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Anja Deanne Van Divier

Amulet 

Under månen under solen 
Ude i natten 

Bevæger sig langsomt 
Andante

Åndelig aura 
Apropos amulet 
 
Ikke menneskeligt 
Heller ikke barbarisk 

Smilebåndet bredes 
Indtagelse af cannabis 

 
 
Jeg må le 
Igen og igen

Skæv eksistens 
Bogstaveligt 

Vikles ud af natten 
Tilbage 

En hurtig espresso 
Wauw!

Stirrende øjne 
Handlingslammet
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Anja Deanne Van Divier
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Nattens gang 

Solen står højt på himlen 
Stjernerne ses i vrimlen 
Sommernatten er borte 

Øjnene blinker sorte 
Efteråret nærmer sig igen 
Jeg ligger stille i min seng 

Trækker dynen over min krop
Mærker trætheden som et chok 

Jeg må hvile for en stund 
Ligger med let åben mund 
Falder stille hen for en tid 

Mærker vinden komme blid 
En forførende nat har sneget sig ind 

Og drømmene farer igennem mit sind 
Jeg vågner i mørket med et sæt 

Og folder mine hænder tæt
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J Nyd                                  www.jnyd.dk

Computer Induced Stress Syndrome

virtuelt gennembanket
i alle hverdagens liv
kroppen bly
ligger under
gulvtæpper i dunkelhed
i Club D
suger isvand og spiser kiks
dulmer hovedets jernstænger
i vandet
med tanker på hækkeløb
på fjeldet
mellem selvgravende mineskakter
overgivet hormoner
der løber ud
i vilde vandfald
så mørket forsvinder
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J Nyd                                  www.jnyd.dk

Homo Novo

i computernes kunstige livmoder
flyder Homo Novo
perfekt som skaberen
cyberzombiekvinde står klar
netgejsten er nær

Nattens klare lys

jeg surfer i søvne
det cerebrale interface skal være åbent
altid
ellers ingen bevidsthedsudvidelse
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Forelsket 

“jeg er din drøm”
sagde skærmen til ham
men han havde en anden
og skærmen havde en mistanke 
derom
den viste det bedste
for at kunne holde på ham

En vinter som alle andre 

snefnug dalede
dækkede hver en sten
kirkegårdens marmorengel kølede det 
dryppende
kvinde på flugt
uvidende om radiochip i hende
krisecentret hendes borg 
han parat ved voldgraven

J Nyd                                  www.jnyd.dk
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Blå anemone 
bryd op af solvarm muldjord 
sommerfuglehud 

Ser du en følfod 
danse med en martsviol 
så er det forår

Karen Stoltze                             
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Karen Stoltze                             
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#92 

træerne kastede skygger 
men han så ikke vinden bevæge dem 
alting så fjernt 
kun solen mærkede han 
en barndomsven syntes han 
aldrig havde de behøvet
                          at tale sammen  
fred var der i det
 
 
#96 

da han steg af hesten 
havde den løbet længere  
end hans tanker rakte for en dag

Kasper Anthoni                       www.idylia.dk                          
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#118 

du siger 
at ud af himlen falder fugle som os 
og at de lander 
hvor kærligheden gror 
jeg tænker på isbjørne 
der bryder gennem grødis 
og holder øjet bart mod det frysende hav 
det suser for ørerne 
vi kan også spille fisk 
foreslår du dumt 
og jeg letter med det første tog sydpa

Kasper Anthoni                       www.idylia.dk                          
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Uden skygge

Hvorfor føle dig 
forført,
når jeg nærmer mig
gennem ånde
mod din hud,
i mørket 
uden lys? 

Alle er sårbare,
overfor det,
de ikke kan 
kontrollere.
Jeg føler lys
i dit indre. 

 
 
Hvorfor føle dig 
forrådt,
når jeg nærmer mig 
gennem dine 
blinde vinkler,
i lyset
uden mørke?

Alle er sårbare,
overfor det,
de ikke kan 
forstå.
Jeg føler mørke
i dit øje.  

Kell Ivan T Thygesen                   www.paaspor1.dk                          
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Ordets oprindelse 

Forberedelsens dage
i stille fordybelse, 
de lange nætter
med en tavs horisont.

Ordet vandt kraft,
og livet flød over,

da guldhornet lød. 

 
 
Overskuende tærsklen  
i kærlighedens navn,
den ventende sjæl
med ånden formæltes.

Ordet vandt magt,
og dyret måtte vige,

da guldhornet lød.

Kell Ivan T Thygesen                   www.paaspor1.dk                          
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Genklang fra dengang 

Éneren lider
folkets dom,
kongens hånd
uskyldig from,
her et brud
uden gom,
historien den 
bør gøres om.

Something’s rotten 
in The Kingdom 
of Denmark.

Tidens fylde
bringer liv,
sorg og glæde
fjerner kiv,
tidens tand 
sletter spor,
krig og fred 
beror på ord.

Something’s rotten
in The Kingdom 
of Denmark.

Kell Ivan T Thygesen                   www.paaspor1.dk                          
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Udover ego
groende i intethed
på Tidens grænse 
 
 

Solen i skygge
evigt sorte mørkninger 
altings nye start 

Mikkel Grøn                  
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Fattiges hunger 
som ristet simret riskorn
Smeltet måneskin 

Nul spring nul måne
fugter halsen i vodka
ganske gudsforladt

Mikkel Grøn                  
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Mogens Bynkou Nielsen                         

Jeg bruger altid
præcis tre stykker
sukker i kaffen

Janteloven gælder ikke for pensionister
de må gerne vise sig
de blotter sig i formiddagsblade
og slænger sig på bænkene efter middag
med store flødeskumssmil
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Mogens Bynkou Nielsen                                        

Jeg har ikke tålmodighed til kiks
de fortæller så meget 
mens man tygger dem
om deres komplicerede familieforhold
og lange uddannelse

Jeg blev præst for kjolens skyld
jeg har en hæs latter
og er en lille smule halt
men min prædiken er til at fatte
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Morten Carlsen                 

når menneskeheden forsøger at se fremad
kan det
være svært at spå
især om fortiden

& verdens flyttekasser er sendt
til opmagasinering 
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Morten Carlsen                   

gi’ mig en brønd 
at hoppe i

en brønd fuld af selvlysende skrubtudser, 
hemmelige gange & underjordiske systemer
der fører mig til min glemte hjembys havn

til mit livmodergivende ocean

ddoobbeellttssyynn 
eerr eenn nnooggeett 
pprroobblleemmaattiisskk ssttøørreellssee
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huden 
er 
fra fødslen 
beskyt den: 
Nivea
lancome 
& edom 
fordeles 
på ansigt & hals 
mod
alderens 
voldsmolekyler 
& varmen 
& kulden 
& døden 
forklædt 
og forhindret

man kan ikke undgå at se  
men det kunne være sjovt  
at være unik en gang  
i mellem fri
for bryster
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Poul Høllund Jensen                 www.jeggaarisolen.dk                         
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