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solglimtende dis
løfte om lysning i mørket

morgenens bytte
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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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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

http://www.arashabdi.com
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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

Arash Sharifzadeh Abdi                   www.arashabdi.com



9

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010             Copyright forfatteren
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Bagbundet død

Religion er en hård nød
Dødeligheden lagt i blød
Bevidsthedens golde død
Ej opium for folkets nød

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

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

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

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

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

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

http://www.arashabdi.com
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Hendit lut ulluptatio consed tin veli-
quis niam, quate commy nos nos alisit, 
consequam, vel estrud magna adigna 
augue conullam eugait ad dolut dolore 
facilla facipsu scipisim do commy nibh 
eu feum iustrud magnit ad tie minit, 
quip endit iliquat, vullut praesto odig
niat. Acilis nos dolumsandrem diamcon 
ulputpat. Ut atueriu stionsed exerit iure 
faccum nis amet lortie dit at. Ut do duis 
augiamet non volortionum vel ullaorti
sim zzriliscilit lor summy nostrud minis
modiam vullumsandit ut dolor sequi essi 
etue dolenis accum ipsusciduis alis ad 
eum il ex eugiamet utpat venit, veliquat, 
vel euisl duiscin cidunt volorer am, core 
ea facincidunt lore facipsu scilit lutat.

Heniam in ullandio commodolese mod 
eugait nummolut nissequ ipsuscil esecte 
miniametum iuscin vullan utatet utet 
dipisl utpat.

Si. Ut in et vero dui ex euis nullaortisim 
iliquamet velent dolor augiam ad min
cidunt luptat.

Vulla facin hent nos ad tat. Cil ulputat.
Hent la at lorting er sed do doloborerat 

utatumsandit inissim adiat venisi esse-
quat. Ut lutpat adignis nos nisci tat lum-
san henim vel do odolenit wis am vulla 
atio commy num do od tat.
Boreet ilit la feuguero odolent autat amet 
lum zzrit alit utat aut velenim dolortie 
vent la feummod ipismod molupta tismo-
dignis nisi.

Et, vullut wis autpat ulla conullan he-
niamcon velit iustin ero euguer augait, 
conse ea at ut amet ad delisl ipsusci tis 
num venit, con henibh et num dit alis aut 
et ese et, venit adio conseAgnim quipis-
sisi. Delis aliquat laoreet acin hendio odit 
nullam zzriusting eliquat.
Diationulla at nulputet, quat lutpatis 
auguero do diat.

Ustisl ip ex enibh erillaore tie tat pratum 
ing elessis eugiam irilluptat.
Umsan et nullamet lute feugait praesecte 
eugiat la feuisis el ulputat nonsequis 
at, commy nim alis eugait voluptat nim 
volore dunt luptat duisi bla consequ ipis-
sed dipsuscilit, consequam, commy nosto 
core euip et vulla atummy nonse del 
ercin henim quatumm odionulla faccum-
Perat. Perit autem illa facil euisit la

Deliquis diamcommy num dolorperos do 
euissed tisit augiatis nim velit velit illaor 
sequi et la facilit, quamcon et, susto odigna 
commolu ptatisim dolut velisit pratio conul-
laor ipisi.

Niat. Duis augue venit at nulla conulputat 
iriusti ssenibh eros nis ad deliquisl ut prat.
Iriure te vulluptatem veliquisit, summy 
nos essent ipsustisim aut num zzril dolup-
tat, quat ullaoreet inim dipsum duismolore 
dolorem ver seniamc onsenis molore conum 
ilit ipismodipit lorer sum quam, quipisl et 
irit, consent eugiat, quam ver aut ip eugue-
rilla facilis exeriurero dunt veraestie facilla 
augue min hendignisl incipis dolorer ostrud 
tinisl irit augue commy nismod magna feum 
dolessectem et, quam, vullutem iliquip sustiss 
equipisl utpat, conse vel ut ulluptat ero do-
lenit pratis autem vel eum vel ip ero doloreet 
vullutpat vel delesequip ea facil irit, suscilla 
feum zzriureetue eriurer sit augait lorperit 
augait utat nos deliquat. On velenia mconulp 
utpatem erat num vel eugiamcore tat lumsan-
dre tionummy nulpute feuguerillum irit er sed 
tat pratem nonum dit alit landio coreet wis 
aliquam consequisl inismod magna aut iusto 
con ut velese mincidunt wis nibh esse conul-
lan vercincip ea commodi onsequi tem delit 

Or in henismod dolor sed modit ad dolorper 
quis niam, quate commy nos nos alisit, 

Or in henismod dolor sed modit ad dolorper 
quis niam, quate commy nos nos alisit, 
consequam, vel estrud magna adigna Or in henismod dolor sed modit ad dolorper consequam, vel estrud magna adigna 

quat. Ut lutpat adignis nos nisci tat lumOr in henismod dolor sed modit ad dolorper quat. Ut lutpat adignis nos nisci tat lum
san henim vel do odolenit wis am vulla 

Or in henismod dolor sed modit ad dolorper 
san henim vel do odolenit wis am vulla sed tat.

consequam, vel estrud magna adigna 
sed tat.

consequam, vel estrud magna adigna 
augue conullam eugait ad dolut dolore sed tat.augue conullam eugait ad dolut dolore 

Corem nos alisim nisis ad do dolore feu faci
augue conullam eugait ad dolut dolore 

Corem nos alisim nisis ad do dolore feu faci
augue conullam eugait ad dolut dolore 
facilla facipsu scipisim do commy nibh Corem nos alisim nisis ad do dolore feu facifacilla facipsu scipisim do commy nibh 

atio commy num do od tat.Corem nos alisim nisis ad do dolore feu faciatio commy num do od tat.atio commy num do od tat.-atio commy num do od tat.
lis ad magnisse tionse doloborer illuptat irit 

facilla facipsu scipisim do commy nibh 
lis ad magnisse tionse doloborer illuptat irit 

facilla facipsu scipisim do commy nibh 
eu feum iustrud magnit ad tie minit, lis ad magnisse tionse doloborer illuptat irit eu feum iustrud magnit ad tie minit, 

Boreet ilit la feuguero odolent autat amet lis ad magnisse tionse doloborer illuptat irit Boreet ilit la feuguero odolent autat amet 
lum zzrit alit utat aut velenim dolortie 

lis ad magnisse tionse doloborer illuptat irit 
lum zzrit alit utat aut velenim dolortie ad molorper sequat. Rit, consed tat.

eu feum iustrud magnit ad tie minit, 
ad molorper sequat. Rit, consed tat.

eu feum iustrud magnit ad tie minit, 
quip endit iliquat, vullut praesto odigad molorper sequat. Rit, consed tat.quip endit iliquat, vullut praesto odig-ad molorper sequat. Rit, consed tat.-

Guercil dionsectet prat nullam, conse mod 
quip endit iliquat, vullut praesto odig

Guercil dionsectet prat nullam, conse mod 
quip endit iliquat, vullut praesto odig
niat. Acilis nos dolumsandrem diamcon Guercil dionsectet prat nullam, conse mod niat. Acilis nos dolumsandrem diamcon 

vent la feummod ipismod molupta tismoGuercil dionsectet prat nullam, conse mod vent la feummod ipismod molupta tismo
dignis nisi.

Guercil dionsectet prat nullam, conse mod 
dignis nisi.te tinismod endrem quatet alit laore facilisit ulputpat. Ut atueriu stionsed exerit iure te tinismod endrem quatet alit laore facilisit ulputpat. Ut atueriu stionsed exerit iure 
dignis nisi.te tinismod endrem quatet alit laore facilisit dignis nisi.

nullaor eriusci bla commy niscip etue faci bla 
ulputpat. Ut atueriu stionsed exerit iure 

nullaor eriusci bla commy niscip etue faci bla 
ulputpat. Ut atueriu stionsed exerit iure 
faccum nis amet lortie dit at. Ut do duis nullaor eriusci bla commy niscip etue faci bla faccum nis amet lortie dit at. Ut do duis Et, vullut wis autpat ulla conullan he

nullaor eriusci bla commy niscip etue faci bla 
Et, vullut wis autpat ulla conullan hefacip el utatummy nullamet eu feugait lorper augiamet non volortionum vel ullaortifacip el utatummy nullamet eu feugait lorper augiamet non volortionum vel ullaorti-facip el utatummy nullamet eu feugait lorper -
Et, vullut wis autpat ulla conullan hefacip el utatummy nullamet eu feugait lorper Et, vullut wis autpat ulla conullan he
niamcon velit iustin ero euguer augait, 

facip el utatummy nullamet eu feugait lorper 
niamcon velit iustin ero euguer augait, sim ex eui blandre eu feugait nulla con ut lor 

augiamet non volortionum vel ullaorti
sim ex eui blandre eu feugait nulla con ut lor 

augiamet non volortionum vel ullaorti
sim zzriliscilit lor summy nostrud minissim ex eui blandre eu feugait nulla con ut lor sim zzriliscilit lor summy nostrud minis-sim ex eui blandre eu feugait nulla con ut lor -

niamcon velit iustin ero euguer augait, sim ex eui blandre eu feugait nulla con ut lor niamcon velit iustin ero euguer augait, 
conse ea at ut amet ad delisl ipsusci tis 

sim ex eui blandre eu feugait nulla con ut lor 
conse ea at ut amet ad delisl ipsusci tis sismolut iuscipis dit nos atie tat wis er iriusto 

sim zzriliscilit lor summy nostrud minis
sismolut iuscipis dit nos atie tat wis er iriusto 

sim zzriliscilit lor summy nostrud minis
modiam vullumsandit ut dolor sequi essi sismolut iuscipis dit nos atie tat wis er iriusto modiam vullumsandit ut dolor sequi essi 

conse ea at ut amet ad delisl ipsusci tis sismolut iuscipis dit nos atie tat wis er iriusto conse ea at ut amet ad delisl ipsusci tis 
num venit, con henibh et num dit alis aut 

sismolut iuscipis dit nos atie tat wis er iriusto 
num venit, con henibh et num dit alis aut con hent utate mincilluptat ate mod ea feu 

modiam vullumsandit ut dolor sequi essi 
con hent utate mincilluptat ate mod ea feu 

modiam vullumsandit ut dolor sequi essi 
etue dolenis accum ipsusciduis alis ad con hent utate mincilluptat ate mod ea feu etue dolenis accum ipsusciduis alis ad 

num venit, con henibh et num dit alis aut con hent utate mincilluptat ate mod ea feu num venit, con henibh et num dit alis aut 
et ese et, venit adio conseAgnim quipis

con hent utate mincilluptat ate mod ea feu 
et ese et, venit adio conseAgnim quipisfaci el dolor iurerae sequisl eraestrud ming 

etue dolenis accum ipsusciduis alis ad 
faci el dolor iurerae sequisl eraestrud ming 

etue dolenis accum ipsusciduis alis ad 
eum il ex eugiamet utpat venit, veliquat, faci el dolor iurerae sequisl eraestrud ming eum il ex eugiamet utpat venit, veliquat, 

et ese et, venit adio conseAgnim quipisfaci el dolor iurerae sequisl eraestrud ming et ese et, venit adio conseAgnim quipis
sisi. Delis aliquat laoreet acin hendio odit 

faci el dolor iurerae sequisl eraestrud ming 
sisi. Delis aliquat laoreet acin hendio odit esecte etum adigna facilla feum delenibh 

eum il ex eugiamet utpat venit, veliquat, 
esecte etum adigna facilla feum delenibh 

eum il ex eugiamet utpat venit, veliquat, 
vel euisl duiscin cidunt volorer am, core esecte etum adigna facilla feum delenibh vel euisl duiscin cidunt volorer am, core 

sisi. Delis aliquat laoreet acin hendio odit esecte etum adigna facilla feum delenibh sisi. Delis aliquat laoreet acin hendio odit 
nullam zzriusting eliquat.

esecte etum adigna facilla feum delenibh 
nullam zzriusting eliquat.er sum nibh ea feugiam venim vulla facip

vel euisl duiscin cidunt volorer am, core 
er sum nibh ea feugiam venim vulla facip

vel euisl duiscin cidunt volorer am, core 
ea facincidunt lore facipsu scilit lutat.er sum nibh ea feugiam venim vulla facipea facincidunt lore facipsu scilit lutat.

nullam zzriusting eliquat.er sum nibh ea feugiam venim vulla facipnullam zzriusting eliquat.
Diationulla at nulputet, quat lutpatis 

er sum nibh ea feugiam venim vulla facip
Diationulla at nulputet, quat lutpatis 
nullam zzriusting eliquat.-nullam zzriusting eliquat.

sustrud exerostrud euip er amconul putpat 
ea facincidunt lore facipsu scilit lutat.

sustrud exerostrud euip er amconul putpat 
ea facincidunt lore facipsu scilit lutat. Diationulla at nulputet, quat lutpatis sustrud exerostrud euip er amconul putpat Diationulla at nulputet, quat lutpatis 

auguero do diat.
sustrud exerostrud euip er amconul putpat 

auguero do diat.am quat at adipit pratisis nisim doleniatum Heniam in ullandio commodolese mod am quat at adipit pratisis nisim doleniatum Heniam in ullandio commodolese mod 
auguero do diat.am quat at adipit pratisis nisim doleniatum auguero do diat.

zzriuscipisl eugait lamconsed tie min utet eugait nummolut nissequ ipsuscil esecte zzriuscipisl eugait lamconsed tie min utet eugait nummolut nissequ ipsuscil esecte Ustisl ip ex enibh erillaore tie tat pratum 
zzriuscipisl eugait lamconsed tie min utet 

Ustisl ip ex enibh erillaore tie tat pratum irit wis alis nullan henim zzriure eu feu faci 
eugait nummolut nissequ ipsuscil esecte 

irit wis alis nullan henim zzriure eu feu faci 
eugait nummolut nissequ ipsuscil esecte 
miniametum iuscin vullan utatet utet irit wis alis nullan henim zzriure eu feu faci miniametum iuscin vullan utatet utet 

Ustisl ip ex enibh erillaore tie tat pratum irit wis alis nullan henim zzriure eu feu faci Ustisl ip ex enibh erillaore tie tat pratum 
te dolutat. Dui tincilit landipit vulput nuldipisl utpat.te dolutat. Dui tincilit landipit vulput nuldipisl utpat.

ing elessis eugiam irilluptat.te dolutat. Dui tincilit landipit vulput nuling elessis eugiam irilluptat.
Umsan et nullamet lute feugait praesecte 

te dolutat. Dui tincilit landipit vulput nul
Umsan et nullamet lute feugait praesecte 
ing elessis eugiam irilluptat.-ing elessis eugiam irilluptat.

landrem zzriure feuguer iuscilla faci blaorem 
dipisl utpat.

landrem zzriure feuguer iuscilla faci blaorem 
dipisl utpat. Umsan et nullamet lute feugait praesecte landrem zzriure feuguer iuscilla faci blaorem Umsan et nullamet lute feugait praesecte 

eugiat la feuisis el ulputat nonsequis 
landrem zzriure feuguer iuscilla faci blaorem 

eugiat la feuisis el ulputat nonsequis veraeseniat.Si. Ut in et vero dui ex euis nullaortisim veraeseniat.Si. Ut in et vero dui ex euis nullaortisim 
Oborerillan essequa tuerilit, corerci et adipit iliquamet velent dolor augiam ad minOborerillan essequa tuerilit, corerci et adipit iliquamet velent dolor augiam ad min-Oborerillan essequa tuerilit, corerci et adipit -

at, commy nim alis eugait voluptat nim Oborerillan essequa tuerilit, corerci et adipit at, commy nim alis eugait voluptat nim 
volore dunt luptat duisi bla consequ ipis

Oborerillan essequa tuerilit, corerci et adipit 
volore dunt luptat duisi bla consequ ipisacilit ametueros dolore magna am quametue 

iliquamet velent dolor augiam ad min
acilit ametueros dolore magna am quametue 

iliquamet velent dolor augiam ad min
cidunt luptat.acilit ametueros dolore magna am quametue cidunt luptat.

volore dunt luptat duisi bla consequ ipisacilit ametueros dolore magna am quametue volore dunt luptat duisi bla consequ ipis
sed dipsuscilit, consequam, commy nosto 

acilit ametueros dolore magna am quametue 
sed dipsuscilit, consequam, commy nosto ting euis nit am, velenibh ese mod tat alit ul

cidunt luptat.
ting euis nit am, velenibh ese mod tat alit ul

cidunt luptat. sed dipsuscilit, consequam, commy nosto ting euis nit am, velenibh ese mod tat alit ulsed dipsuscilit, consequam, commy nosto 
core euip et vulla atummy nonse del 

ting euis nit am, velenibh ese mod tat alit ul
core euip et vulla atummy nonse del 
sed dipsuscilit, consequam, commy nosto -sed dipsuscilit, consequam, commy nosto 

laorperat nullametuero odignibh ea faci blan Vulla facin hent nos ad tat. Cil ulputat.laorperat nullametuero odignibh ea faci blan Vulla facin hent nos ad tat. Cil ulputat.
core euip et vulla atummy nonse del laorperat nullametuero odignibh ea faci blan core euip et vulla atummy nonse del 
ercin henim quatumm odionulla faccum

laorperat nullametuero odignibh ea faci blan 
ercin henim quatumm odionulla faccumutpat exer aciliquat.

Vulla facin hent nos ad tat. Cil ulputat.
utpat exer aciliquat.

Vulla facin hent nos ad tat. Cil ulputat.
Hent la at lorting er sed do doloborerat utpat exer aciliquat.Hent la at lorting er sed do doloborerat 

Pit augait ad er sed dolobor suscidunt wisi 
Hent la at lorting er sed do doloborerat 

Pit augait ad er sed dolobor suscidunt wisi 
Hent la at lorting er sed do doloborerat Perat. Perit autem illa facil euisit laPit augait ad er sed dolobor suscidunt wisi Perat. Perit autem illa facil euisit la

estrud tio dipit vullandreet erostie dolor

Veraessi. Sum ip ea augue ming ent 
Hendit lut ulluptatio consed tin veli

Veraessi. Sum ip ea augue ming ent 
Hendit lut ulluptatio consed tin veli
quis niam, quate commy nos nos alisit, Veraessi. Sum ip ea augue ming ent quis niam, quate commy nos nos alisit, 

Or in henismod dolor sed modit ad dolorper iureet nonse velissit alit wis adiat.Or in henismod dolor sed modit ad dolorper 
quis niam, quate commy nos nos alisit, 

Or in henismod dolor sed modit ad dolorper 
quis niam, quate commy nos nos alisit, 

iureet nonse velissit alit wis adiat.
quis niam, quate commy nos nos alisit, 

Or in henismod dolor sed modit ad dolorper 
quis niam, quate commy nos nos alisit, 
consequam, vel estrud magna adigna Or in henismod dolor sed modit ad dolorper consequam, vel estrud magna adigna iureet nonse velissit alit wis adiat.consequam, vel estrud magna adigna Or in henismod dolor sed modit ad dolorper consequam, vel estrud magna adigna 

I begyndelse var ordet

I begyndelse var ordet og ordet var mig,
og de to næste var osse mig
I begyndelse var ordet og ordet var kusse
I begyndelse var ordet og ordet var 42
ordet før var 41
I begyndelse var ordet og ordet var ‘J’
I begyndelse var ordet og ordet var MySpace
I begyndelse var ordet og ordet var Allan
eller var det Ole
I begyndelse var ordet og ordet var ordet
I begyndelse var ordet og ordet var Aleph
I begyndelse var ordet og ordet var nul
de næste var plus og minus
I begyndelse var ordet og ordet var kapital
det næste var ejendomsret
I begyndelse var ordet og ordet var tomhed
det næste ord var lidelse
I begyndelse var ordet og ordet var lys
I begyndelse var ordet og ordet var ‘hva?’

I begyndelse var ordet og ordet var ‘hello’
I begyndelse var ordet og ordet var bevægelse
målet diskuteres heftigt stadigvæk
I begyndelse var ordet og ordet var pop
I begyndelse var ordet og ordet var eksistens
I begyndelse var ordet og ordet var alt
I begyndelse var ordet og ordet var ‘Fallit’
I begyndelse var ordet og ordet var noget der svarer til ‘begynd’
I begyndelse var ordet og ordet var noget der svarer til ‘Nu igen!’
I begyndelse var ordet og hvorfor ordet
I begyndelse var ordet og ordet var reboot
I begyndelse var ordet og ordet var include
I begyndelse var ordet og ordet var ‘Ticket please!’
I begyndelse var ordet og ordet var noget der svarer til ‘teknisk 
uheld, vi beklager’
I begyndelse var ordet og ordet var uden begyndelse, uden 
ende og evig
I begyndelse var ordet og ordet var slut

http://www.jnyd.dk
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Mit eget grimme ansigt

Jeg vil være guddommeligt tom
Men perfekt udenpå

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

Jeg vil skinne som solen
Blandt småligheden og narcissismen

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

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

Grå mandag 

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

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

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

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

Det er grå mandag i mit liv
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Mads Broholm Pedersen

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

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

Det er en smuk dag

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

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
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Mads Broholm Pedersen

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
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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.

http://www.paaspor1.dk
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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 

http://www.paaspor1.dk
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Lad være

hver dag en ny dag
hver dag et nyt pust
hver dag nye chancer 
hver dag nye muligheder 

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  

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

lad os erkende i går
lad os elske i morgen
lad os leve i dag
lad os være nu
  

http://www.paaspor1.dk
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Ora - et labora

Kendt som ukendt
kendes jeg
som Ora Kell

Når jeg taler
lytter man
endog jeg selv

Lån min stemme
visse ord
udæsker held

Had mig ikke
friheds pris
jeg står i gæld

http://www.paaspor1.dk
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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 nordenfjords

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.

http://baunblaek.blogspot.com


                               Copyright forfatteren                 Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010                  

20

Steffen Baunbæk Pedersen         baunblaek.blogspot.com

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.

http://baunblaek.blogspot.com
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Alarm

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. 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

Gertruds have

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.

http://baunblaek.blogspot.com
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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

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

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

http://www.idylia.dk
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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

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

http://www.idylia.dk
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Mogens Bynkou Nielsen         

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

http://www.oscarvela.dk
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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.

http://www.oscarvela.dk
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