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Kell Ivan T Thygesen           www.paaspor1.dk

Psynami 

Månens træske tårer
skyller 
bjergets sider
svulmer 
floden i dalen.

Dyr løber,
svømmer, flyver
mennesket 
tæt ifølge.

Kun albatrosser
og astronauter
bevidner 
tyst 
tsunamiens
bevægelse
rundt Jorden

Solen ophøjet 
med varme og lys 
transcenderer 
horisonten i 
tankens aerodrom

På øde øer, 
i sprækker,
grotter og huler
trænges livet.

Venus og Mars
hånd i hånd
flirter 
inciterende
mens Merkur
fletter hjerter
på ny

http://www.57nord.dk
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Kell Ivan T Thygesen           www.paaspor1.dk

Fred

og frihed
er ikke en by
er ikke et land
er ikke et parti
er ikke en religion
er ikke en ideologi
men en sindstilstand

http://www.57nord.dk
http://www.paaspor1.dk
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Kell Ivan T Thygesen           www.paaspor1.dk

Dagens ret

”Du vil aldrig stå alene”
er det største løfte

du kan give

Holdning -
uden underholdning

er som kartofler 
uden sovs

Underholdning -
uden holdning

er som sovs 
uden salt

http://www.57nord.dk
http://www.paaspor1.dk
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Morten Carlsen                 

gastronomisk revolte

de syltede agurker
er åkander i eddike
      rullepølsen
      er i gabestok
salamien
kæmper med selvværdet
      baconskiverne
      er på bølgelængde
leverpostejen
er faldet i søvn
      mælken
      trænger til en drink
karrysildene
er forulempede som bare fanden
      tomaterne
      danser rødmosset salsa
den røgede medister
synger blues
                                                køleskabet
                        ånder freon

http://www.57nord.dk
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Morten Carlsen                 

Indre konflikt

Sejlivede fileter
nægter at overgive sig til mavesækkens syreinvasion

I en uset del af bughulen
sover spolormen i tryghed & ikke mindst velnæret varme

Maddikerne tager plads i sofaen
for at følge den årlige parade i dødedans

Ejeren får en allieret til at trykke på knappen

Hvorfor det lige jagtmarker
der betros grundlaget for evigt efterliv?

http://www.57nord.dk
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Morten Carlsen                 

Kamikaze

Din tank er fuld i natten
& månen er på druk igen

Vi ræser af sted med stjernernes skin
i håret

med benzin & kærlighed
som primusmotor & intravenøst drop

http://www.57nord.dk
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Urban fortælling

betontrolde ka ikke li højt rapmusik
derfor forsvinder dine Compact Discs med Public Enemy

J Nyd                                            www.jnyd.dk                          

Samme, to sider

zombier
når vi arbejder
når vi har fri 
vampyrer

http://www.57nord.dk
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Hvorfor klode?

taget er en grill
duen ligger på rede mellem de lunkne bøffer
jeg opgiver at få den væk

J Nyd                                            www.jnyd.dk                          
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Leif Sørensen

Drejer bilen

Drejer bilen ind
mellem de andre biler
slukker og låser

Mens jeg går over parkeringspladsen
forsvinder gadelampernes lys
og titusind ekstra stjerner tændes

Jeg føler mig lille
som en myre
men også stærk som én

Tænk
at jeg kan bære
alt det lys.
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Min Gud

Min Gud er almægtig
jeg ved
at jeg er blevet givet livet
jeg ved
at jeg trygt kan gå gennem de dybe gader
glad over grønne enge
så behøver jeg ikke at forstå
jeg ved
at skulle du
finde på at krænke ham
spotte, spytte, være sarkastisk
så behøver jeg ikke
fare ud med bål og brand
Han tager sig af det
Han er jo almægtig.
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Leif Sørensen
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Leif Sørensen

Lukket min dør

Har lige lukket min dør
tændt lyset
kan mærke
hvor varmt blodet strømmer
Du sidder stadig hjemme
med et træt smil

Lige nu ville jeg gerne
åbne en flaske vin
men så begynder du sikkert
at græde igen.

http://www.57nord.dk
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Leif Sørensen

Om at lytte

Prøver at
men holder så lidt igen
mens du taler
forklarer
til mit ene øre falder af
jeg lægger det
på din tunge
du sender det gennem en sprække
til toppen af bakken.

http://www.57nord.dk
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Poul Høllund Jensen             www.jeggaarisolen.dk

Et hjørne af en mark
hvor folk går rundt med tallerkner med varm mad
og kysser hinanden på gangbroerne

Sletter hvor søerne anlægges før de bygger husene
og frøerne nænsomt løftes op af transportkasserne

http://www.57nord.dk
http://www.jeggaarisolen.dk
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Poul Høllund Jensen             www.jeggaarisolen.dk

De fleste er på arbejde vest for åen
Kun posten er ude på ruten
Han har hængt jakken

på en busk og taget en kurv æbler
med ind i et soveværelse
De er plukket med store
rolige armbevægelser

En rive kradser i gruset

Et sted bevæger grenene sig 
hidsigt i middagsstunden
Det er atter blevet køligt nok
til at bolle midt på dagen

Aftnerne er kortere end kroket
Havestolene står
som hvide vagter

http://www.57nord.dk
http://www.jeggaarisolen.dk
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Byen er stadig sæbet ind
fra dronningens besøg
tamburkorpset går endnu forbi
solen flakker for at trænge igennem
jeg står som sunket i jorden
og flager med en grøn bøgekvist
hurra hurra råber visse skolebørn
kanonerne triller ud i fjorden

Mogens Bynkou Nielsen

http://www.57nord.dk
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Sverige er lige så stort som Asien og Afrika tilsammen
svenskere hader at forlade deres land
svensk er nøglen til alle andre sprog
Pippi betyder punkteret lunge

Det er umuligt at udtrykke sig musisk
sang hæver stemmen så man ikke kan få luft

Mogens Bynkou Nielsen

http://www.57nord.dk
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Det største træ i vores have er en gusten pil
der gror to rødbeder i hver sin ende af marken
et æsel blev væk sidste sommer i lupinerne
jeg bruger al min tid på et skema for næste dag
når det bliver mørkt lægger jeg hovedet på bordet 

Mogens Bynkou Nielsen

http://www.57nord.dk
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Steffen Baunbæk Pedersen                 baunblaek.blogspot.com

Seks drømme

Drøm # 1

Jeg tror, at jeg blot 
er en drøm i en drøm, 
som du drømmer om nogen, 
du aldrig har set,
men at drømmen, jeg drømmer
om dig er den eneste drøm,
jeg har drømt om, der
ikke går op i en drøm,
og at uret vil ringe
en dag inden længe
i hvide og afsides kamre
og vække den krop,
der har mødt os 
på gaden i pløre
og støvregn 
engang.

http://www.57nord.dk
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Steffen Baunbæk Pedersen                 baunblaek.blogspot.com

Drøm # 2

Et æg falder ud af min vindueskarm, 
knuses mod fliserne nede på gaden
og drukner karré på karré under brådsøer
af søvn. Jeg er vågen.
Min krop har forladt mig.

http://www.57nord.dk
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Steffen Baunbæk Pedersen                 baunblaek.blogspot.com

Drøm # 3

Du åbner din mund, og jeg hører
ham rumle derinde, fordrukken
og liderlig, væltende planter
og bøger og billeder ned
i en junglerus. Snart er der
urhav igen, og jeg synker
til bunds som en skal 
i dit mudrede spyt.

http://www.57nord.dk
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Steffen Baunbæk Pedersen                 baunblaek.blogspot.com

Drøm # 4

Det er ikke en drøm,
det er drømmens skelet,
der er bleget i lyset
og samlet igen
og sat ind bag en montre,
som gør af mig
lige før daggry.

http://www.57nord.dk
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Steffen Baunbæk Pedersen                 baunblaek.blogspot.com

Drøm # 5

Du er død, og jeg ved det, fordi
alle skærme i byen er gået i sort,
men i stuerne soves der tungt. 
Som den eneste bliver jeg levende 
stegt af signalet fra oven.

http://www.57nord.dk
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Steffen Baunbæk Pedersen                 baunblaek.blogspot.com

Drøm # 6

Jeg drømmer, at du går
og tager min skygge med;
at ingenting kan skærme mig
fra lyset eller standse
mine sætninger igen.

http://www.57nord.dk
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