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BENNY ANDERSEN

Født 1929
I Hvedekorn siden 1957

HYLDEST TIL HOLDBARHEDEN
Hun holder hus og have og mig
hun holder ikke høns, men ord
hun har helstøbte håndfaste holdninger
holder masken når det gælder
men holder sig sjældent i baggrunden
Havde vi haft en fane
ville hun holde den højt
hun er mit faste holdepunkt
hun holder mig aldrig hen
tværtimod:
Hun holder mig oppe
holder mig i gang
holder mig ﬂydende
så jeg aldrig holder inde før
vi holder tæt om hinanden.

MÆT AF DAGE
Det siges at den dejligste død
er at dø mæt af dage
og kunne se sig tilfreds tilbage
det er dog ikke nok for mig
på det punkt er jeg umættelig
Jeg vil dø mæt af nætter med dig
lyse nætter
nordlyse nætter
tætte nætter
sprudlende nætter
(Hold nu op, Benny!)
for nu ikke at nævne hver morgenstund
hvor vi efter et Yin-Yang-natteblund
vågner op med et liﬂigt mund-til-mund
„Den lille død”
af blod og kød
af sjæl og skød
får ham med leen til at vige
så længe vi er umættelige.
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82. årgang
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SIMON GROTRIAN

Født 1961
I Hvedekorn siden 1984

ELIAS

Jeg er ældre end min egen skygge
frosne statuer på en scene gemmer hagerne
og tasken bæres ind
med verdens hænder, se
når dukker bløder
knuses vore æggeskaller
sandhedsregnen drypper på parkettet
at få skovlen under ﬂammerne
betyder, at jeg gror med liljens
mekkaﬂod af rislende fantaster
du har dækket os med himlen
vore babelstårne støtter ikke hvælvet
og vulkanerne med penge smækker øjet i
men poseliv vil blæse
gennem nadversletter
skaldede kalkuner drikke morgenduggen op
jeg vil benytte mig af munden
til at blive under skyers traven
kullet famler hjælpsomt
over træers grønne side
dét, jeg råber, er tilbageholdt
af havet, for det hvisker sødligt

Hvedekorn 4-2008 ny.indd 2

30-10-2008 16:18:08

kraven folder halsen frem af stammerne
de grå arkipelager under maveskindet

3

solen er for stor
og gynger
kludetæppet gjort af dine tordenﬂige
segner foran korset
karrusellen om et helligt skrift
er jublende fasaner
jeg har skrevet på mit kød
og vælter ofte ud af fjerene
i nat står tretten vingebrede skikkelser i vand
og skyder ﬂagstangsknoppen af
jeg ser en ﬂammebue vokse
under hælene som kobber
jeg ser nerver i geledders karantæne
i det mætte lys
fra kyllingvaners tøjknap
på en ø, der kaldes smitte
trækkes skraldespande rundt med mørke kronjuveler
tungen har vi valgt
man låser hjerteklappen indefra
når hvileløv som kalkpartikler
drysser ud af månen
men jeg nævner gerne broen over kogeplader
grib min ene hånd, jeg sejler væk.
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CECILIE LIND

Født 1991
Debut
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aktier
krøller ﬂuen sit hulenæb sammen
i en absolut afroblomst
suger
uden sugerør!
Kratre ligner aldrig ar eller andre mulige inspirationer
ﬂuen tenderer til at huske at glemme
solbrillerne! For
aktier falder
måske
uden over og under dig svæver ikkeånden larmløst
alle plukker afroblomster
så sover de
kanden vander. Fornærmet.
Dejlige afroblomster nu er I døde?
jeg sætter mig i en tilfældig
ﬂod
og ﬂasher min tranebærmund
vil du græde over nogen. Gør det.
afroblomsterne absorberes i mine
tårer
absurde aktier (tænker jeg bare!)
·
Argumenteret reducering. Reelle
perfektioner, sandhedsmodiﬁkationens
ﬂyverblad
løgn bag frugttangeringen
lister græsalfer fortumlede
i takt til
skævt klaverspil
holder pigens druetrøst
hjemmet brænder, afhøring
lp’en tabte du og
den revnede
·
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Materialemørkevand
Synkes af collageulve
Lyden lyder. Ekko!
af fragmentile havfruer
balsam viser prisen
kastanjehår kommer du
kun
langt med hvis det er kort.
En for tre syes de på
Omkredser unaturen
Nataldrignaturlignat
Ulvene drikker havfruens betændelse så
yndefuldt at du græder
så meget græder du at
dine ﬁngeraftryk falder af og
efterlader dig
triumf
så slap man også af med det problem
·
Den tynd, tyndere, tykkeste arm er faldet af
cirkussaksen svømmer omtåget.
Væk
Hvem komma hvis komma hvor
for.
Hvad skete ikke
den græsnat lynet glemte
at stjæle: tåge i opgangen
en kantet og simpel opgang
med sig en tanke.
Løshed
Grækerne nægter forhåbentlig at strippe!
Armen, den arm
Hvad gør du med den
·
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Lille dj MistCat står og vender
skrøbelige valmueblade
ved skolepulten
stærkt påvirket af pulveriserede rubinskyer
beatet forhindrer.
Ingenting!
Smukke dørhallucinationer
klar til at breake din momentidentitet
som ingen orker at tage stilling til
fødderne tager stilling
og danser videre mod sammensatte øjenhænder + tørre vipper
det er DIG de vil have!
Eller mig.
Dj MistCat mixer videre
tågen klæder os i den grad

7

·
Evigt posestiv i en
Myriade af halvbornerte
brosten.

∙

I en spejltrådskaserne
Håndledsdukkerne fanger en ækvatorparfume
Sådan stank dit idollig
I urets største mellemrum
Fortrængt?
Jeg duftede!
·
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kroningsbørn
arresteres i en brystﬂok
knuger de aldrig sten
ånder cashmerekjolen i taljebæltet
opbinding
stumpede strømper og
funkbrocher
så er den vist ikke længere
skriger de som et marimbaorkester
– og kan vi andet end
give dem ret
·
understreg den komplicerede skråstreg
det er vigtigst
Katten Lulababe render
igen
rundt i sine chunky heals
skæv på crunchy meals
Altså
meningerne rammer hjernestolpen
og tegnes med kridt på congotavlen
forvirringsgisp – med velproportionerede næser
klasker sammen
i en kommunikationskommune
værsgo her er din sorte morgengrød
meget rafﬁneret serveret
ikke
sandt.
Lulababe kradser næserne til blods.
·
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det burde de vide, de sorte biller
smelter ud i et forvirret garnnøgle
som ligger i hænderne på en strikket prinsesse
skin og sol og bille (i ﬂertal) skyldes ud i det kongelige toilet
syge prinsessen trevles
op
af det frosne kildevand
det er indviklet og
viklet ind
og virret for – hvor er dansekatten.
Ham er der ingen som tænker specielt
på.
ældede kraniebrud taler yderst godt
for sagen. tro og
hvor er sandet? i heden, i
ørkenen
og sygeprinsessen bliver meget lang
og hun har mistet solskinsbillerne.
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·
dræbt, stræbt
køber du lånte sko for store
øjne søger dit trekantede jordbærhoved
alle hader jordbær
nogle gange
løber du fra mig. Sprinter.
·
en kamerafjer projekterer
i to takes og et fraklip
min sølvtunges europaerfaring
fjer blæser tilbage
for stjerneskuddet er efterhånden dødt og dermed er
ﬁlmen ikke bregneuafhængig
mere kat alla strofe
we like
men reklamen mangler
i hvert
tilfælde.
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ELIAS GRANAU

Født 1983
I Hvedekorn siden 2008

Et sprog må være druknet; på hele stranden
skyller punktummerne op.

◊
Genstande, der får lommerne til at virke.

◊
Bogen lå åben som en fugl på pause.

◊
Håret er en slags fartstriber.

◊
Svanegal: Når hjernen ligner en kridtsvamp
og munden kaster anker.

◊
– Den tydelige blomst kan foldes til et ark,
og dernæst sig selv.
(Origamikeren)

◊
Uret tigger
om at stoppe.
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RUNE HØIRUP MADSEN

Født 1982
Første gang i Hvedekorn

3 små Boffel-tekster

1.
Der sad en mand i Boffels kælder og spiste Twist.
Han tog mere end han måtte og derfor sagde han ha-ha hele tiden.
Der sad en mand på Boffels loft og spiste Twist.
Han tog mere end han måtte og derfor sagde han ho-ho hele tiden.
Boffel kunne ikke forstå, hvorfor der lød ha-ha fra kælderen og ho-ho fra loftet!

2.
Onkel Brun’s huskeliste
---------Køb Hanse hos Dons om vinteren
Om sommeren sælger Dons kun puslespilbrikker
Han sælger mere i sin butik på Fyn
---------Onkel Brun
Hesteby 77

3.
I sine sidste leveår sad Hr. Fakuel Hest ustandselig ved klaveret og komponerede
små melodier. Ved Fakuels død arvede Boffel alle noderne, som han følte sig
nødsaget til at spille, siden Fakuel dog havde brugt så ufattelig meget tid på at
komponere dem!
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ROLF SPARRE JOHANSSON

Født 1985
Debut
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I tunnellerne under haven kravler den lyserøde ﬂodhest rundt og ryger cigarer
den har farvet sin hale lyseblå for ikke at virke gennemført
musene kravler rundt på væggene som hoppebolde og spiser knive
musene rækker ud efter gadebelysningen, fordi den ikke tænder
de har gemt sig i bryggerset for at spise sko
manden ved ikke, hvorfor han lægger sine notesbøger i blød i chancerne
musene møder den lyserøde ﬂodhest på gaden og kalder den en motherfucker
den begynder at råbe og skrige og skælde ud
musene lægger sig til at dø i bøgetræerne i mandens notesbøger
den lyserøde ﬂodhest kommer hen og sætter sig ved siden af manden i sofaen
den har en kande kaffe og to kopper med
den skænker kaffe og spørger, om manden bruger snot i sin kaffe.
·
Musene har spist mandens kasket, men han bebrejder dem det ikke
det er hans skyld, at de ikke har fået anden mad
den lyserøde ﬂodhest har lagt sig ud på vejen for at lufttørre
den lyserøde ﬂodhest ligger og taler om, hvor store næsebor den har
nogle af musene løber ind i dens næsebor
manden spiser sin sandwich, og bagefter sidder han lige så stille og lyver
musene kommer ud fra den lyserøde ﬂodhests næsebor
de har bussemænd med ud og løber ind i køkkenet med dem
den lyserøde ﬂodhest råber og råber men bliver ikke til en hest
det er blevet aften, den lyserøde ﬂodhest sjosker sløv indenfor
det er spisetid, husets beboere sidder sammen og æder hinanden og huset.
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·
Musene æder af hinandens fødder
manden tegner på væggen
trætoppene er lavet af plastik
manden kravler i bøgetræer af plastik og tænker på gummi
musene tænder stearinlys i fugleklatterne
den lyserøde ﬂodhest sætter ild til sig selv
med ild i øjnene træder manden af på kulturens vegne
en af musene tisser op ad et af bøgetræerne.
·
Manden lister ud på badeværelset og låser døren efter sig
på ﬂisegulvet ligger der en brilleslange og tager makeup på
brilleslangen drukner sig i badekarret
i køkkenet fører Ronaldinho en dæmpet samtale med manden
musene begynder at spise af taget
grantræerne udenfor knækker et for et som knogler
Ronaldinho går udenfor, mørket opsluger ham
tankefuld tilbereder manden et aftensmåltid af brilleslangen.
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ERIK TRIGGER OLESEN

Født 1960
I Hvedekorn siden 1985

4 friske ﬁskedigte

1.
Fjorten frække sild
Gik tur men for så vild
På et påskefrokostbord
I en hæk let vest for Nord

2.
Fire fede forårsﬁsk
Gled ned af solens disk
Og endte med skin og skæl
Hjemme hos dem selv

3.
Tungerne taler tit
Om at der er så lidt
Tid til at ligge på bunden
Og snakke sig selv i munden

4.
Aspargeslaks er få
Så dem ser man ofte gå
Alene én og én
På deres egne ben
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CARLO H. E. AGOSTONI

Født 1981
Debut

Da Danmarks Tankeejer kradsede af
Da Danmarks kære Tankeejer kradsede af,
blev landets tanketavle vasket ren. Dagene
gled med nat fra dag. „Sæt han farter af sted
ad lede veje ned langs helvedets hegn?”
Bare ved tanken segnede Danmarks
tankedegn i sceneregn, langt, langt fra den
sande verden. Det anedes af andre end den
der slentrede sandt med tankegang. Men
anparten af sandhed blev kastet glemt hen ad
smarte stednavne. Da erfarerede den
ventende med tankens sære smertemagt: der
er mere ved afskeden med tankeejeren end
en glad spæd anderledes verdens vel. Landet
blev fejret med fest. Festen fejede alle tanker
af. Damer dansede mandedans mens mænd
med lange negle slangede benene frem ad
dengangs tankeleges scenekant. Man sagde
det var regnens vejrrede der rakkede
menneskene ned. Hele sandheden nærmede
sig næppe helt, men heden halede
tankeeventen hen fra landefestens eneste
plage: nemlig manden med en ægte
tanketand. De andre klaskede glade med
gaﬂer, manden klaskede barskt den ﬂade
smag med kanten af Danmarks smeltende
tankeflade. Han erkendte da enemand
narrehatten ved tankens sande park-allé.
„Man kan kalde fred ved det setes havn,
men snart steger slette hekse sandhedens
galej”. Det sagde Danmarks næste
tankemand, men resten af madaberne
mæskede glade deres fade af fede ærter. Én
jappede drankerglad: „Her er ej landets
tankeejer mer. Han er blæst væk. Æd gamle
nar, en kæfert er ej heller af vejen!”. Men
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helvedets rasende nerveheste traskede ved
mandens tændte hjerte. Han kaldte alle
sammen. „Mænd, Damer! Danmark! Se, bed
ej mer sarte fatale vaner hjælp: Landet ledes
af tankedegression, snart hekse.Tankeejeren
har sagt farvel, men se da fandenedme
heksene; sammen bralrer de ad hende med
klædet nede fra havnen, kalder hende en
heks, men de er, sandt at erfare, de sande
lede hekse: de er deres eget spejl af dem selv
mellem dem selv”. Men hekse-kedelen gav
ellers dampen at vente. Mænd og damer
dansede betændte, kævede den ene narrevand
ned efter den anden. Alle kaldte
tankemanden en gal ledsager. Én sagde
endda: „Ham der, han er selv en led heks!”
Men tankemanden havde ganske ret. ”Heks,
hende der, beske heks” kaldte heksene med
spanske manerer, mens vejrkammeret
lagrede had efter glemte tankers fald – selv
samlede heksene mere, mere kraft i
nattetankebarkens halve sande saft, mens
hele landet dansede narredans med sjatter af
sved, hede af festens kampblænde. De blev
ved og heksene blev ﬂere. De var en masse.
De var lede. De var kragevers fra hede
magter. Sejlede frem, fremmede danske
hadske menneskestemmer. Dansen blev
enden, enden blev en drankerdans.
Danmarks tankeejer er kradset af,
han farter af sted ad glemte gader, ned med
ﬂaget, danser tankeglemt med mandedamer.
Dame-mand lader tankens lege ekse,
mens landets regenter er blevet verserende
hekse. De tekster verdenen med slette
tankehaler.
Tankemanden? Han kradsede af med
Tankeejeren. Tanken blev vasket ren fra
tavleﬂaden. Den er næppe andet end en
glemt fadæse.
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At stå
syd for fremtiden
med en mistanke
og synge ukendte sange
med mundvinyl,
det er ikke unikt
men tæt på
at være
en tænderskærende
melodi, som
at stå
hinsides skærmen,
og anstrenge sig,
alene
indeni
først ved at høvle
og slibe,
dernæst med
enstrenget
kontrabas
slå
hårdt
derefter
let –
det er ikke en hyldest
til uensartethed,
men tæt på
at være
det, som

at synge og spille
alene
på navlestreng,
låne en tone, strejfe musik
og lade et lille imperativ
opstå, er
at hugge
en stemning og
banke på kedelen
helt unikt – ikke helt,
men tæt på
at være det,
ligesom
at se
selvsynet er en kopi
og rejsen
på det højeste løfte
en måde
aldrig at ﬁnde sig selv
i nogen
drøm
om en original ide,
ligesom

at synge, at spille
hinsides
sig selv,
ligesom
at stå på den ene side
af en kystkaravane
med kikkertsigte
og lede efter et nyt
øjepatent,
er,
alligevel at se
noget helt, helt normalt,
og en dag falde i og ﬂyde
oven vande
mellem bølger
og mærke
eftertrykket
af et ord fra bunden,
ud af ingenting og alligevel
tilbage til rodvandet
af noget,
der aldrig var andet
end en kopi.

at vide, at miste kun er
et saltkorn fra en æske
fuld af tryghed,
og miste den alligevel, er
en måde, at spille en tone
af sig selv, som et
refunderet rekyl
og sende signaler
om hjælp, mellem linjer
i kærlighedens kontrabander, er
en måde, at ville mere,
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ANDERS THORSEN

Født 1985
I Hvedekorn siden 2006

I øjeblikket har skyerne
blomkålens form
og laksekødets farve.
Hun skruer op for komfuret
og krydrer og rører rundt.
Emhætten forstår hun
som en stor næse.
·
På et værtshus i udkanten
har en elg stukket hovedet ind
gennem væggen.
Bartenderens tindinger
bliver stadigt højere.
·
Portøren på det gamle hospital
får tiden til at gå.
Omhyggeligt bytter han rundt
på ligenes tåsedler,
mens han ﬂøjter store sekunder.
Dagen efter trasker et lille følge
efter ligvognen og deres afdøde mor –
en ung mand, der var fabelagtigt dygtig
til at jonglere med æg.
Kragereden i den nøgne eg
bugner af golfbolde.
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RASMUS PALLE JEPSEN

Født 1985
Debut
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1.
Campingvognen ved stakittet er
Røvpuler Rolfs ejendom, en dame
der går gennem toget og siger
god weekend til alle, det er smukt
som tis i sneen så lad mig dog gå
og rulle mig selv i skidt fra en spædekalv
spiritus og blåbær og skraldeposer
der er stoppet med ord som
en bulet postkasse og kommentarer
på siden af toget og låget der ryger
og skyerne der ligner mønstret
i ørkensandet eller et gammelt
bremsespor i bomulden og en mand der
læner sig op ad et gelænder
og tomme parkeringspladser der
lugter af spildplads og ståpladser der bliver
banket ind i husets rygrad og styrker
moralen og murstensmisundelsen i
mavefornemmelsen og giftig røg
der damper fra lænden og skilte
der peger græsstrå og medicin der holder
op med at virke

2.
Genkendelse genkendelse
fotograﬁet af en kvinde fra Løgstør
der ryster sig selv tør og
går, beskidte fortidslevn
den grønne baggrund der
toner ud falmende ansigt, hvidt
blodet der trækker sig tilbage i hylstret
sener der strækker sig
hvad snakker du om hvem
snakker du med en smadret bygning og et minde
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krøllet sammen på forsædet som en orkidé
huden der skaller af som gammel maling og danner
væv på bunden af håndvasken.
Det er nemmere at leve når rygraden
rives til puslespil når telefonen
ringer sig ud
skjorten der knappes af knappes
forveksling husk hende og de ting hun gjorde ved dig
våde hænder der vifter, voldsomt i hukommelsen
blomsterstoffet og gaﬂen der nænsomt
skifter hånd sidelæns på puden isoleret
de samme sår ved munden skal huskes, knappes til
livet der skriver sig selv videre og krymper
for hvert bad for hver
barbering.
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STINNE STORM

Født 1975
I Hvedekorn siden 2005

sekretæren

tegneren

de her to store stuer
bliver man evt. inviteret
ind i
afhængigt af ens held i øvrigt
jeg har skrevet at jeg ikke kommer

hurtig og præcist svensker
lang i hovedet med vinduer
ud til jordvolden

„jeg bliver hjemme, jeg kommer ikke”
jeg kommer ikke
betyder jeg bliver her
det er den slags ting man må tage
på sig, BBC præsenterede
de enæggede trillinger i sølvlamé
fra sofaen.
jeg kunne ha’ været sekretær
ved hundevæddeløbet i Alaska
det blev jeg ikke

en blond dame der hælder
tis
i vores fodspor
jeg ønsker dig alt det
bedste
efter
bedste evne
hest er for lang til spænder
hænder er tegnet med tusch
de tegner mærker
i lommerne mærker
i alle lommer
engang tegnede de
en trappe
der gik halvvejs
op i rummet
men det blev forbudt
i stedet har vi nu
rulletrapper
der blev afvist ude i sydhavnen
det er udemærket
om ikke andet
går de helt op gennem
rummet uden overﬂødigt
besvær
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broderen
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her lugter af
jeg ved ikke hvadgris til aften

receptionisten
jeg har samlet fuglene
hvis du nogensinde igen
hverken værtshus
pyntegræs eller baby
så er der de høje grantræer
og broderen i tophuen
der lægger en frodig
kvast til hans
allerede rigelige højde
men huset vender forkert
og drengene trækker bukserne ned
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mit mærkelige hjerte
ville købe ham en gave
en bowlingaften
kan vel ikke være værre
end en parmiddag
jeg tog vennen til nåde
da han sagde hans far
var rodeo, til gengæld
blev jeg tilgivet
da jeg sagde jeg havde
arbejdet i receptionen
på hotel metropol
da en luder stadig var en luder
og spillemaskiner spillemaskiner
jeg kan kun beklage de betalte
for mine bowlingsko
da jeg ikke anede hvor ubehageligt
jeg ville få det i sofaen
grinende kegler
hånende kegler
koldt vand i blodet
damerne var gifte og hysteriske
bagefter drømte jeg jeg aldrig ﬁk familie
jeg ville undskylde til nogen
hvis jeg vidste hvorfor
jeg endte her
skumsæbe, billige øl
men tænderne er jo de samme i munden
ikke mere ukulele
ikke ﬂere hævede brystvorter
eller plasticnet
blod i mundvigen, stucko
hvor længe har du boet her hvorfor
er din mor i Virginia, dit ansigt
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ligner din far, hold håret tilbage, frie
høns, hans hud er lavet
specielt til klimaet, de bor
nederst ved bjerget, det sted
jeg har brækket min arm bliver
ved med at jage mig
den ligger og vinker til spøgelserne
der er stillet op efter
dato
begyndende ved trappen

væddemålet
hvis man tillader sig
at tage sin egen
ensomhed
alvorligt
skal man ikke vædde
på et helligt sted
i ørkenen
vidste jeg ikke
hvad der måtte
skrives på undulaterne
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NATHALIE NYSTAD

Født 1971
I Hvedekorn siden 2007

Lam og Lea
Lea kører ind går ind på gårdsPladsen.
Lea går ind på gårdsPladsen.
Lea er lam. Lea er i ringsted.
Lea spiser alle dyr i ringsted.
Lea er lam. Hun spiser lam.
(Da lea var lille …)
(Da lea var lille:

Lea gider ikke spise ﬂere lam.
Lea er træt af alle verdens kæledyr.
Lea er træt af dyr. Hun er 8 år. Og har lyst til sex. Lea
elsker dyr og vil kæle med dem alle sammen.
Lea knepper et lam, men venter til hun er voksen. Når
hun er voksen, ønsker hun at gå i seng med alle lam, og
får. Lea er lam).

Lea tager telefonen og ringer til ringsted. Hun er lam og vil tale med sin far, der
dræber dyr.
(Han står ude på gårdspladsen og slår kalve ned).
Lea er træt af døde dyr. Engang druknede hunden i mergelgraven. Engang skød
naboen hunden i ryggen. Engang skød naboen katten. Engang døde det gamle
får af feber. Engang åd hunden kaninen. Engang hoppede killingen op i motoren.
Engang lagde moren sig på hvalpene, og 5 døde. Dyr dør og lea ser de brændte
mus på markerne, efter høsten. Naboen der skød, faldt selv ned af stigen.
Alle dyr dør og lea ved det. Lea spiser dyr.
Lea spiser mulle. Elskede mulle.
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Far har tilberedt mulle, slået hende ihjel. Leas lam. Lea
har uld i munden og hun spiser mulle, fordi det er synd
for far. Stakkels far, der ingen penge har, og derfor må
slagte hendes lam, så de kan spise. Det er synd for far.
Lea har uld i munden. Leas lam er dødt og far er tavs.
Det er synd for far og lea går i seng. Far knepper andre
damer.

31

Far græder, fordi fars mor er død.
Lea er lam.
Lea glæder sig til hun bliver voksen, og må kneppe andre.
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ANNELISE NIELSEN

Født 1941
I Hvedekorn siden 1979
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Attrapperne. 1.
Der er rod i alliancerne. Vielse iværksættes, og bankes
fast med syvtommersøm. Der er ikke noget at gøre.
Oksen lægges på bordet. Fugl og ﬁks fanges ind, serveres.
Glasurkager. Frugt. Og knive.
Luften er tung, da surrogatbruden arriverer, mintgrøn,
med langt ustyrligt hår. Ved hånden har hun natskygge
og attrapbørn.
Og Lucifer for fanden.
Båndlagte erindringer hvæses ud på stedet. Det er ikke
sandt, siger nogen. Det er opspind. Det er gentagelse:
Oksen med bugspænd. Hymens lænker. Fugl og ﬁsk. Det er
hverken og. Det er gommens bøjede panternakke, sangen om
hans spilﬁngre, tigerøjet. De dunkende årer.

Attrapperne. 2.
Kartonbørnene bygges op omkring en kroget søjle med øjne
på, og hængsler. Benene klippes fra hinanden og trækkes
lige lange. O, småmunde med tænder i. O, piberenserbørn
med sko på. Med transparente huder og lysende organer,
som trækker onkler til. Legeonkler med sans for ridelege.
Hop-hop hvor det går. Frem og tilbage og ud af døren.
Ingen ved, hvoraf det kommer at også tanter/mostre indgår
i legen. Eller og. Syﬁlis og stok. Variationerne.
Eller hvorfor det skal være så sørgeligt.

Byen.
Ved opkomsten af sproget man taler her, banker jeg
hovedet mod tegnsætningen og hænger dinglende mellem
linier, hvor jeg tilegner mig et hjemmelavet latino.
Man kan også hævde, jeg gemmer mig i et bogstav med
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udsigt til havet. Byen er bygget op omkring et net
af skinner. Udenom ligger ørken. De er ﬂinke her
i byen, puffer mig nænsomt gennem alfabetrækken og
tager mig i hånden. Urene ligger vandret, slynget
ud i skiver. Det er en anden tid her. En anden melodi.
Højdepunktet er hver dag. Døgnet rundt. Hver dag
sprænges ord i luften; hele sætninger detoneres.
Det er klart, man ikke sender den slags indhold hjem
i breve. Og da slet ikke når man tvivler på, hvor
man egentlig er. I stuen ved siden af? Eller pokker
i vold. Jeg har truffet nogle nonner, som påstår,
vi er ude i hampen.

Byen og attrapperne.
Nonnerne påstår, at eksistenserne er vokset op i
et papcastel, skjult i en række bogstaver, samt,
at de typisk gylper barndomsrester op og forsvinder
ind i malebøger. Sådan en samling klorofylfattige
rollinger, vrænger nonnerne. Og de fylder de små med
abcd-vitaminer. De trækker dem op af kommodeskuffer
og ruller dem i jern, cobber og cadmium. Huset hvori
det hele foregår består af tufsten og en million
knaldhætter. Naturligvis bliver børnene undervist,
det er det, det hele drejer sig om: Ind i fauna og
ﬂora og hen ad borderlines. Det handler om, at føre
de goplehvide unger ind i artsfamilier, såsom homoart, krigs- og sapiensart. Det gør ikke noget, det
bliver en munter forestilling. Ligesom det ikke skader
at lukke ungerne ud på græs. Hvor ville man gerne
referere. Fortælle noget opløftende om huset, nonnerne,
børnene. Meddele at hver gang børnene går i stykker,
bliver de omhyggeligt syet sammen med kinesertråd.
Men desværre. Ganske vist pudses børnenes blodstensøjne, og huderne skinner olieblanke, men der er og
bliver en hage ved arrangementet. Børnene sættes
immervæk i gang med at plukke ﬂoskler. Som parrer
sig hæmningsløst. Desuden blomstrer psykoser i alle
og enhver vindueskarm. Og ryger cigaretter.
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Bryllup.
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Mellem et bryllup og et andet går Alice. Hen til
lægevidenskaben for at få indstillet skridtlængde
og rygsøjle. Det bærende element er ikke fødderne.
Ikke de udtrådte sko af falsk krokodille. Elementet
er en svejsetråd. Alice går til køkkenregionerne,
de mange bryllupsfester. Som gentages. Om og om igen
og kryds og bolle. Alle gommene hedder Xerxes.
Alice læser i bandlyste bøger mellem retterne. Er nær
ved at drukne i en styrtsø af informationer. Anatomiske.
Anal-fabetiske. Når bogstaver tørner sammen fordrejes
hendes navn. Så hedder hun Balicia og Ego Centria.
Om natten lurer hun ved dørene. Alle gommene hedder
Leonardo Castelnuevo.
Ser man hende ikke. I køkkenet. Bøjet over festmad.
Ser man hende i festlokalet. Neglene kradser duge.
Når alfabetet tørner sammen, opstår der løgnehistorier.
Kabalerod og rygter. Alle gommene hedder Pontius.
Det er helt galt. Gal i skralden sprakker schproget
savtakker og stikker sylespidser i Balicias hule
helvede. Etwas.
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HANS REUSCH

Født 1943
I Hvedekorn siden 1973

Håndbog for den rejsende.
I denne verden handler vi på anden hånd, undtagen når denne hånd anvendes til
forebyggelse og behandling af diarré. Men hvad synger de, hænderne? Balls and
chains? Du skal blot prøve det én gang og de er altid fulde.
Du har tiden for dig, du brugte syrisk asfalt og æggehvide til dine ikoner. Skik
følge eller land ﬂy, sagde man, det gælder også sæden. Every member of the
staff.
På Pera’s store gade lå der kalcium frit fremme til almindelig afbenyttelse, – i
klumper. Det var at betragte som en erhvervssygdom. Og er det for den sags
skyld stadigvæk.
Men også i det nordiske arkipelag rejser solen sig hver dag. Tuf siger de dér,
uden angelsaksiske overtoner. Og det er også hér jeg står af hver eneste dag, i
dyb frustration.
Kære, du må undskylde, men jeg har i de sidste tre uger været sengeliggende
med en maveinfektion som endnu ikke er kureret.
Lyt ikke til dine vise sønner, de er optaget af, optaget af, optaget af --Da jeg sidst kom til byen, efter din død, var jeg dybt berørt og tynget af
Mallarmé’s parasol og Europas søde vand. Min langvarige søgen efter Café
du Lac, min ungdom, min elskede. Jeg tog Pension Østerpalæ og skyllede den
direkte ud via Partille og Perth, mens Dubliners wake stod i sæd til halsen. Å
kære grillstegte kyllinger direkte fra Taberna medica minor, inklusive rød svensk
konsumvin som ledte til en blodrus af de mindre, men dybt euforiserende.
Som en fodnote kan det bemærkes, at jagten på hudorme altid var inde, men at
de mere personlige udtryk for følelser ikke var det, det var ren lyst.
Jeg sank ned i min erindring og forsvandt for altid. Selv i den sene af
slagsen, som f.eks. dén fra 1989-1994, hvor døgnet gik ud i ét, og hvor de
postmodernistiske epistler udtrykte et dybtfølt savn efter kontinuitet mellem de
to fysiske køn, den glidende overgang og det dybe hug.
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Det er ikke de forrige tider, som Ewald sagde til sin Arendse midt i døden og til
skade for ham var det ikke dén død, der var tale om, dén var passé. Han stod i
jord til halsen.
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Festbamserne fra Pressburg
Veroni stemte sin knap 4-årige krop op på den bornholmske slagbænk, strakte
armene i vejret med pege- og langﬁngre strittende endnu længere op i luften:
„Ekspert! Ekspert!!!”
Der var ingen tvivl, hverken i hendes eller i mit hjerte, hér var døgnﬂuernes
stjerne født og intet kunne røre hende.
Det var som med teatret og det mekaniske klaver, alt kunne lade sig gøre
og alt lod sig gøre. At bagtæppet så var forsvundet og personalet gået hjem,
hvad betød så det? Blot hendes trofaste Bilderberg og Vanderpyl trådte frem
og udførte deres arbejde der bestod i at afsynge „Happy Birthday for you” så
længe hun nu mente det var moralsk forsvarligt.
Det var herefter højdepunktet, kulminationen skulle ske: Festbamserne
fra Pressburg skulle træde ind på scenen, folket skulle juble og kaste deres
klaphatte op til bamserne der ifølge deres natur var ﬂade som pandekager. Men
hvem havde ikke været det, efter så lang tid i en kuffert, eller blevet det efter
mængden af klaphatte, det var virkelig tunge sager.
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THOMAS KROGSBØL

Født 1963
I Hvedekorn siden 2002
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*
Jeg regner med at ﬂytte ind i den her tekst om en uges tid. Jeg skal
bare lige have tapetseret digtet. Og have lagt rør ind så digtet kan
vaske sig, for vi kan ikke lide beskidt poesi, og vi kan bedst lide at
være i ﬂertal når vi ikke kan lide noget, og det ville være rart hvis vi
kunne lave os en kop te inde i digtet. Så kunne det være et efterårsdigt. Men det gider jeg ikke skrive, for poesien skal være noget
mere specielt. Den skal handle om mig som går gennem en dør, nej,
jeg passerer gennem en dør, når jeg ﬂytter ind i digtet. Det forventes
af mig at jeg er iklædt en helt ny planet hver gang jeg går igennem
døren. Og en ny planet, det kan kun blive her. Lige her for tiden,
som har gemt sig bag døren hvor den vil blive stående længe mens
vi er hjemme og drikke te. Jeg har omkring en uge til at skrive digtet
inden jeg skal gå gennem døren, og bagefter skal jeg sikkert drikke
et glas vand, måske med en citronskive i.

*
Vi kan osse sige noget andet: Inde bag døren ligger Staten. Staten er
et system af døre, og den første dør er vores fødsel. Man har endnu
ikke lært at passere gennem døre, så man falder bare vrælende ud,
blot for at opdage at næsten hele jorden allerede er ejet af nogle
andre, og at man kun må opholde sig her hvis man har fået lov. Og
helst selv betale for det osse. Poesien er en anden af Statens døre.
Her passerer man, nej, skrider ind igennem døren, måske endda til
hest eller med en eller anden slags underlig hat på. Og gerne en
sabel osse, for det er ikke meningen at nogen skal føle sig hjemme
her alt for længe ad gangen. Fisk og gæster og digtere lugter efter et
stykke tid, og det bliver værre endnu når man kommer til at gå ind i
dørene og slå sig og begynder at svede eller få dårlig ånde, så skal
man osse lugte til sig selv hver gang man holder hånden for munden
af kedsomhed eller overraskelse. Jeg vil helst overraskes, det er lidt
som at opﬁnde hjulet igen hver gang man skal op at køre.
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RASMUS NIKOLAJSEN

Født 1977
Første gang i Hvedekorn

41

Angst (sms-remake)
Hold farver omkring mig
med dine runde brød
hold fastfood imens dit hjerte
endnu har almindelighed og varme.
Om lidt så er vi skilt advokatomkostninger
som cappuccino på hakkebøf
om lidt er vi forsvundne
som analyse i ballast.

Bomber af H.C. Andersen
„Mine stakkels Bomber ere ganske døde!” sagde den lille Ida. „De vare saa
smukke i aftes
Den lille Fugl dansede rundt omkring den og sang: „Nej, hvor dog Græsset er
blødt! og se, hvilken sød lille Bombe med Guld i Hjertet og Sølv på Kjolen!
Den har saadanne deilige blaa Bomber saa bløde som Vingerne paa et Møl og
endnu meget ﬁnere.
Blikstille kunne man øjne Solen, den syntes en Purpur-Bombe, fra hvis Bæger
det hele Lys udstrømmede.
Men den lille blaa Bombe ved Vandet, den skulde ogsaa med! …
„Hvor det varer! Hvor det varer!” sagde Bomben. „Jeg føler Kriblen og
Krablen, jeg maa række mig, jeg maa strække mig, jeg maa lukke op, jeg maa
ud! nikke Godmorgen til Sommeren, det bliver en livsalig Tid” .
Og Bomben rakte sig og strakte sig
„Solskin, Frihed og en lille Bombe maa man have!”
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Kinesiske bomber
En hytte
ved bækken
Stille
Ingen mennesker
Bomberne skyder frem
og falder
skyder frem
og falder
*
Stille
forårsregn
Bomberne
falder
*
Denne måneklare
nat
sejlede jeg gerne ud
i en båd
fuld af vin
og så på bomber
*
De gule bomber
ler ad mig
den fordrevne
*
I den tredje måneds
bombestøv
gled hans båd
mod Yangzhou
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POUL G EXNER

Født 1973
I Hvedekorn siden 2002

ksn du ikke vlre mere som Amabile? hva’ – eller du sad jo der og blkev ?kldre
tilegnet Morten.
?h GALLO??? sad is tolen til m?rket faldet
p? i gennem musikkejn sgev
m?pnmn m?ene mpene m?nen
klar som et speklt i rummet om
’kring migg - hun sasfde, hube sagde
ha var det egentlkig hun ville sige
Di kl fuy (her er vi Dis med vores omverdner)
iof jab fu ikke se? det o0f se mig s? n?gen
og med brusternes haner helt ?bne, Di d??er
’og slik slik slik vamrne l?bers fugtige kiks
X?c d?d s?d s?d s?d der var den: s?d, s?d ig var,
tio sn?ds forstpeket m?lken’g?lem ikke m?lken
rinde itdine stille grust tinde tinde tavs bgarn
rinde rinde stille brsst ringfw ﬁnwe dim dimn dim dim
’ fom fom fomm ﬁm ﬁumm men S;M?KLI*S
hvosa& op sa p? den igen spr?gghest n lille ven_: se at blive sagt,
’gengtag og kome so kom s? japanske bambussax hug
?rstiderne ned til jn?h?jde så en bedende mand
osz kan f? en smule sol, en smuke kvinde frfa fuyn skyn
og lidt lud igennem de golde h?nder byerne fra landende
runde omkrinf ?ndefrlt, kan iukke tale lige nu kusser
’lud og lys petrinelampen glinter natvs?remern oser
i vilden sku so m h glemte hjerter (skil??lle ellers jave v?ret
b?cd biket og fr?m ogm at gluve). se her pige jeg sr?r fer og
lugter sim en bklinst for Dires skyld rosa marié A d?r jeg hat
marineret miy skplpund k?f med ktomblade af ussay muako s?
sti?lkens f?nder om lysets kvinder taler om vinge Di må stige stille iperfumen
for at komme indenfot i vamen op l?ngere sigt Di,
en e st?ende snylter på k?rmlifeden, cr??ken ﬁmmelgl?
l?g Dim i vbtlmfrdkiugtr br?ndende skuret og f?l Dim jjrmmr
men knuser Di m?nrspejlet y sengen i kampens jede f?t Di?????’????’

Hvedekorn 4-2008 ny.indd 44

30-10-2008 16:18:32

’sy v liv i ulykke, alene enkeﬂue fra f?dse? til s?s s?s d?d d?d, ja
endelig d?d sumsum sumsumma bizzz k?tligjrden er optaget lige nu.
buzzzzbuzzzz ’men en frisk lirt ringer vel op igen ?hh
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vil du det lidt t?ttere p? s? din nabo bedre kan se dig, Amabile?
ok:
natsv?rmeren er f,ammens ansigt
frab frabg frabb
titte titte frabFra’b kyslyskyskyskysksys hi hi hi og tihi lille Di
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DORTHEA CARLSON

Født 1949
Debut

hvorfor har du ikke--jeg synes du sagde du ville--nååh nej!
det er ikke koldt nok!
endnu ....

·
hvor broen
er bro
søen sø
træet træ
er valget
ikke
andet
eller meget mere
·

Med fynd og klem
og seksten gange to ord tilbage
klarer du det
inden for grænserne
mere kan ikke forlanges
du har udrettet det umulige
der er bare ikke nogen
der forstår det!
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AVEY RIETVELD-SPEICHER

Født 1985
Debut
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Efter A.R.
Angst
Vejret er en sommerkjole
jeg møder
en tidlig morgen
og ikke kan ﬁnde ud af
O palmer! diamant!
Jeg er forsvundet i et møde
med dine læbers fordi
og denne urolige vind
der som et sår
går gennem den tunge luft og havet
Du siger: Vi kan bare mødes
igen og igen og
slide tiden ihjel med hinanden
Men vi er jo ikke i Frankrig
og det er også alt
alt for sent
til denne overskyede himmel
og vi er slet ikke i Frankrig

Metropolitan
Alle forstæder er fulde af drømme
og jeg er bare en smule
for lille til Dragør, til Køge
til Holte
Når Kathrines krop er lidt for virkelig
drømmer jeg om Stillehavsøerne
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eller et andet
og mere eksotisk sted
hvor jeg i polarsolens røde vellugt
kan drikke metropolitans
og mine venner gennem byen

Antik
Dine hjørnetænder lyner i solen
i dit rødbrune hår
hvor min højre hånd er faret vild
og hvorfor fanden skal vi altid
gå og bilde os ind
at den hvide marmor er hellig?
Du er et dyr og to køn
er faldet til ro i din krop
rør blidt dit lår
det andet lår og venstre ben

Kongelighed
En smuk morgen hos et venligt folk
i Sydøstasien eller Nordamerika
slår det mig
at der sikkert ﬁndes
ﬂere piger i verden end jeg
kan nå at forelske mig i
Og så ﬁndes der os
lidt uden for Kastrup
Og så ﬁndes der os
lidt uden for Kastrup
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MARTIN LYNGGAARD

Født 1972
Debut

For meget rødvin
I
Ganen
Ni måneder
Senere
Med barnevogn
På
Skydebanen
·
Først
En kop varm te
Med hugget sukker
Senere
Beruset
Men besindet
I en sofa med byens
Mest anerkendte festslukker
·
Først læder pisk
& bondage
senere
portrætter af børnebørnene
som fotomontage
·
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Først på
Idealbar
Senere
Ekstrem
Umiddelbar
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·
Først Søs Fenger
Med gamle
Flammer
Senere irritation
Over at det ikke
Er mig der
Ammer
·
Nogen gange kunne
Det være rart
Med en påhængsmotor
Eller
I det mindste
Nogle
Lakridssnørebånd
·
Troede jeg var tilbage
Til hønseringe & katte
Pige i E.T. T-shirt
Smurt ind i jord
Mit kvarters dronning
Kysser du stadig
Bag blokken
Her højt imod nord
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MORTEN ETTRUP

Født 1986
Debut

På pladsen foran skabelonerne forsøger vi at vende om
jeg har en boremaskine i hovedet når jeg skriver,
og halvdelen af ansigtet erstattet af en gul prik der bliver
rød og derefter toner over i grøn (nuancer)
et sted, nat, spiller de Helmig mens folk på krykker
falder ud af lortebrune beværtninger i sommeren
det hele minder om mine dage som ung italiener i
1950’ernes groteske varme i Hell’s Kitchen,
jeg tager undergrunden til et andet land mellem vognene

Hvor går du hen?
Jeg har intet kort over byen, men
jeg kender pladserne, paraderne, paraderne
tanks der vælter over hinanden og
springgymnastik med balloner og hulahopringe
små nordkoreanere i et kolonihavehus i
Østberlin. Det er sjovt som gaderne bliver
smallere jo mere man bevæger sig på dem
hvordan man vænner sig til biler, der kører galt og
uden at dreje hovedet ringer efter en ambulance
i dag skrev jeg dette og et brev på otte kalendersider
det er fedt at være fattig
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Hvilke konsekvenser skal det have for dem?
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Vi ses ikke privat, vi ses hele tiden
vi vi vi ... det er kedeligt bare at skrive det er kedeligt
jeg var i Hvedekorn i 1968 under navnet Jacques Roubaud
jeg skrev en art remanens uden at ane hvad det betød
jeg vil også skrive en bog om alle de kendisser jeg har mødt,
ingen slår dog Anelka med hans vidunderlige arrogance
nu har jeg også skrevet om fodbold i et digt, det keder mig,
ude i gårdhaven som jeg får i morgen er det tilsyneladende altid efterår
det er den billigste årstid, jeg er født i oktober, det har ingen betydning
jeg tror ikke på horoskoper, men det gør du, og det er ﬁnt

sølv
Det er en fordel at være nummer to, blive nummer to, aldrig være nummer
ét, det er en fordel at rumme ﬂere linier i sig end bare en, to er det forenende
nummer, ét er det individuelle, det er blæsende dybt som havsalt i munden, i det
tilbagestrøgne hår, i en forenkling af et ellers næsten familiært forhold, jeg vil
ingenting, det vil du heller ikke, det er det jeg forstår nu, hvis jeg nogensinde
vender tilbage til denne tekst kan jeg i det mindste tænke at det føltes rigtigt på
det tidspunkt hvor den blev skrevet og det er umuligt at argumentere imod, hvis
ikke nægter jeg at høre efter, jeg vil skrive solen et stykke, jeg vil udtrykke mig
præcist om hjemvendelsestidspunkter og holdbarhedsdatoer, telefonforsvindinger,
snakke om det sunkne, vraggods skyllet op på stranden som en metafor for at
det man smider over bord altid kommer tilbage, at landet er alt for lille til at
forsvinde, man bliver altid genkendt af en taxachauffør eller en mejerist eller et
landpostbud man gik i folkeskoleklasse med i et andet årtusinde og folk man
eventuelt har mødt til en fest eller set til en ligegyldig koncert med et alt for
selvhøjtideligt orkester, dette er sat i parentes på måder jeg endnu ikke forstår.
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terrapin
Strygere, strygere, strygere, strygere, strygere
styrer det hele ud i turkis (ikke blå)
jeg bryder mig om kedelige gentagelser (repetitioner)
eksotiske dyr ikke så meget
fjerne verdensdele og opkald derfra
din mund som organ, og ikke som objekt eller længsel
kloen er alt for lille til at rumme mere end irritation
·
der er ﬁre timer til arbejde
jeg kigger på uret hvis visere netop har passeret
den lille datomærkning i kanten som altid virker overﬂødig
hvis man ikke kender datoen har man næppe travlt nok
til at have brug for et ur eller til at sige;
den Truffaut-ﬁlm var virkelig god,
dateringen var fantastisk og hans form-sprog,
åh – hans formsprog! jeg har aldrig set Truffaut,
nej, det ved Gud, jeg ikke har! (sagt som i et tv-interview på DR, 1970)
men det er på min huskeliste, ligesom at forsvinde på Goa
aldrig mere at gå på Burger King, prøve den gule enke
og male mig grøn i hovedet, mens jeg cykler langs Seinen,
helst på en væltepeter.
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GRZERGORZ WROBLEWSKI

Født 1962
I Hvedekorn siden 1994

ROSEN GØR KRAV PÅ ET DIGT
Rosen gør krav på et digt der vil være modtageligt for salamandersprog,
de halte kumulusskyer og de sindssyge børns
gestikulation.
(Du minder mig om en rose, min listige rose!)
Den ønsker sig en højtidsdag, et forræderi eller en duel
om en dæmonisk kvinde,
hvis kinder er lige så glatte som dens delikate
blade.
Vil det sige at rosen er feminist?
En udspekuleret politiker?
(Når jeg tænker på en rose, tænker jeg på uafhængighed eller blodherredømme.
Der ﬂød jo meget blod og rosen deltog i denne begivenhed …)
En vissen eller en saftig rose … (Man behøver ikke udelukkende at forbinde
rosen med digtere fra barokken. Også de ensomme astronauter
og de hensynsløse ruffere af alle slags
lod sig inspirere af rosen).
Rosen har altid været digternes muse.
Giver dette digt dig omsider satisfaktion?

DE DØDE TORSK
De betragter de svedige forbipasserende,
der forargede går forbi:
Sikke modbydelige ﬁsk, hvorfor har man endnu ikke
stukket deres øjne ud?
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FRA EN STRUDSEFARM
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De tre velvoksne strudse (alle med et violet
stempel på halsen) følger roligt efter en mand,
der har solgt dem til kødblokken.

ROBESPIERRE (1758-1794)
Det øjeblik jeg blev halshugget
forstod jeg
alt.
Mit hoved
holdt op
med at være politisk.

FUGLENE PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD I KØBENHAVN
Denne lille, grå fugl, der hakker i sin kammerat,
ved godt hvad den gør.
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PORTIEREN OG LAVENDELEN
Han ser på mig idet jeg kommer ind i det tomme hotel.
Hvordan går det? spørger han.
Månen er en svindler – siger jeg.
Har du igen tabt to hundrede i kortspil? – han giver mig nøglen.
Hans lilleﬁnger vandrer igen langsomt i hans hårbevoksede øre.
Han bøjer sig over gårsdagens avis.
Gaber.
Han vil ikke mig noget.
Jeg vil ikke ham noget. (Jeg med).
(Får jeg nogensinde lov til at lære Georges Charpentier at kende?)
Disse ensomme portierer, spillere, fallerede erobrere
af rige enker og oceaner – hvor de dog ligner hinanden!
De lugter altid af lavendel.
Har ikke råd til andet.
Kender hinanden ud og ind og hader hinanden i det stille.
De har ikke råd til andet.
Oversat fra polsk af Janina Katz og Anne Hermann
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CHRISTOFFER UGILT JENSEN

Født 1983
I Hvedekorn siden 2007

MADS L. MYGIND

Født 1984
I Hvedekorn siden 2007
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RETTELSE OG FØLJETON

63

Ikke bare var der ﬂere fejl i Mogens Bynkou Nielsens to digte i Hvedekorn nr. 2,
2008 (digt 1, linje 1: „læskedrik”, linje 11: „falder”, linje 43: „er stødt”, digt
2, linje 29: „minsandten ikke”, linje 37: „Det er en sang”), de manglede også
henholdsvis 11 og 21 linjer, det beklager vi stærkt. Fortsættelserne kommer her:

I det utætte fjernsyn blunder fremmedlegionen
Husarerne jubler over fremstødet
Firmaets gulerødder møder op til frokost
Menneskemængden deler de runde piratos og sukkerkugler ligeligt
Hammeren ﬂader lidt ud efter selskabet
Skoene bruger hele lejligheden igen
Og støvlerne vandrer hjemmefra
Sygeligt træt
Flytter hospitalet en meter nærmere
Januar benyttes til dukkehusets rengøring
Og hele møllen græder ind i en ovn for fulde grader
·
Jeg skal sige dig noget
Fred er ikke en størrelse
Har du fortalt mig noget jeg ikke har hørt
Nu vil jeg gerne vide det
Hvis det ikke er for sent, nej
For sent
Kulørt tankegang
Sort hvid sort hvid tankegang
Det er genbrug
En smuk følelse af guld
Gry grums gyldent skær
Huset brænder hver morgen
Huset må blive gult
Det stilles tilbage
Og vejen
Cykler og vinduer i fartens forvirring
Ingentings vej forbi
Det klare øjeblik ind i krogen, glemmer det
Kører baglæns gående
Smager æblerne forkert i baghovedet
Bevidstheds manglende forbindelse hertil
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