
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Jan Han Il Nam Petersen

http://litavert.blogspot.com/search/label/Jan%20Han%20Il%20Nam

RELATIVT SIMPELT

SIN TÍTULO

tiden er en cirkel, der drejer
lidt forvildet rundt inde
i en bold, som hopper op

Pablo diego josé francisco
de paula juan nepomuceno
maría de los remedios
cipriano de la santísima
trinidad mártir
patricio ruiz
y Picasso

og ned i en kuppel
af begejstring, der ikke helt
hører nogen steder hjemme
i dette univers;
ikke under mere eller mindre
besværlige omstændigheder.
Einstein!
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Kell Ivan T Thygesen

www.paaspor1.dk

Rotundens hemmelighed

sammen med de forsvundne personer, der nu dukkede op

behag indfinde sig, og da hun begyndte at kærtegne mine

Der var noget skummelt over det hele, fra den første gang jeg

fra under rotunden. De kunne nu også godt have indset, at et

skuldre og nakke, smed jeg straks slipset og knappede skjorten

ankom til fattiggården. Det var som et mentalt tågeslør havde

engangsbeløb pr fattiglem ikke just animerede til at holde dem

op i halsen. Kort efter mærkede jeg hendes hånd gå på opda-

sænket sig over Sct Jørgensgård, siden det sidste lig var blevet

i live længere end højest nødvendigt.

gelse nedenfor flippen. Jeg mærkede en kildende fornemmelse

gravet op fra rotundens buksbombedækkede midte. Det havde

Et under i sig selv at der var så mange. Diameteren var kun

omkring mit bryst, hvorefter hun med neglene trak en incite-

været omgærdet med undren at Peter Madsen var forsvundet.

på 5 alen, så de 14 lig, det løb op i, måtte, som de var stuvet

rende skarp smerte hele vejen op omkring min nakke, og da

Men hvem savnede egentlig nogen. Det betød jo blot

sammen, nærmest have været stablet, før de endelig, da hullet

hun derefter gjorde det samme i den anden side, var jeg solgt

bedre plads til de tilbageblevne, og godt nok var det varmere at

var fyldt, flød over, under de talløse natligt trivielle besøg af

og opgav al yderligere modstand.

være 2 i sengene, men det var en pestilens med den ulidelige

husets tjenestefolk, for hin nat at komme op i lyset.

’Kom med mig’, hørte jeg som i en døs. ’Kom med mig’, lød det

stank og den udbredte grynten og smasken fra de tandløse

Det var en forbandet sag, men jeg måtte jo til bunds i den,

igen, men til min forundring havde hun nu taget kimonoen af

munde.

trods følelsen af allerede at stå i lort til midt på livet. Den første

og var ved at svøbe den om mig - eller hvad jeg troede var mig.

Det var Jensine Madsen, der var faldet over Peters ene fod, da

jeg gav mig i lag med var forstanderinden.

Hun havde mistet sine feminine former, lagt neglene, som nu

hun ville besørge i buskadset, men det værste for hende var

Det var den kvalme lugt af billig parfume der først slog mig, da

ikke kun var røde af lak, på bordet og hendes ansigtspud-

at hun måtte ud med sin grund til at rode i jorden i buskadset

hun åbnede døren og bød mig indenfor. Hun bad mig sætte sig

der og rouge var fortrængt af askegråt, samtidig med at et lille

midt på gårdspladsen. Den unge forstanderinde syntes i hvert

sammen med hende i den overbehængte lyslilla klunkesofa og

djævelsk smil bredte sig på - så jeg nu - forstanderens fjæs.

fald ikke det var rart at høre og indskærpede at den ordinære

bestilte straks te og sendte derpå pigen i byen efter fastelavns-

Igen hørte jeg en kalden: ’Kom med mig’, og nu forstod jeg at

latrinspand blev udtømt med mindst tre fingerbredder

boller. Hvad lå der i den gestus? Havde hun mon allerede en

stemmen kom fra trækvinden, som sneg sig langs panelet fra

til randen eller hver anden dag.

betroelse til mig?

døren og ud under vinduet. Jeg fulgte villigt med og opdagede

Hun savnede klart også sin mand, som var som sunket i jorden

Hun spildte sandelig ikke tiden. Hun svansede hurtigt ud af

en verden, jeg før ville have benægtet som virkelig udover i de

efter opgravningen af Peter, men som hun fortalte politiet,

rummet, for to minutter sener at ankomme indsvøbt i en stor-

om sig florerende ammestuehistorier.

måtte man jo bøde for hvad man havde forrettet. Hun levede

blomstret rød silkekimono. Parfumen havde fået en ekstra en

Vi har med glæde og sorg fulgt livet og folks kommen og gåen

trygt bag murene i stuehuset og kom aldrig i aftægtslængerne.

over nakken, og jeg måtte opbyde hele min viljestyrke for ikke

på gården siden. Gennem mange lange tider var vi nødt til at

Så da politiet bankede på og bad om at tale med hendes mand,

at gå i brædderne. Hun begyndte straks at udbrede beklagel-

holde os eksileret på de nærliggende kirkegårde, men da man

var hun nær faldet om på de høje hæle. De var nu meget for-

ser over sin mands hensynsløshed overfor fattiglemmerne og

plantede rotunden til med nye små træer, som kunne strække

stående og lod hende trække gardinerne for, før de begyndte at

hvordan han lod hende vansmægte spærret inde bag

deres rødder langt ned i den muld der var mine sjælevenners

grave gårdspladsen op, og det ene lig efter det andet kom for

husets fire vægge.

første hvilested, og kroner der kunne strække sig mod himlen

dagens lys

Hun rejste sig fra sofaen og strøg med hånden skødesløst den

og bære vores forpinte stemmer, når smerten over menneskers

Der var ikke noget at komme efter for kommunens revisorer, da

række klunker der hang ned fra armlænet, så de begyndte at

dårskaber bliver for store til at bære, ja, da flyttede vi alle 15

de ville gennemgå regnskaberne. Alt var forsvundet, begravet

dingle fra side til side. Jeg følte som i trance et dybtliggende

tilbage, og dannede vores nuværende åndefællesskab.
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Kell Ivan T Thygesen

www.paaspor1.dk

autoritær automatik
autoritær er den
der søger autoritet
autoritær vanetænkning
opelskes gennem akademiske
autopilot reproduktioner
autoritær kunst
udøves af uautoritære
der har pådraget sig
autoritæres kærlighed
autoritær kærlighed
indgiver autoriteten pligt
til at svinge pisken over
den blottede afmagt
i kærlighedens navn
autoritær automatik
paralleliserer kærlighed
vanetænkning og kunst
i parallelle verdner
trukket sammen i én
autoritær religion

20
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Kell Ivan T Thygesen

www.paaspor1.dk

hver for sig
relativitet
uden jeg
ingen dig,
uden du
ingen ham
og ingen hende,
uden han
og hun
ingen den
og intet det,
uden den
og det
ingen mig

uden vi
ingen jer,
uden I
ingen dem,
uden de
ingen os.
med os
også I,
med jer
også de,
med dem
også vi.

med jeg
også dig,
med du
også ham
og også hende,
med hun
og han
også den
og også det,
med den
og det
også mig

med mig
også du,
med dig
også han
og også hun,
med ham
og hende
også den
og også det,
med den
og det
også jeg

med vi
også jer,
med I
også dem,
med de
også os.
uden os
intet I,
uden jer
ingen de,
uden dem
intet vi

uden mig
intet du,
uden dig
ingen han
og ingen hun,
uden ham
og hende
intet det
og ingen den
uden det
og den
intet jeg

21
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Ole Vardinghus

Den poetiske pølse

Hvorfor er det aldrig på Anholt

Den ristede pølse nikker
sender blikke til en lille rød
som er i selskab med frankfurteren Steff
Langelændere danser på et varmt pølsevognstag
synger:
”Hvis jeg var en hotdog”
I baggrunden
wienerpølserne fordi
en medister reciterer digte
a la man spiser da karrypølser i Kina

Forsøget
Torden skyer ingen midler
selv glas går
(sagde ikke glasskår)
men glas går i stykker
Defekte reservedele
stopper reaktoren
hjertedefilibrator
hjælper intet
for William Henry Pratt
splittes i transplanterede lemmer
afgår ved døden
for tredje gang

En fan tegner Krebs
og bliver anholdt på Fanø
havde han tegnet krebs på Anholt
var han jo ikke blevet fanøet
Fanø er blevet den Ø
som alle er fan af
Hvorfor er det aldrig på Anholt
at nogen bliver anholdt
og spærret inde
under hummerlige forhold
Men pas på!
Hvis Fanø
skulle brede sig ulovligt
så kan de jo blive Anholt

22
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Ole Vardinghus
Nørreport Station
Helt påklædt, men dog nøgen.
Sådan føles det.
Kulden slår benene væk under min sjæl,
som er gennemsyret af dadaistiske tanker.
Nu klaprer mine tænder
på Nørreport Station, København.
Det sner.
Natten er sort og netop begyndt.
Sneen glaserer asfalten.
Alting går glat…undtagen…
Hvorfor holder DSB her time efter time?
Hvorfor er mit liv gået i stå her?
Er det et tegn om at jeg skal flygte fra ansvaret
i arbejde, dagligdag og kærlighed,
for a sne inde i København ?
Og dog:
Sne kan man ikke regne med.
Om nogle timer skinner solen afdæmpet
på dette kolde glaserede sceneri,
hvor endnu en grusom dag, med skrigende vognhjul,
vil rulle over de rustne skinner.

Travle folk, med dokumentmapper,
står i kø, for at indløse billet til hjertestop,
mens de lavmælt synger:
”…nu har jeg nået toppen mor,
brrr, hvor er her skidekoldt”.
Er vi døve og urokkelige?
Er tiden talentløs?
Hvorfor affinder vi os med det moderne livs jerngreb
og køber aflad,
underholdning til vore børn,
når vi i virkeligheden burde stoppe op,
tage pauser – som i en DSB ruteplan.
Præcision er ikke en dyd, man kan være stolt af.
Det er nærmest snyd.
Skulle jeg forlænge mit ophold på Nørreport Station,
hvor tankerne tilsyneladende bliver ligeså klare som frostluften.
Jeg burde takke for den manglende præcision,
hjælpe andre ved at sabotere togdriften,
men her står jeg blot,
med løbende næse,
kolde tæer og dårlig samvittighed.
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Ågerkarle
For at bevare magten vil de altid snyde
Og på befolkningen er de parate til at skyde
Deres regeringer er firkantede og rigide
Deres diktaturer og fængsler er perfide
Deres fester holdes med pomp og pragt
De er arrogante i deres militære dragt
De lokker vælgerne i deres fold
Og bruger bedrageri som våbenskjold
Deres paradis vil en dag få en ilde eftersmag
Og mange ågerkarle ender i Haag
Dette kommer landets indbyggere til at fejre
Og for demokratiet vil de kæmpe og sejre.

Digtet er skrevet i begyndelsen af 2008
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