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Hjertet

mit hjerte er omringet af en gammel borgruin
det er derfor min kærlighed har begrænset rækkevidde

http://jnyd.dk
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Weird shit oplevet 

åen er væk
det kan ikke forklares

jeg har set kropsblaffere 
noget fremmed i menneskers øjne

jeg rører den hvide keramiske skål
i de første to sekunder føles den gummiagtig

http://jnyd.dk
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Ensomheder

http://jnyd.dk
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Angstens Undergang

Ud af det dybe

Frem i lyset

Blodet bruser

En prikken i huden

En afslappet kæbe

Med lyst på liv

Din angst kvæles

Af en indre lyst 

Til at trampe ud i livet
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At dvæle ved

At dvæle ved 

Udfordringer

Det højeste bjerg

Bliver mindre

Når du vinder over det

Du finder et nyt bjerg

At dvæle ved

Udfordre igen
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Poesis

Poetiske strømninger

Lyrisk dialog

Øjeblikkets sensualitet

Muligheder i livets spil

Carpe diem
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I mit kød
 
I mit kød
forsvinder dagens forvirrede tanker
 
I mit kød
stirrer barnet ud mod en horisont af mistro
 
I mit kød
mærkes glæden i glimt
 
I mit kød
bliver mit hus lyst på en vissen vinterdag
 
I mit kød
anes en svag duft af krøllede lagener
 
I mit kød
har andet end glemslen bolig
 
I mit kød
løber der en tråd af smertende håb.

http://www.netekroell.dk
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Vor Frue Kirke oktober
2013

1
Tror med dalende blade
en regnfuld efterårsdag
 
2
Kirkerummet
en forsvindende væren
bredt ud over
de dage
hvor blot
lyset gav varme
 
3
Roen kommer i møde
langs troens hvælvinger
 
4
Søgte en dråbe
fra en hvælving
den forsvandt stille
ind i en drøm om nåde
 
5
Troens spøgelse
spænder mig ud
på vægelsindets kåbe

http://www.netekroell.dk
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Hviler
I 
Betonen
Mens
Lyset
Vælter
Stuens
Støv

Lytter
Til
Stilheden
Næsten
Gemt
Væk 
I
Skovens
Ynde

Taknemlighed
Skyller
Over
Mig
Mens
Regnen
Lader
Natten
Holde
Min
Hånd

http://www.netekroell.dk
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POETRY SPAM

Haiku, SMS-digte, Twit-digte som Poetry Spam.
Jeg har ofte fortalt, at min vej til haiku gik over SMS og nu ofte bliver brugt via Twitter. Men nu har
det fået en helt ny dimension.
Mange er klar over, at jeg har stor interesse og et stort hjerte for Østeuropa. Og det sidste år har jeg 
samarbejdet med Ukrainske forfattere.
Det var også i sin tid en ukrainer, der oversatte min digtsamling Aktindsigt til russisk.
En del af mine små twit-digte er blevet delt på ukrainske græsrodsblogs, og det medførte en dag en 
besked fra en af de folk som administrerer en blog.
”Hvorfor sender du hele tiden spam. Mr. Bjarne Kim Pedersen”
Hvortil en svarede, at det ikke var spam men poesi. Og jeg fik en undskyldning fra en anden 
administrator.
Jeg fortalte historien, da vi, sammen med folk fra Odense Centralbibliotek, sagde farvel til den 
kaukasiske fribyforfatter Magomed Toriev (som under opholdet har gået under navnet Alex Tor af 
sikkerhedshensyn), og som desværre nu har været tvunget til at forlade skriveasylet i Danmark og 
rejse tilbage til usikkerheden.
Bibliotekaren med ansvaret for fribyordningen greb den straks.
POETRY-SPAM, digte der uopfordret bliver delt, og måske når ud til folk, der aldrig frivilligt læser 
digte.
Ok., så er jeg poetry-spammer.
Og I får et par smagsprøver.

ORD

de farlige ord
digteren bruger når han

skriver om livet

HADE TALE

når vi forstår så
lidt af hinanden tørrer

vi ud til ørken

MH 17

flyve på himlen
falde myrdet til jorden

flyve i himlen

EUROASIATISKE ROCKERULVE

natteulvene
på jagt med præsidenten

bandeuvæsen
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Ni digte

Hovedpersonen

Tæppet går, og der står den,
du er, når du er den, du er, 
det er du næppe, tæppet går,
og du er kun et tæppe.

Spilleren

John McEnroe sender en bold
ind i nettet  og smadrer sin 
ketsjer og sender en bold ind 
i nettet og smadrer sin ketsjer 
og sender en bold ind i nettet
og står så tilbage på banen 
og ligner John McEnroe.

Maskinen

Jeg vil være en maskine, jeg vil tælle,
jeg vil tælle mig igennem sorg og savn
og smil og kærlighed, vil tælle mig
fra fylde og erindring, had og bitterhed,
vil tælle mig fra nul og op til x og skide 
kasser ud på hårde, kolde gulve, 
jeg vil lave ting, du putter noget i.

http://steffenbaunbaekpedersen.blogspot.dk/
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Krigeren

Træerne visnede for dine fødder,
du græd over, alting var bart,
du bar våben i hænderne,
hærmand, du ønskede
blod, du bed græs.

Apostlen

Hans Egede frøs nok i Grønland,
han hadede sikkert at gnaske i sælkød
og tørre sin røv med en isklump,
han bandede afgjort hver gang,
han blev bidt  af en hund, han forsøgte 
at nusse, og følte sig givetvis fristet
til bare at bytte den bog, han var taget 
derop for at sælge, til rhinskvin
og rosenvand ovre fra Bergen,
han gjorde, det tror jeg, sit bedste
for ikke at være Hans Egede,
men vinden og ødet kunne end
ikke Jesus  formilde.

Bjergvandreren

Der, hvor du kommer fra,
vandrer man op i de sneklædte bjerge
så snart, man kan mærke,
at verden bliver fremmed for øjnene.
Ikke i Danmark: Her holder
man udkig fra højenes toppe, og søen,
de sænker dig ned i med piller
på Afdeling C er for varm til at bære 
den flage, du prøver at fragte 
din sidste rest virkelighed væk på.

http://steffenbaunbaekpedersen.blogspot.dk/
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Den grå dame

Den grå dame kalder de hende.
De siger, hun spøger. 
De siger, hun indvarsler dødsfald 
og sindssyge. Tåbelige væsener! 
Hun valgte at være den mørtel, 
som samlede smuldrende mursten,
de skridt, som bandt salene sammen,
nu råber de op, når hun vækker dem. Ak! 
De kollapser, som de har forstand til!

Metha

Hun sidder ved karmen
og kigger på bilernes 
pløjen sig vej gennem pytterne,
kattenes strejfen og fuglenes
larmende trækken mod syd,
der er snevejr på vej,
og en dag vil hun finde
den eneste oplyste rude i byen
og se, den er lukket, og stirre
på kvinden i stuen og vide
præcist hvem, hun var.

Chaufføren

Manden bag rattet er fuld,
og han kaster de fladmaste dåser
i grøften igennem et nedrullet vindue,
han synger for skingert, for højt og for falsk,
og han bander af alle, der kommer i vejen
i krydset, mens han farer ræbende over 
for rødt, og på bagsædet sidder vi så
og vil ret gerne hjem, hvor det er,
er der kun én, som véd.

http://steffenbaunbaekpedersen.blogspot.dk/
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14 Berlin

Sådan en morgen er der ikke mange af, Fister tømte knagerækken for sit tøj 
og lagde det ned i rygsækken. Rosa tændte en smøg og sugede røgen blandet 
med inhalation fra næsen. og hostede så en fanfare af udåndings luft, der 
kradsede i munden. Nede fra gaden kunne de høre bilerne brumme og 
tilfældig snak i dagens første timer, der ventede på at fortære dagen. Rosa 
tog tegningen op og studerede den nøje, det gav et sug i hendes mave som 
dagen før noget stort skal ske, eller som ægløsning. Hun bøjede sig sammen 
og lagde sig over på sengen og krympede sammen i fosterstilling. Fister tog 
smøgen ud af hendes hånd, inhalerede et par gange og knipsede den så ud af 
vinduet, som et miniature stjerneskud, slukkedes gløden i mødet med luften. 
 De tog rygsækkene på og kravlede ud af vinduet for at slippe for 
regningen, de vandrede op af gaden og stillede sig op i vejkanten og blaffede. 
En taxi stoppede op og chaufføren vinkede dem hen til sig. “ En billet til at 
ride, en galop ud af denne by og til toget” sagde Fister. Bilen startede op og 
det gav et ryg igennem kroppen da bilen satte i fart. De blev sat af på Gare 
du nord. De gik over til billetlugen og bestilte en billet til Berlin. Gik over til 
Colaautomaten og fik to colaer. På stationens parrong kravlede en knægt og 
fløjtede mens han febrilsk forsøgte at fange en due, han rakte hænderne ud 
spændte kroppen som en flitsbue og kastede sig over duen, men den lettede 
og forsvandt ud over togenes. Hvinen fra toget kimede i ørene på Fister og 
hans næsebor udspilede sig idet støvet og røgen blandede sig med et nys 
under opsejling. De hoppede på toget og satte sig ned i de behagelige sæder. 
Toget kørte af sted. De kunne se sommerens blade der skiftede til gulbrune 
farver idet de for af sted igennem landskabet. En majetæsker høstede og 
et rådyr med opsats’s fik toget til at standse op for at passagererne kunne 
nyde synet.  “ At rejse er at drømme når man er vågen, at sætte nålen på en 

gammel plade i livets evergreen, at lytte til skiftende stemninger, der gør livet 
værd at leve” sagde Rosa. Hun lagde hovedet på skrå og stirrede ind i Fisters 
brune øjne. Han sagde: “ Der er hundrede vis af måder at leve på men alle 
er en rejse væk fra stilstanden, imellem to hjerteslags pumpen der holder os 
i live.” hun nikkede og kikkede ned i gulvet: Er vi i live eller hvad, jeg tror vi 
finder vej indtil en stime af opture.” Fister lagde sin hånd på hendes kind og 
aede den forsigtigt: Der er tid nok, en tid til at leve en tid til at elske.” Toget 
for igennem og der blev helt mørkt i toget.
 De stod af toget i Berlin der nu var klædt i antilysets mørke. De gik 
gennem gaderne på må og få udmattede efter at lede efter satte Fister sig ned 
på rygsækken og begyndte at græde. Rosa kyssede hans tårer væk og foldede 
hænderne med hans.
En lokal pige med rødt hår og jazzerhue. Gik hen til dem og lod deres gråd 
vendes til en positiv stemning, idet hun viste dem vej til det nærmeste hotel.
Den Berlinske pige smilte og sagde: ” Her er et sted i kan sove og her er 
et nummer på et pizzeria så i kan få noget mad at spise.” Fister takkede. 
De fik et værelse på 8 sal og fra vinduet kunne de se ud over byen. De var 
skikkelser af mennesker der gik rundt som kaniner, i et bur, men alligevel i 
byens frihed. Der var biler der sneglede sig af sted som skildpadder igennem 
trafikken. Ved trafiklysene kunne man høre dem dytte og gasse op. Fister og 
Rosa trak gardinet til byen for og lod indtagelsen af Berlin vente til dagen 
efter. De lagde sig i ske og følte hinandens kroppe mærke hinanden. “ Det 
er fedt at ligge tæt når man er glade for hinanden, i søvnen synkroniseredes 
deres puls og hjerteslagene faldt først efter, at de var blevet søvnige, 
forelskelsens ophidselse blev til en stille småsnorkende fælles organisme i 
natten. 

Dagen stod op med solen i hånden og vækkede Fister med et strejf af 
sommervarme der ramte hans brune overkrop. Han satte sig op på sengen og 

http://www.vinterblade.dk
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lagde forsigtigt sin glatte hånd på hendes kind og aede hende “ God morgen 
hvis det da er en god morgen, til denne simple morgen kom nu igen elsk 
mig så det ligner, og det der ligner en sommerdag i relativt fred, vi er langt 
fra alfarvej.” Rosa gik over til bordet lagde sort læbestift på og sort eyeliner. “ 
Det bliver en god morgen vi har lagt distance til frygten og vi er i sikkerhed 
her langtfra krinsat av fjender.” De gik ned til elevatoren og trådte ind i den 
bevægelige kasse. Ved siden af de to stod en mand i lang pullover, hans hår 
var fedtet sådan rigtigt Johnny Madsen fedtet. Hans hud var rød og i hånden 
holdt han en attachemappe i brunt læder. Hans mund duftede af friskmint 
og  han havde en duft af Armani deodorant. “Skal i ned eller op det er sagen 
hvis i kommer med ned er der åbning til verden, oppe er der en udsigt over 
byen, men nede træder i selv ind i byen” 
Sagde business manden og tog et tørklæde frem og hostede ned i det. “ Vi 
skal ud i byens liv vi kommer fra langtvæk og vil gerne opleve det nære, 
træde ud i gaderne og blive et med dem, sagte vandre af sted som en saxofon 
i en jazzsolo, vandre uden mål og med helt ude af takt, men samtidigt falde 
ind i de kritiske masser.” Det gav et kling og med et stod de nede i forhallen. 
De gik en tur ned af strøget Fister vadede rund i radiers tøjet. “ Verden den 
er stor mærk dig mine ord, aldrig har jeg følt mig så elsket som i dit samvær 
og vores poesi bor i hvert et ord selvom jeg savner en fredelig hverdag. Jeg 
holder af hverdage på rejse at rejse i hverdagene er den puls der varmer vores 
hjerter.” De gik ind til en bager og købte et franskbrød og fyldte det med 
flødeboller og gumlede det til der var et halvt tilbage. Fister lagde det ind i 
papirsposen og lagde det ned i skuldertasken. De gik hen til Berlin Zoo og 
vandrede rundt imellem burene der holdt Dyrene fra, at kravle ud i naturen. 
Godt nok tænkte Fister for naturen i Berlin er sjælden og parkerne få, og 
tæmmede under gartnerens hånd, ordning skal være, som tyskerne siger det 
og har sagt alt for længe.       
Da de kom over til pandaerne kunne Fister ikke dy sig for at tage en humpel 

franskbrød frem og kaste den ind til Pandaerne. Den tog det op og gnaskede 
i det hvis det havde været en udviklet abe art som mennesket havde den nok 
sagt tak.
Fister og Rosa gik hen til den zoologiske haves kontor og spurgte om de 
måtte låne kopimaskinen. Det var med Rystende hænder at Fister tog 
Picasso tegningen frem og lagde dem på de blanke glasflade og lagde låget 
på. Papirerne blev spyttet ud af printeren i 200 eksemplarer. Fisters hænder 
rystede han tog en spiritus frem 
Og skrev World peace på kopierne Picasso tegningen og klæbede dem op på 
hegnene. Det føltes som et rush at fuldføre happeningen. Da det var blevet 
nat gik de to ud af Zoo i flok med måbende Tyskere der ikke helt kunne 
forstå det store i kunstens markeringer, fra et forår i hovedet som det første 
opkald fra Die dumme dänen.
Fister og Rosa tog benene på nakken. “ Jeg vil have blod sved tårer og håbet 
tilbage igen, og her står vi med hjernerne fulde af flugt og alligevel kan det 
vel kaldes en hyldest til Picasso at hænge hans tegning op imellem dyrene 
der er så sjældne som hans geni, Jeg ved godt at det er en dråbe i havet men 
kunst er det sgu. Rosa kyssede hans læber og lukkede sine øjne mens hun 
cirklede sin tunge hastigt imellem hans læber.    
“ Jeg ved ikke om det er kunst, men det er i hvert fald noget der minder 
om, at alt kunst bygger på de gamle skitser der er lagt ud som en bunke af 
håb for kommende generationer. Vi har mistet troen på Gud men vi dyrker 
de gamle korifærer som aldrig før. Bibliotekerne, museum og ja selv kirker 
og monumenter er som et opråb til vores generation. Så der er godt nyt fra 
fortiden, selvom vi lever livet forlæns og forstår det baglæns” sagde Rosa. De 
gik gennem receptionen og tog elevatoren op på taget og stirrede ud over 
byen.  

http://www.vinterblade.dk
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Normal

Normal er jeg meget normal

Du ved

Men jeg ved ikke rigtig nu

Vi skal alle være noget særligt

Superstar 

Hvabehar 

En stjerne for en aften 

om det så bare vare for en aften

lige ned i kaffen

Man SKAL ikke være for normal

Man skal stikke ud

Men på den fede måde

Nej 

det er ikke in at være for fed

Det er tyndt

At have et almindeligt 

Køkken

Kæreste 

Fido 

Sexliv

Kønsbehåring

Muskelmase 

Drømme

Bil

Stress

Kondital

Job

Afføring

Vi skal alle ud

Med vores talenter 

Som alle kan lide

Ufarlig

Fredags underholdningstalent

Der ikke stikker

Ikke prikker

Der er sku for mange 

Der er prikkede

Ude i de små stuer

Før vi ved af det 

Går vi alle i de rigtige mærker

Så alle kan se 

At vi tilhør den rigtige stamme

Men du må for gudskyld

Ikke stamme

Det har vi ikke tålmodighed til

Næ vi går hellere 

Som omvandrende reklamesøjler

For alverdens produkter

GRATIS DU

Den har de rigtig regnet ud

http://www.oscarvela.dk
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De tossede betaler skat

Fuld pris

Har almindelige fradrag

Køber ure der kun viser tiden 

Og ikke kan tåle dybder 

I 50 meters favne

Og ikke kan måle 

et tusind dele af et sekund

og ikke som andres der ikke 

taber et sekund i de næste 100 år

(som om  det har betydet noget for dsb)

DE TOSSEDE

Kørere i biler 

For at have et transportmiddel 

De har ikke en bil der kan køre

350 kilometer i timen på O, 5

Jeg er nok mere hap 

End hip

Mere nok end hop

Mere strings end 

Rock nok

Mere fuck end dip

Tossede som jeg er

Så går jeg i stedet for at løbe

Normalt er jeg

Bekymrede

Grublende 

I hvide sokker med sandaler

Ikke nogen 

Mode jockey

Eller mode lemming

Ikke nogen mærke lakaj

Jeg kysser min forglemmigej

Mit hår er ikke farvede

Blegede 

Eller spegede

Jeg prajer saksen selv

Klipper mine lokker 

Uden større hurlumhej

At finde sin egen 

Mælkevej 

At pisse 

Sin egen stråle

Det er tankestregen

Ikke at flagre

Med de magre

Ikke at kagle

Med de mode spraglede

Der flygter inde i 

ligegyldighedernes modemekka 

Der alligevel ender med en ligegyldig 

http://www.oscarvela.dk
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LILY model

En tom hed tomhed

Thi alderdommen 

Er kort, som ungdommen,

Stupiditeten er konstant

Det er spild af dild

At trutte i de døves kor

Når de alle ønsker at spise lort

Bare det er trendy nok

de glittede blades præster

Har bøvsede deres dom

KØB; KØB; KØB

Usikkerheden er profitabel

Det er meningen med alle disse reklamer

At du skal føle dig utilstrækkelig

Og derfor må du tage imod 

alle disse velsignelser der bliver os tilbudt

vi må være

kosmopolitter

også i Struer 

hvide sportsokker i sandaler

DUR IKKE

Væmmeligt

Uklædeligt

Uhæderligt

Uanvendeligt

Hvad være er

Du er en fucking gennemsnit

FY FOR SATTAN

Normalt er jeg ikke som de andre

Ikke som fido 

Med tungen ud af halsen

På de smarte villaveje

Eller med kollektiv forstoppelse

Med Dannebrogsflag på kinderne

Og en Tuborg flaske

Langt ned i halsen

Se bare på Leht

Han bor på Haiti

Er myreflittig

Men nu har hans kunst

Fået meningitis 

Hans pik har kneppet 

En moskito

Se han er så fucking normal

En rigtig masa 

En dansker i troperne

Progressiv

Produktiv

Og så fucking primitiv

At han blotter sig i alt sit vælde

Nu er han i defensiv

Han var ellers så munter med sine

Sportslige ligegyldigheder 

http://www.oscarvela.dk
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Af superlativer

Stakkels Leht

Nu er han ganske 

Normal

Ked af det 

Normalt forfulgt

Normal degraderede

Så kan vi ALLE lære det DU

Normalt er jeg som dig

Ja ikke bedre

Nej

Det må jeg ikke sige

At jeg er 

Ikke være 

det jeg godt sige at jeg er

Normalt

Syntes jeg at jeg lidt bedre end jer

Og for god til denne verden

Ikke smartere NEJ

Men misforstået

Se 

Jeg er jo normal

Lige som dig

Jeg vil have mere sex

Og æde mere uden at 

Tage på

Rejse udenlands 

Vinde i lotto 

Se 

Vi er i familie

Ja 

Du kan omfavne mig

Hvad siger du 

At jeg lugter af hvidløg

For satan du lugter

Af blege kartofler 

Jeg vidste at jeg alligevel ikke er 

Lige som dig

Gudskelov 

Helt normale idioter er vi ikke 

Eller.

http://www.oscarvela.dk
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Nattespejlet – to stemmer
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Giv dem Palæstina tilbage

 Giv de palæstinensiske blomster tilbage til Palæstina
 lad dem se solen skinne i deres egen baghave
 giv vandet i Gaza tilbage til Palæstina
 lad dem se solen stå op i deres eget hjem

 Israel, altså - hvad er det I laver?
 Det er morbidt ikke at kunne bo i sin egen hjemby
 det ved ingen bedre end jeg
 men helt ærligt - er I ikke igang med at henrette 
Jesus igen?

 Hvis nu jeres børn sad på deres terrasse 
 og palæstinensiske tropper stormede deres hjem
 ville I så bare stå og smile
 eller ville I gå amok?

 Giv de palæstinensiske drømme tilbage til Palæstina
 lad dem sove trygt i deres eget hjem
 giv drikkevandet i Gaza tilbage til Gaza
 lad dem drikke af deres egen cisterne

 Giv de palæstinensiske blomster tilbage til Palæstina
 lad dem se solen skinne i deres egen baghave
 giv solen på Vestbredden tilbage til Vestbredden
 lad dem se solen stå op i deres eget hjem.
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Naturens mangfoldige former.

Ravgyldne drømme fylder sindet
blandt blomstrende rolige ranker.
Fødes inderst de kærligste tanker,
blikket ser i håb mod horisonten.

Med undrende øjne forandres vi, 
i bevægelse vækkes vore sanser.
Harmonisk fredfyldt hjertet danser
som en helt naturlig del af  det hele.

Vi vokser og gror på den grønne gren
lever i, med og af  den vilde natur.
Som formet og skabt til dannet kultur
et havfrue land svøbt i havets vand.
 
Stærke kræfter venligt løfter og bærer,
vi mætter os ved fællesskabets bord.
Rundet er vi stadig af  den bløde jord
gennemlyst af  en aldrig visnende ånd.

Tradition sætter særegne fodspor
virksom i det nære, der er os givet.
Sammen får vi betydelig smag for livet,
kontrollerede forhold skaber tryghed.

Udvikling i et kultiveret selskab
minder os om, hvem vi er i bund og grund.
Fjordens friske pust fornyer os for en stund,
fra oceaners dyb konkylien kalder.

Som forløsende sommerregn falder mildt
vi hinanden møder, når hænder rækkes ud.
Vi lader vinden bringe besked og bud,
kunsten udfolder sig i vitale spring.

Åbenbar mangfoldig og enkel skønhed 
sjælegnisten modigt slår stærke flammer.
Vi dog af  menneskeslægten stammer,
hver og én vi udtrykker vor essens.

Vi plukker vilde bær og havens frugter,
dyrker marken, nyder høstens afgrøder.
Jordens frodige fylde os alle føder,
egetræet står støt med sit viise smil.

Himmelhøjt fugleflokkes flyvske færden
vi følger sædvanligt de anlagte veje.
Glemmer ganske og helt spontane lege,
naturens rodnet skjult i diset grøderegn.

Mangfoldige muligheder udforskes,
vi bygger videre på grunden, der er lagt.
Præget af  naturens lunefulde magt,
vekslende vejr og vilkårlig vitalitet.

Svalers svævende sving over engen,
i grøftekanten glade blomsterfarver.
Forvandlingen af  sommerfuglelarver,
rislende vandløb gennem bakker og dale.

Duften af  hyld og hyben i markskel
læ i skovenes ly, når det stormer.
Skyformationer med fraktale former,
luftens lyde, gøgens kukken fra lunden.

Forgængelighedens jordbrune farver
tager livtag med livshåbets stedsegrønne.
Frihed under åbne vidder så skønne,
lyset svinder bort i nattens stjerneklare.

Gavmildt fremstår en ny dag af  morgendug,
i edderkoppens spind sollyset blinker.
Nu glædens gyldne øjeblikke vinker
lykkens gyldne tråde som guldsmedens dans.

http://www.123hjemmeside.dk/AnniBirgitPOESIENSVINGER
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AL DRIG

på væggen tre fotos af kvinder jeg al
drig 
har kendt 
i kødet og én
er en mand og dertil 
en tegning 
med shaman

til venstre 
et spejl der peger
peger 
mod opløftende horisonter jeg ikke kan se og aldrig!

taget og vægge bæres af bøger på linje jeg al
drig har læst 
al
drig vil læse ikke kan læse bøger der ikke kan læses
og stakke og enlige hvor det er muligt at lægge
ulæst til glemsel 
hér 
for eksempel

øverst
rodet er hjemligt for
stemmende hjemligt præcis 
som mit liv hvor alt 
ligger

og gulvet er lagt
med tæpper de dækker 
en flade jeg aldrig 
betræder jeg svæver 
på nedslidte tråde hentet fra
tidligere hjem

to kyllingefileter på panden er snart tøet op 
de blir klar til at indtage men 
er dét dyret der brænder i næsen nej kaf
fen
danser i dråber 
på komfurets plader om lidt skal den ar
bejde 
og holde mig vågen 
til noget begynder så jeg 
aldrig
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Tide:Vand  

0.00  Psynami                                            
 fra Afvigelse nr 2
1.00  Ordets oprindelse                        
 fra Afvigelse nr 1 + 2
2.26  Ægteskabet mellem lyst og nød  
 fra Reflex  nr. 23
4.05  Ståtrold: Saturn vs Måne          
 fra Reflex nr. 13 + 14
6.25  Lad være                                         
 fra Reflex nr. 10

Video 7: 20

Oplæsning på færgen Om:form 
til kulturnatten 11. okt 2013 i Aalborg
- den sene reprise

http://www.paaspor1.dk
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Smilende eller hårdkogt

 Forgangen er den verden vi kendte
hvor nogen smurte madpakker 
og andre sadlede op 
og drog ud 
mod ildspyende drager

Skæbne eller tilfældighed
de forkætrede ord
når vi taler legitimitet 
i forhold til viljen

Vi har paradis på Jord
ved at være ønsket,
til at være netop mig
i det større billede

Idag har dragerne kronede dage
hvor madpakkesmørerne
åbner egen butik
og sælger ud 
til højstbydende drage

Er tilfældet tilfældet,
må man som en kunstner
med faustisk hånd
prise sit eget billede

Uden en overordnet plan
er egen frembusen nok
til at legitimere ønsket om 
at være overordnet  

http://www.paaspor1.dk
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Mæsk er fra Mars                    del 2 
Cannabinol er fra Venus        
og Pluto er ikke en planet       
Søens overflade breder sig blank i hele synsfeltet og 
mørkner omkranset af træer og med bakkernes silhuet 
over horisonten på den modsatte bred. Det blågrå 
sølvspejl skifter til nuancer af glitrende sort. 

De enkelte sejlere og de skræppende fugle, der var på 
vandet tidligere, tier og finder ro for natten. 

Overfladen, som øjeblikket før spejlede den blå himmel 
i grå nuancer, bliver dybere og går over i sort, før den 
aftagende måne og nattens stjerners genskin som 
glitrende skøjteløbere på søens mørke atter fremhæver 
den. 

Jeg løfter blikket og himmellysenes udspring i rummet 
åbenbares i dets uudgrundelige dybde. Låget er væk. 
Det blå lys, der før oplyste himlen, er veget for en mørk 
med kosmiske dybder hvor øjet ingen ende når.

Jeg griber i min jakkelomme, hvor jeg finder en 
tommestok, jeg havde stukket til mig, da Anton og 
jeg aftenen før var inde i et ikke aflåst skur bag en 
isenkræmmerforretning på vej hjem fra byfesten. 

Den var blevet stoppet i utide kort efter midnat på 
grund af noget slagsmål i musikteltet. Vi var kort 
forinden ankommet efter en begivenhedsrig tur til 
Århus. Politiet måtte tilkaldes før folk modvillige begav 
sig hjemad i den gryende dagning.

Vi sov hos Antons forældre og det var rimelig sent 
inden vi kom på benene og indfandt os hos Carl. 

Han havde ventet et par dage med at følge familien på 
den traditionelle ferietur til Skagen. Han havde da hele 
huset for sig selv. 

Der var allerede godt gang i den, og menuen havde 
stået på noget syre på trækpapir. Det var 3 - 4 timer 
siden de første havde spist og der blev nikket til, at det 
var god kvalitet. 

Det blev til at vi lavede en ny ‘spisning’. Det skulle 
gerne gøres under en vis ceremoniel opmærksomhed, 
og Carl tog endnu et stykke for at følge mig. 

Jeg tog en 5 dobbelt dosis, mere end jeg før havde 
gjort, mens Anton, efter råd fra Carl og jeg, kun tog en 
dobbeltdosis, da han havde haft en dårlig oplevelse, et 
såkaldt bad-trip, weekenden før. 

Han og jeg havde været til en 2 dages musikfestival på 
Ring-Djursland, hvor han havde skaffet sig noget syre. 

Jeg var ikke interesseret i at trippe under de ret 
kaotiske forhold og var heller ikke tryg ved at ‘kaste 
anker’ alene sammen med Anton.  

Det blev da også til, at jeg det meste af aftenen og 
natten måtte fungere livline, da Anton ikke selv kunne 
finde hoved og hale i situationen. 

Han hævdede at han var blevet skæv i kroppen og 
ikke kunne rette  sig ud/ op, og det akkompagneret af 
Schousen & Ingemans, “Herfra hvor vi står” ud over 
pladsen. 

Så trods bål og røg fra inderkredsen blev det en 
laaaang nat.

Tommestokken er om end ikke en livline så dog et 
værktøj for eksperimenteren. 

Jeg er stadig på optur og dette giver mig endnu 
mere ‘luft’ under vingerne, at kunne opleve direkte 
og eksperimentere mig frem mod nye opdagelser og 
erkendelser.

Med den i hænderne kan jeg indramme sceneriet 
ud over søen. Forskellige formater har forskellige 
oplevelser til følge. 

Det er et kamera med umiddelbar fremkaldelse. Billeder 
med høj og lav horisont, motiver placeret centralt, 
perifert eller i ‘Det Gyldne Snit’. 

Rammen giver tryghed og overskuelighed. Den giver 
mulighed for at forholde sig til det inkluderede. 

Jeg kan skabe en erkendende distance for 
anerkendelse, samtidig med at jeg er bevidst om den 
komplementære ekskluderede rest, hvori jeg selv 
befinder mig. (Det er langt før selfi’en)

Det giver en helt anden fornemmelse at fjerne rammen 
igen. Pludselig slår ‘motivet’ kreds om én og bliver den 
umiddelbare virkelighed.

Øjet danner ikke i sig selv et skarpt afgrænset synsfelt. 
Jeg kan bevæge hovedet og motivet udvikler sig, nu 
som en 360 graders umiddelbar ‘4D’ virkelighed. Jeg er 
4. dimension.

Jeg prøver igen, og igen, og flipper over forskellene. 
Jeg fornemmer graden af sansning i det 
bagvedliggende rum og får en klar oplevelse af en 
sansning gennem følelser. 

http://www.paaspor1.dk
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Mit sanseapparat udvider sig til også at råde over et 
mental’apparat’, en form for sjælelig sansebevidsthed.

“Skal vi ikke gå tilbage til huset? Det er ved at blive 
koldt.”

Det er en helt malplaceret bemærkning, da jeg ikke 
ænser min egen behagelighed en tanke.

Det er en af fyrene, som jeg er gået ned til søen 
sammen med. De to af dem var igang med nedturen, 
da de var igang med deres optur allerede før jeg spiste 
mit stykke. 

Den tredje er Anton som havde taget et mindre stykke 
end jeg, og som jeg i øjeblikket ikke vurderer at være 
interesseret i at følge mig i mine ‘eksperimenter’.

“Gå I bare, jeg bliver her lidt endnu”, siger jeg til dem, 
og vender mig igen til mine egne tanker. 

Disse har dog umiddelbart ændret karakter. De er ikke 
mere søgende. Nej. Jo, de er søgende efter hvordan 
jeg bedst muligt kan hvile i min optur og få noget ud af 
den. Men nu havde jeg distanceret mig fra de andre. 

Hvad var det jeg kendte til og havde, som de ikke 
havde? Kunne jeg tillade mig at gå mine egne veje? 

Og senere kommer problematikken om hvordan jeg 
skal forklare dem det, når jeg ikke selv ved hvad jeg 
kan sige.

Foruden Anton var det en klassekammerat fra min 
gamle skole, og den tredje var en gymnasiekammerat 
fra en anden mellemstor oplandsby, hvor jeg havde 
været et par uger tidligere for at trippe. 

Det havde været udemærket i starten, men efterhånden 
som opturen tog af, blev det graverende at en tredje 
person som var med, brugte sin hjemmebanefordel til 
at gå sine egne veje. 

Senere på nedturen valgte jeg da at tage bussen hjem 
til mig selv, uden at have sagt hverken hvad og hvorfor.

Den anden (eller tredje) var udover klassekammerat 
i hele grundskolen min mekanikerven. Vi havde kørt 
mange kilometer på hver sin ulovlige knallert før vi blev 
16. 

På sin 18 års fødselsdag fik han så kørekortet, så 
han lovligt kunne lufte sin - og hans fars - stolthed, en 
Morris Six fra vores fælles fødselsår.

Den holdt desværre kun et par måneder inden jeg var 
med til at rulle rundt med den ude i en skov, hvor det 
kun var et mindre mirakel der gjorde at vi tre i bilen 
kunne kravle uskadte ud af den totalskadede bil. 

Men her og nu er der for meget optur og tankerne 
begynder at gå i ring. Jeg beslutter at krybe til korset 
som dødelig og gå hjem sammen med dem og der evt 
finde nogle andre at dele min optur med. 

Jeg havde set at de var blevet stående ved udgangen 
af området et stykke derfra, og jeg kunne fornemme, at 
de diskuterede, hvad de skulle gøre. Var det ansvarligt 
at efterlade mig alene tilbage. 

Jeg var selv fortaler for at vi skulle tage hensyn og 
passe på hinanden, når vi trippede, så jeg kunne 
fornemme, at det var omsorg og bekymring for mig der 
holdt dem tilbage. 

De begyndte at gå tilbage mod mig og jeg gik dem 
i møde. Anton havde tydeligt taget ansvaret og gik i 
midten, men kunne ikke få de svære ord frem.

“I skal ikke være bange for at jeg springer i søen og 
drukner mig selv”. Jeg tog ordene ud af hans mund.
Men knapt havde jeg ytret dem, før jeg blev 
gennemboret af de mest hadefulde øjne. Der 
materialiserede sig en mørk bro over til mine, ledsaget 
af en højlydt bebrejdende anklage: 
“Nå, så du har lyttet!!!” 

Jeg var helt åben og hypersensitiv, så den anklage skar 
hjertet ud af mig, og jeg løb bort i desperation.

Jeg havde blottet mig for en person der altid havde 
været fulgt af negative tanker og mistro. Jeg havde blot 
- som vanligt - fulgt min intuition.

Men havde min efterfølgende reaktion ikke de facto 
været en indrømmelse, en tilstået af noget, jeg ikke 
havde gjort? 

Jeg havde ingen forventninger om i min tilstand at få 
afklaret endsige klinket den misforståelse, og jeg var 
virkelig på den. 

Min sidste bastion mod Antons normale negative logik 
havde lidt et knæk, da jeg blev dumpet som omgænger 
på gymnasiet. 

Jeg havde også en følelse af kke at kunne forsvare 
det svækkede image generelt hos andre, som ellers 
før havde set op til mig, deriblandt  de to ledsagende 
skolekammerater. 

Sport, som havde været et andet succesområde, 

http://www.paaspor1.dk
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var det kun Carl der indenfor gruppen kendte til at 
værdsætte. Men den karriere var nu med min dårlige 
ryg også forsvundet.

Jeg er klar over, at det eneste logiske der er, er at 
springe i søen og tage livet af mig. Det liv der alligevel 
er forspildt og tabt uden ære.
 
At jeg så alligevel ikke skal gøre det er af hensyn 
til mine forældre, som jeg nok har svigtet, men som 
alligevel altid har været der(hjemme) for mig. 

Og det ville være egoistisk af mig at gøre dem mere 
ondt. 

Jeg sluger skammen og vi returnerer sammen til Carls 
forældres hus, hvor der er kommet flere til som jeg 
kender fra forskellige sammenhænge. 

Jeg har svært ved at kapere at nogle har valgt netop 
den dag til deres første syretrip. Nok mest fordi jeg ikke 
er i stand til at gøre noget for hver enkelt til at de skal 
få en god oplevelse.

Jeg møder aldrig ‘pusheren’ der har valgt at ‘dele’ syre 
ud til vores byfest, der jo var baseret på alkoholindtag 
i større mængder. Det havde udviklet sig til et socialt 
eksperiment, som endnu ikke havde et Christiania at 
spejle sig i.

Det er for uoverskueligt for mig at være inde i huset, så 
efter at have fået parkeret mit tidligere selskab, forlader 
jeg huset i hast uden at sikre mig en livline. 

Jeg går bare lige ud, ud af byen, væk fra de uvidende 
mennesker og deres umulige problemer. Men hurtigt 
falder tankerne tilbage på mig selv. 

Jeg må revurdere om det ikke er mig der er umulig. 
Mig der er en fiasko. Det er i det mindste noget jeg må 
forholde mig til som mulighed, nu jeg har spillet mig min 
selvrespekt af hænde.

Her går jeg eksponeret for enhver tilfældig 
forbipasserende, som jeg ikke kan gøre mig forståelig 
overfor, og jeg beslutter at gå tilbage til huset.

Anton havde fortalt om optrinnet ved søen. “En ven tog 
lidt mere end de andre, 
og nu siger de han kom for langt ud.” 

Og efter fortsættelsens logik: 
“Når der ikke er nogen der kender retningen, 
er der altid en eller anden fyr, der må stå for skud”, lå 
jeg som redningsplanke for resten. 

Da jeg kom til huset, tog Carl sig af mig og fik mig 
installeret alene i ‘hashhulen’ i kælderen. Andre fik kun 
adgang efter tilladelse. 

Han gik frem og tilbage mellem ‘den fede syre’ i 
kælderen, hvor vi i fællesskab prøve at stoppe min 
sjæls styrtblødning, samtidig med at gruppen ovenpå 
voksede i antal i løbet af natten.

Da solen stod op næste morgen havde jeg forladt min 
bastion i rygerummet til fordel for spisestuen, hvor 
de eneste andre levende væsener svømmede i et 
akvarium. 

Til min overraskelse havde de stakkels fisk ingen 
øjenlåg og måtte gemme sig for mine vantro øjne ved 
at skjule deres bag planter eller sten. 

Mit synsfelt havde lidt efter lidt udvidet sig til mere end 
den 2 meter kugleradius, jeg havde befundet mig i den 

første del af natten. 

Nogle var faldet i søvn. Der løb stadig nye historier ind 
fra byen, over glæder og ulykker den løbske syre havde 
forvoldt.

Jeg var i egen optik ikke-eksisterende. Jeg måtte 
fremover være taknemlig for at være tålt. Jeg var blevet 
fældet af en form for hybris, der var umulig at udrede. 

Anklageren magtede ikke selv at rumme sandheden, 
og vi begyndte alle at orientere os efter vore nye 
positioner.
 
Det drejede sig om for mig at udvikle en evne til at 
være et skridt foran i tanken, for at imødekomme alt 
og alle som kunne give anledning til afstødning fra det 
segment jeg var en del af på godt og ondt.

Et personligt kærlighedsliv og ønsket om en familie 
var førhen blevet skubbet til side af kådhed over livet i 
almindelighed. Nu var det en umulighed.

I mit tilfælde var jeg nu kun ‘levende’ i forhold til den 
gruppe der kendte til min historie, og som jeg da derfor 
også var nødsaget til at forsvare.
 
Da det nye skoleår begyndte, begynder jeg på et 
nybygget fuldt moderne gymnasium i Vejlby,  og fik 
samtidigt et klubværelse i Risskov.

Her måtte jeg så se om det var muligt at fortsætte et 
almindeligt tarveligt liv med de fragmenter af et selv 
som måtte have overlevet nedsmeltningen. 

Egoet er ikke eksisterende.

http://www.paaspor1.dk
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