
5OK

5OK

1/75



5OK

bidragydere 

"Jeppe Lentz"
”Hanna Lundström”
"Lone, the nicest punk rock 
band i Kassel"
"Lars Bukdahl"
"Bo hr. Hansen"
"Sebastian Bune"
"Maria Teilgård"
"Mette With Zerlang"
”Siv Werner”
”Emma Grankvist”
”Johan Klokhøj”
"Bettina Cristophersen"
"Nanna Damsgaard-Larsen"
"Malte Tellerup" 
"noa kh"
"Tine Høeg"
"Andreas Kornelius
 Nørgaard"
"Joachim Lykke Andersen" 
”Anton Bestle"

"Axel Aaro"
”Tobias Boelt”
"Viggo Madsen"
"Rikke Mertz"
"Victor Boy Lindholm"
"mikkel b. andersen"
"caspar eric"
"Cecilie Lind"
"Chris H"
"Helena Fagertun"
”Maria Dønvang”
"Simon Bendix Borregaard”
"Maya Zachariassen”
”Isis Mühleisen”
“Liv Sejrbo”
”Trish the Dish”
"Joachim Aa. Sørensen" 
”Johan Davidsen”
"Markus Floris Christensen"
"Kristian Karl"
"Knud Steffen Nielsen”
"Jesper Elving"
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© alle rettigheder tilfalder de respektive bidragsydere
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3 tekster 
af "Jeppe Lentz”

Min bank ringer mig op på telefonen
Det er Ulla
Hun er min bankdame
åbenbart
Har du tænkt på at sælge dine obligationer
spørger hun
Nej siger jeg
Obligationer?
tænker jeg
Obama taber måske/måske ikke valget
Det er noget skidt
Det er skidt for verden
Korrespondenten er overbevisende
og bruger megen mimik
fordi der er krig
Hans ører er overraskende store
og det er mig stadig en gåde 
hvordan valnøddeknækkemaskinen ser ud   
for hvordan kan den knække nøddeskallen 
uden at destruere 
den hjerneformede nød indeni
Og jeg mangler også stadig 
at finde ud af 
hvad fanden i helvede asfalt 
er lavet af 
og hvorfor medvind gør mig tung 
om hjertet
Hvis jeg skulle være en fugl
forresten
ville jeg være en gråspurv 
og sidde i et rønnebærtræ på 
en villavej og kigge på polaroidbilleder
af børn
med sunde sår på hvide knæ
*
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Tabellen, batteriet og kuglerne (oprindeligt fra jorden) er genstande og materialer i 
det daglige liv
og solen er direktøren for lyset 
Det ligner frosne eksplosioner, som om det beskadigede glas blev anholdt i 
e#eråret
i en cyklus af lys emalje, farvede firkanter. Wow. 

*
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… og hendes skæve storetæer ligner de flotteste jordskokker man har set, hvis man 
forestiller sig, at jordskokker havde noget ferskenagtigt over sig, selvom det er 
svært at forestille sig, dårligt billede, men sådan hænger tingene nu engang 
sammen med hendes storetæer, basta, end of story, eller faktisk ikke helt end of 
story alligevel, for jeg siger til hende, uden at blinke, men dog ikke på Anders 
Fogh-måden, at hvis jeg kunne, så ville jeg skrige af fryd på samme måde som 
James Brown gør i de fleste af sine sange eller i hvert fald en tredjedel af dem, og 
danse ligesom John Travolta i den ikoniske scene fra Pulp Fiction, hvor Uma 
%urman insisterer på at deltage i en dansekonkurrence på en diner, for jeg er 
voldsomt tiltrukket af de lår, som min blikretning nu er smeltet ned på, jeg vil 
nærmest sige, at jeg er én kæmpestor magnet eller sådan noget, et kra#værk af lyn 
og torden og blod, og hvis jeg var kunstmaler og gik med hat og drak absint, så ville 
jeg blive skør og manisk og kaste mig selv ud over en bro, fordi jeg simpelthen bare 
ikke ville være i stand til male hende, som hun skulle males, aaaarh what ever, jeg 
ville altid kunne lave en lille skitse af hendes storetæer, haps, det går an…

  

•
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3 dikter
af ”Hanna Lundström”

Ber om ursäkt

ber  om  ursäkt
inte  för  att  jag  har  ett  skit  jag  borde  göra,  ingenting  viktigt  
säg  ingenting  öppna  inte  ögonen
tanken  är  att  ligga  helt  stilla  
själva  meditationens  viktlösa  ryggrad  
jag  vill  göra  slut
det  är  helt  oplanerat  
inte  en  del  av  någon  stor  självmedvetenhet  eller  uttänkt  världsbild  
jag  bara  hatar  att  ha  tråkigt
i  en  viss  typ  av  film  hade  jag  dött  på  grund  av  brist  på  tro  
boom  
och  ljudet  av  hyllor  som  rasar  och  osäkerhet  över  att  kanske  vara  fet  
har  i  alla  fall  fått  reda  på  det  här  direkt  från  dig,  nästan  
någonstans  skrapar  en  thailändsk  älskare  med  den  nakna  tån  i  sanden  
säger  ”look  at  the  stars”  och  slickar  sig  om  läpparna  
underbart
ett  köpcentrum  är  som  ett  land  komprimerat  
någon  sover  i  kundvagnen  och  någon  annan  får  både  dra  den  och  plocka  
varor  
den  här  dagen  ser  inte  riktigt  ut  som  någonting  än
eller  så  är  vägen  hem  annorlunda,  och  du  vet  om  det  
vet  inte  ens  varför  jag  blir  förvånad,  jag  menar,  jag  borde  ju  ha  förstått  
eller???
att  allting  är  lite  annorlunda
äntligen  kan  vi  inte  sova  tillsammans  
i  din  flickväns  första  bil  
inte  flyga  
men  i  mörker  sakta  sväva  över  gatan  
vi  är  en  boll  av  ljus  
förra  veckan  satt  vi  på  världens  sämsta  ställe  i  flera  timmar
och  det  var  så  jävla  kallt
gå  tillbaka  till  rockmusiken,  hörru  
för  du  suger  typ  på  allting  annat  
jag  vill  egentligen  inte  ens  prata  om  det  här  eller  tänka  på  det  
vill  inte  skriva  heller  men  jag  är  sjukt  bra  på  att  byta  ämne  
kolla,  jag  fanns  inte  ens  på  60-  70-  eller  80-talet!  
alla  minnen  jag  har  är  bara  bilder  jag  sett  eller  ljud  och  historier  jag  hört  
men  ändå  minns  jag  allt  som  var  viktigt  
jag  gör  slut  
glad,  gå  och  dö
seriöst,  skitglad  
jag  vill  bara  att  du  ska  dö  
eller  sugas  ut  i  atmosfären  
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jag  är  en  ö  i  ett  hav  av  skit  och  idioter
du  har  rätt,  jag  minns  visst  varför  vi  slutade  umgås  
du  är  så  jävla  arg  på  mig  just  nu,  älskling
den  allra  sista  stjärnan,  den  tände  jag  för  dig,  älskling
ber  om  ursäkt,  älskling
ber  om  en  oändlig  ursäkt
varje  ord  tar  timmar
varje  blick  är  tre  mil  lång
om  mörkret  gjorde  mer  ont  skulle  jag  hålla  dig  där
och  för  alltid  jävla  skit
när  himlen  är  rosa  är  den  gjord  av  tyget
från  alla  dina  dumma  barndomsklänningar
du  är  en  sådan  tönt
jag  är  en  sådan  jävla  tönt
verkligheten  rusar  runt  motorvägar
eller  gungar  våldsamt  i  vilda  hav
jag  gör  slut
jag  ska  inte  ens  behöva  säga  det  högt
du  ska  se  det  på  mig  bara
din  kropp  är  en  fräknig  hammock  av  hud
som  vaggar  dina  tarmar  till  söms
eller
din  kropp  är  en  skog  
och  jag  vill  räkna  ringarna
på  varje  stum  stubbe
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toakön 

står  i  toakön  på  en  bar
och  börjar  prata  med  en  tjej  (en  snygg)
om  Agatha  Christie
varför  Agatha  Christie?
det  visar  sig  senare
att  ingen  ens  gillar  henne  speciellt
har  bara  läst  en  enda  bok
den  där  som  utspelar  sig  på  en  ö
en  ö
bara  några  dagar  kvar
vill  skriva  ett  sms
med  en  engelsk  mening  i
men  blir  plötsligt  osäker  på  hur  ”choice”  stavas
vet  ju  hur  det  stavas
men  blir  plötsligt  väldigt  osäker
så  väljer  att  skriva  på  svenska  istället
några  små  dagar
tidigare
hade  lillebrorsan  haft  två  tjejer  hemma
första  tanken  var
”hoppas  han  är  tillsammans  med  den  brunhåriga”
fast  det  visade  sig  vara  den  blonda
såg  svinalängorna  igår
den  var  ju  inte  speciellt  bra
men  hon  Noomi
hon  är  ganska  duktig
och  så  ser  hon  precis  ut  som  mamma
får  man  tycka  att  hon  är  snygg  då?
då,  precis  innan  dörren  stängdes
tittade  den  brunhåriga  upp  från  sin  tonic
”nu  ska  vi  festa  i  ditt  rum”  fnissade  hon
hade  jättemånga  ögonfransar
lillebrorsan  satte  på  techno
eller  någonting  sådant
vet  inte  riktigt
lampan  är  trasig  utanför  toan
det  var  så  samtalet  först  började
men  det  är  någonting  med  toaköer
folk  ska  alltid  prata
som  om  det  gjorde  väntan  mindre  obekväm
tjejen  (den  snygga)  stirrar  plötsligt  rakt  in  i  ögonen
och  säger  någonting  jättekonstigt
det  är  verkligen  en  jättekonstig  situation
verkligen
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det måste vara jag först

pratar  det  här  pratet  som  om  jag  pratade  högt
men  då  gör  jag  det  
eller
hur  märker  man  frågetecken
som  inte  syns  eller  hörs
vintern  är  en  rosa  häst,  finns  inte
vintern  var  aldrig  riktigt  här  och  nu  är  det  vinter
en  rosa  häst  flyger  fram  över  vidderna
våren  är  en  fimp  under  ett  isberg  
peka  på  den  och  säg
den  gamla  goda  tiden
någon  gång  måste  någon  ha  stått  där
det  måste  ha  varit  jag
kalendern  alltid  nära
ifall  en  månad  plötsligt  skulle  försvinna
idag  är  det  söndag  imorgon  också
kallt  ute  blött  inne
jag  säger  alltid  två  olika  saker
till  mina  föräldrar  och  mina  kompisar
men  aldrig  sanningen  till  någon
sanningen  är  
att  riktiga  människor  passar  i  alla  frisyrer
att  jag  inte  blivit  frisk  
för  jag  var  aldrig  sjuk  på  riktigt
att  alla  böcker  är  självhjälpsböcker
och
möt  mig  i  biblioteket  om  en  och  en  halv
tystnad,  inte  pinsam
vill  springa  och  krama
springa  krama  varje  sekund  nästan
plötsligt  faller  allt  på  plats
tänker:  prata!
spela  förvånad
står  i  hallen  förlamad
busken  utanför  mitt  fönster  är  den  enda  som  står  rakt  upp
vänta
vänta
det  måste  vara  jag

tänker  ”maskar”  när  jag  tänker  på  mina  händer
liksom  det  är  ordet  jag  använder  i  mitt  huvud  när  jag  tänker  på  mina  händer
liksom  när  jag  pratar  med  mig  själv  om  mina  händer

•
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lystbetonet jobsøgningsproces 
af ”Lone, the nicest punk rock band i Kassel”

http://i.imgur.com/xy6tM.gif (performance, Gilleleje, 18. oktober 2012)

•
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FLITTIGTRIO 
af ”Lars Bukdahl”

(3 gange 1 minuts hurtignavneskrivning – jeg har aldrig lært at skrive blindt, 
og jeg diskuterede med min ven Johnnie i går, om det var for sent, det ville 
jeg gerne, at det omsider var, selvom det afgjort kunne være skønt at skriev 
(autentisk tastfejl!) tastfejlløst i en vis fart)

caspar caspar caspar caspar caspar caspar casspar caspar caspar caspar 
caspar caspar caspar caspar caspar caspar caspar caspar caspar caspar caspar 
caspar caspar caspar caspar caspar capsar caspar caspar caspar caspar caspar 
caspar caosra capsar capsra caspar caspar caspar caspar capsar capsar capsar 
caspar caspar capsar caspar caspar caspar caspar caspar caspar cpsra

bue bue bue bue biue bue vbur bue bue vue vue bue bue bue bue bue bue 
bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue 
bue bue bure bue bue bue ue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue ur 
bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bu bue bue bue 
bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue ube 
bue bue bue bue bue bue bue bue

lars lars alsr alsr lars lars alsr lars alsr alksr lars lars lars lars lars lars latsa 
lars lkars lars kars lars lars lars lars lars kars lars kars kars ars lars kars ar 
lksra slars alkars kars lkars kars lars larsa lars laral lars lars lars kats lars lars 
lars lars lkars lars kars kars kars lkars kars lars kars lkars kars kars kars kars 
larsaa lars kars kars kars lars kars karsa lars lars kars a

(et glimrende caspar-flow, et decideret glidende bue-flow og et totalt 
skrumlet (men så også distræt, og det går jo ikke) lars-flow) 

kh og tillykke med de 50 Lars B
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Tillæg: Skysovsdagmand (35 minutter før deadline, fordi jeg sidder og 
skriver anmeldelse af Thomas Bobergs skramlede I den næste by, hvorefter 
jeg skal færdiglæse og anmelde Kristian Bang Foss’  efter 50 sider og alt at 
dømme yderst lovende Døden kører Audi, der udkommer i dag og bliver 
fornemt anmeldt af Tue Nexø og Lilian Rösing (hvor sure bliver folk, når 
man springer deres mellemnavne over; Katrine Guldager blev engang så sur, 
at hun skrev et læserbrev til Information, hvor sur bliver DU, Caspar 
Christensen?) og nu ser det ud som om, jeg ikke når at læse den færdig før 
Foss’ releasereception på Propps senere i dag, og så kan jeg kun ønske så og 
så mange procent tillykke med bogen, hvilket frustrerer mig en lillebitte 
smule, derfor denne totalt overflødige overspringshandling, og nu er der en 
halv time til deadline) 
 
kristian kriatiankristian kristian jristian kristian kristian kristian kristian 
kristian jristian kristaian kristian kristian kristian kristaian kristian kristian 
krstian kristian krstian krstians krtsian kristian kristian krsistian krsistian 
krsiatisn kristian kristian krsiatian kristian krsiatisn kristian kristian kristiab 
kristian kristian

bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang 
bang bang bagng  bang bang bagmng bagmng bang bang bang bang bang 
bang bagng bag bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang 
bagng bang bagnb bang vagn bagn bang bang bang bang bang bang bang 
bang bagng bagbang bang bang bang bang bang bagn bagng bagng bang 
bang bangew

foss foss foss foss foss foss foss foss fos s foss foss foss foss foss foss foss 
foss foss fo foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss 
foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss foss fosxs foss foss fos  foss 
foss foss foss foss fioss foiss foss foss foss foss foss foss foss foss foss oss 
fosds foss foss foss foss fosso foss foss foss foss foss foss fodds 

•
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guds (2)
af ”Bo hr. Hansen”

Mine fingre er mælkesnitter
Den gamle amme er mig
Verden er et alderdomshjem
Når naturen halter

•
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3 digte
af ”Sebastian Bune”

ABSTRAKTIONSEVNE)

Jeg kan ikke se noget 
for dit abstrakte røvhul!

Tidernes morgen
forsvandt derind
i det sorte hul.

Går du Ib Michael
på mig nu?

DADAFESTO)

Manifestlitteraturens
klarifikation af
drømmenes potens
advertiseres (immer)
for
præmature diskurser.

DA WALL STREET PISSEDE SIG SELV I BUKSERNE)

Dekadenceløbet
stoler murænegabets
murgade.

Prokrastinationer løber
halvt tomme
over ende.

Alt imens
Dybet filmatiseres i
lommeuldets blikfang.

  

•
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foster #1
af "Maria Teilgård"

•
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at udsøge avlsdyr på tørreloftet
af  "Mette With Zerlang"

frejdig fynsk tyr
med yppige former

3 etager over grønsværen
med skråvægge
og stramme tøjsnorer

og rustne søm
i bjælkerne

dit spraglede tapet
frådser 
med græsset 
i forskellige
længder

du bider figuren løs
så han blir blød

og nærmer sig et
malerisk landskab

et ophold, et dyreskue
om udsatte præmier

•
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50.000 shades of grey
af ”Siv Werner”

mit bidrag er komprimeret
til en titel

’50.000 shades of grey’

kunne den med rette kaldes

og her taler jeg om at navngive

med en hensigt om

at give betydning

gennem en reference

fra én ven 

til en anden

•
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fra Lyngvild til strikfans
af ”Emma Grankvist”

Jeg føler ikke, at folk der er begejstrede for "Forbrydelsen", har taget i 
betragtning at det er urealistisk at Sara Lund altid går med striktrøje. 
Ingen, går så meget med strik. 

Mvh. Jim Lyngvild

•
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Kære Caspar
af ”Johan Klokhøj”

Jeg skriver disse linjer i de sidste timer af min vagt på alarmcentralen. Natten har 

været overraskende rolig, der har ikke været udpræget brug for min hjælp. 

Menneskerne klarer opgaverne selv. De har ikke ha# brug for os, for ambulancer, 

politi, brandbiler. De passer godt på hinanden, samler de faldne op fra fortovene og 

giver hinanden plastre på, når det er nødvendigt. De sørger for ikke at begå 

kriminalitet. Folk kan klare sig selv, Caspar, når bare de vil. Når bare de bærer 

mobiltelefonen som sikkerhed i deres lommer, evigt messende vores 

telefonnummer i deres indre. Telefonerne kan huske de tre cifre, der udgør 

centralens berøringspunkt med verden, skulle menneskerne få brug for nummeret 

en dag. 

Jeg kan huske en af de gange, hvor numrene materialiserede sig og blev til på min 

telefons display. Jeg lå ved jernbanen i skoven e#er viadukten. Klokken var mere 

end fire om natten. Jeg var gået fra diskoteket, vadet med mine andefødder på 

hovedvejens belægning. Den som strækker sig i en lige linje fra der, hvor jeg 

drikker til der, hvor jeg bor. Midtvejs kom tre drenge på scooter i høj fart. Det var 

åbenlyst, at de kom fra en lille by udenfor byen og skulle ramme natten med al 

tænkelig kra#. De kørte stærkt, Caspar, de rejste deres hænder i et high-five, som 

jeg besvarede og gik videre. Så vendte de om, kørte op foran mig og spærrede vejen 

med deres køretøj, der, selv om natten, skinnede i den flotteste højrøde lak. Det var 

der, at jeg foretog a#enens mest tåbelige træk: jeg søgte ind mod viadukten. Der 

var jeg for alvor alene. Natten var fuld af e#erår, kulden fik tag i én e#er få 
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minutters ophold, og alle vandrette flader var præget af en næsten frysende dug. 

Jeg ved ikke, om de ville have mine penge, det var noget af det, der aldrig fandt sin 

plads i sproget den nat. Dog, e#er mine kinder blev fyldt af blod, fandt jeg det mest 

fornu#igt at samle mine vaskepenge sammen i knytnæven. Den kunne jeg løsne 

ned i deres hænder. De tog pengene til sig og så begyndte et avanceret tællearbejde, 

hvilket jeg aldrig har set lignende siden. De delte penge e#er et ukendt system. Den 

laveste af de tre tog mønter af bronze, den midterste tog mønter af sølv, og den 

højeste tog mønter af guld. Jeg øjnede chancen og stak af fra deres revisoragtige 

grundighed. Det må have taget næsten et minut, før min flugt brød deres arbejde, 

det optog dem overraskende dybt. I den tid nåede jeg at skjule mig ved jernbanen 

e#er viadukten. Mine fingre var i gang med at indlemme numre i telefonens 

display. Jeg kan huske, at jeg samtidig forbandede årstiden, den gjorde det umuligt 

at skjule sig under træernes blade som allerede var faldet. Øjnene var fastlåst mod 

stien, den kunne ikke være mere end ti meter væk. Scooteren gassede op, som 

motorsave gør det i gyserfilm. Ringede jeg til alarmcentralen nu, ville min stemme 

gøre sig hørt for drengenes ører. Deres øjne, langsomt vænnet til mørket, ville på et 

øjeblik fange min position under træerne. Også derfor måtte jeg sørge for, at lyset 

fra displayet ikke gjorde sig set. Nummeret blev selvsagt slettet fra telefonen igen. 

Vanvittigt stille og med enormt besvær møvede jeg kroppen mod skrænten til 

jernbaneskinnerne. Her gled jeg ned i en blanding af jord og e#erladt skrald, der 

fandt vej ind under min jakke. Farten var for høj til standsning. Min krop udgjorde 

en utidig kælk. Jeg regnede ud, at jeg ville ramme skinnerne snart, at mit hoved var 

det som ville indlede mødet med jernbanen. Jeg forestillede mig min krop blive 

skilt fra mit hoved via togvognenes tusindetunge halshugning, men heldigvis er 

køreplanen sparsom om natten. Sammenstødet med stålet blev ikke så hårdfør, 

som frygtet. E#er kun et halvt minut i smerte, kunne jeg rejse mig og kravle op ad 

skrænten på modsatte side. Her fandtes en hæk, der var høj, men ikke svær at 

passere. Hvad der mødte mig på den anden side, Caspar, var helt utroligt. Skulle 
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man møde antikken i en provinsbysbrandert var det åbenbart nu. Haven var fyldt 

med hvide skulpturer, huset var opført med doriske søjler. Fra nutiden var der en 

art selvforsyningsanlæg. Det fascinerede mig, at stedet var underligt fravristet 

samfundet, men samtidig refererede til hele civilisationens opståen. Det 

åbenbarede sig som en kosteligt morsom ironi for mit indre, og latteren brød min 

hamren på hoveddøren, mens mine råb fortalte, at jeg var forfulgt af 

scooterbander, drenge fra landet, der talte mønter med en ukendt metode. Men der 

var ingen der lyttede, ingen lys, der blev tændt i husets mange vinduer med udkig 

til havens imponerende samlinger. Ingen kogekone, der åbnede køkkenvinduet og 

bad den ulykkeligt forelskede gå hjem og droppe drømmene om jomfruer, som 

venter på værelserne deres. Jeg opgav håbet og passerede endnu en hæk, inden jeg 

befandt mig på hovedvejen igen. Banden var for længst forsvundet, faktisk gik det 

op for mig, at jeg ikke havde hørt dem larme i horisonten, siden min krop gled ad 

skrænten mod togbanen, skælvende af angst for at miste sit hoved. Det var også 

lige meget nu, er man udsat for fare så mange gange i løbet af ganske kort tid, 

begynder situationerne at minde om hinanden, glide ind i hinanden som farver, 

der ikke skaber ophidsende kontraster, men bare er en ligegyldig brun, som 

børnene ender med på deres paptallerkenerne i skolens indledende klassetrin. Jeg 

bar en sælsom rolighed i kroppen, da jeg satte fødderne foran hinanden igen og 

vendte afsted til det sted, hvor jeg skulle sove.

Nu fik du en historie fra det virkelige liv, Caspar. Relevans kan jeg ikke umiddelbart 

redegøre for. Men jeg kan fortælle dig, at din blog er en gavmild gestus, en en-vejs 

kommunikation, som læseren får noget ud af, noget næsten narkotisk. Også derfor 

havde jeg abstinenser, da du var på dOCUMENTA og bloggen ikke blev opdateret i 

næsten en uge! Min lejlighed blev støvsuger fire gange i de dage, jeg fik mere for 

hånden end nogensinde før. Så kom du hjem, og bloggens opdateringer begyndte 

igen. Nu kunne jeg atter nedsænke mig i opdateringernes &ernsynsagtige slummer. 
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Det siger sig selv, at al seriøs arbejde fra min hånd, foretages i pausen mellem to 

blogopdateringer fra dig. Så meget magt har du over din trofaste læser.

Jeg håber ikke, at du tager dette brev ilde op, Caspar, det er faktisk ment som en 

kærlighedserklæring til bloggen, som jeg elsker og har et egentligt 

a'ængighedsforhold til. Jeg håber ikke, at det vil lade dig stige til hovedet, at du 

har bloga'ængige som mig. Vi findes, og alene det må give dig mod på at kaste dig 

ud i endnu vildere eksperimenter. Det vil forhåbentligt kaste flere opdateringer af 

sig. Sådan er misbrugerens kredsløb, Caspar. Vi giver en smule, måske en enkelt 

gang årligt som nu, for dere#er atter at nedsænke os i misbruget, glemme 

tilværelsen og drømme om det næste blogindlæg, der nok snart bliver postet igen.

Kærlig hilsen

Johan 

•
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5 billeder
af ”Bettina Cristophersen”

24/75



5OK

25/75



5OK

26/75



5OK

27/75



5OK

•

28/75



5OK

2 tekster
af ”Nanna Damsgaard-Larsen”

reaktion på blogger blues cirka 4.oktober

bryder mig virkelig ikke om dig og dine bloggerblues
ved ikke hvorfor jeg bliver seriøst bedrøvet hver gang, 
du hentyder til bloggens pre suicide 
måske fordi jeg føler en form for venskab med bloggen
mere et venskab end den relation jeg egentlig har med et ’dig’
som når jeg møder dig på esrom kro og i andre litterære rum
og så er du bloggens repræsentant og det ved du godt
du er
jeg holder oplæg og siger i oplægget at
du er et omvandrende kommentarfelt
det griner martin glaz serup af
han ved godt hvad jeg mener sådan
har han det nok også selv
til en reception lægger du hovedet på min skulder
vores kroppe passer godt sammen sådan
jeg mener,
min skulder er ligeså høj som dit hoved
dit hoved ligger på min skulder i måske to minutter
jeg bliver opmærksom omkring skulderen, tænker
fuck
i dont wanna be a girl you can put your head on
tænker det var en beroligende gestus fra din side
og ikke havde noget med dig og gøre som sådan 
at du gjorde det for at være sød
ved ikke om det var dit eller bloggens hoved
jeg havde på skulderen
til den reception 
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digt på engelsk

jeg vil gerne skrive et digt på engelsk fordi jeg har en god ven der ikke kan forstå 
hvad jeg skriver
i would like to write a poem in english because i have a good friend who does not 
understand what i write
his name is christian and he makes clothes
he made a very pretty shirt in silk with a pattern that looks like a mix between 
pheasant feathers and seashells 
it is blue and green and a little bit yellow
i dont know if i write this because i really want him to give me the shirt

•
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Ligegyldighed # 21
af "Malte Tellerup"

Jeg havde en taske af mærket Jeva, det var vi sådan set mange der 
havde, da vi startede i skole. Det var nok den mest almindelige taske 
faktisk. Men så skete der et skred; folk fik Eastpacks. Folk som 
Mikkel, med storebrødre. Dermed mistede Jeva'en sin karakter af 
almindelig taske, den blev en barnlig taske, og jeg begyndte at hade 
den inderligt. Eastpack'en var i en enkel slidt farve i canvas og med 
en mørk læderbund, den var sej og lyste af ung, mens Jeva'en jo var 
i spraglede polyestermønstre, min i blå med røde og gule mønstre; 
en vanvittig usmagelig barnlighed, det så og mærkede vi. Man kunne 
ikke underspille sin Jeva, den var så stor og strålende: var man Jeva, 
var man Jeva. Det vidste dem med Eastpack godt, for de havde 
også været Jeva, men var kommet videre.
At vi stadig var mange med Jeva bragte os ikke sammen - som dem 
med Eastpack blev bragt sammen - for vi hadede hinanden og vores 
rædselsfulde børnehavetasker.
Jeg fik også Eastpack, men det var for sent; det var bare en 
almindelig taske. De andre havde fået Nokia 32- og 3310.

•
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film jeg har set med nicolas cage
af ”noa kh”

finder ud af på imdb at nicolas cage er francis coppolas nevø. har en 
ok optur over det. tænker over hvad coppola tænker om cage. og 
hvad han tænker om hvad jeg tænker om cage. tror ikke cage har 
været med i nogle coppola film. coppola har ikke følt at cage var 
godfather-material. tænker at det handler om ’kvalitet’ eller ’attitude’. 
første cage film jeg så var con air, kan næsten ikke huske den, kan 
huske at det var ca samme tidspunkt som jeg brækkede mig af at 
spise mandariner. kunne li ham sammen med cusack og malkovich. 
tænker på at de begge hedder john, som i john doe, den almene 
amerikanske skuespiller. tænker på cage som almen amerikansk 
skuespiller. tænker på danske almene skuespillere. tror aldrig jeg vil 
gå i biografen for at se en film af hella joof. tænker på nicolas cage 
som et bur. nicolas cage er et bur, cage som en fugl i et bur: i con air 
sidder man der sammen med ham, i buret eller flyet, ham som fuglen. 
cage spiller med på kapringen af et fængselsfly, men vil hjem til sin 
datter casey. hvis jeg sad i et fly med nicolas cage ville jeg spørge 
ham om han vil låne min ’video’-jakke fordi jeg tror han ville se cool 
ud i den, jeg ville kigge ham i øjnene og han ville kigge ind i mine, 
han ville spørge mig om min nationalitet og jeg ville spørge ham og 
han vil have min plads ved vinduet. så kunne han sidde og kigge ud 
på fx vegas eller andre byer man kan se fra fly. tænker på leaving 
las vegas. først tænkte jeg på langt fra las vegas og honeymoon in 
vegas og fear and loathing in las vegas og what happens in vegas 
og tænker at det er mange forskellige film på mange forskellige 
niveauer. føler at de lever op til den her top 3 gennemgang af film jeg 
har set med nicolas cage. føler at det lever op til de alle de film man 
kan se med nicolas cage. tror han har spillet med i flere ’dårlige’ film 
end ’gode’ film. måske 70/30. tænker på alkoholikere og 
prostituerede og antallet af gange jeg er blevet tilbudt blowjobs i 
bunden af istedgade på vej hjem fra byen. måske fire. tænker at 
elisabeth shue er en klassisk 90’er skuespiller. tak til imdb for det her. 
sidst på listen: wild at heart. føler at cage har været med i mange 
middelmådige film fx face off og gone in sixty seconds og national 
treasure 1 og national treasure 2 og formentlig også national 
treasure 3 der udkommer snart. føler at en af de bedste film der 
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findes er wild at heart og at cage er verdensklasse. hans 
slangeskindsjakke er verdensklasse. så fjernsyn forleden og troede 
de viste wild at heart men det var tv-serien, vidste ikke at der var en 
tv-serie som ingenting har med nicolas cage at gøre. tænker på sailor 
som en sømand. tænker på lula som en kvinde. ved ikke hvad det 
her gør godt for. får lyst til at se flere film med nicolas cage. håber 
andre også får det. tænker at cages filmografi kan bruges som 
refleksion over og skelnen mellem og antallet af gode og dårlige film 
man ser. tænker at nu behøver ingen længere at bruge kræfter på at 
spørge ind til mit forhold til nicolas cage. tænker at det er en god ting, 
at der er andre ting at bruge kræfter på som at få en uddannelse og 
smøre creme på huden for at holde den sund. tror ikke nicolas cage 
smører creme på huden. hans hud er af læder

•
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Den 26. gang du så mig nøgen
af ”Tine Høeg”

IKEA, Høje Taastrup

•
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Andreas dialoger
af "Andreas Kornelius Nørgaard"

2009

- Jeg fortryder lidt at jeg ikke købte den fine reol i IKEA.
- Ja, den var også fin.
- Men man har jo ikke råd til det hele.
- Næ. men en reol det skal man have
- Ja, jeg tager nok også tilbage her en af dagene.

- Jeg har sgu ondt i ryggen for tiden.
- Det er alle de tunge ting du går og slæber rundt på.
- Det har du jo nok ret i. Tror jeg passer lidt på mig selv fremover.
- Det er jo det, jeg har sagt hele tiden.
- Du er smart.

- Har du vandet min basilikum?
- Ja, den fik lige seksten dråber her i eftermiddags.
- Det er fordi den føler sig lidt overvandet for tiden.
- Det er jeg ked af. Tror du det er min skyld?
- Tja. Eftersom jeg dagligt beder dig om ikke at vande den, og du gør det 
alligevel.
- Hmm. Det er sguda også en mystisk plante der ikke vil have vand.
- Det er selvfølgelig rigtigt nok..

- Hej Klaus. Køber du den pung til Pia?
- Jeg overvejer at købe tasken i stedet.
- Ja. Mere læder.
- Masser af læder.
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2012

Hey du
Hej med dig
Går det dejligt?
Det går fint. Skal lige finde ud af hvad ben jeg skal stå på.
Det kender jeg godt, højre eller venstre.
Haha, ja præcis. Man kan altså sagtens komme i tvivl nogengange.
Ja, så kan det pludselig blive svært at gå.
Præcis, så kommer man slet ingen vegne.
Næ, så du står lidt stille idag.
Jeps. Eller sidder. Skal bare arbejde.
Klart, så er det med benet måske på en måde ikke så vigtigt. 
Næ.

Godmorgen
Godmorgen
Har du sovet godt?
Ja, tak fint. Ikke helt nok dog, kom lidt sent i seng. 
Nå, blev det vildt igår?
Næ, tror klokken blev to eller sådan noget. Men vil egentlig gerne have 
mine otte timer.
Klart, jeg har det os bedst med en hel nats søvn. Især når det er så mange 
dage man skal være igang.
Ja, så stranden idag og fest imorgen. Det bliver hårdt.
Det bliver vildt hårdt. 
Så må vi jo bare drikke en masse kaffe.
Ja, det skal bare tylles det skidt.
Ja, til vi brækker os.
Lige præcis, vi skal brække os i det skidt.
Skidt og kanel
Præcis.

Så står vi her igen hva.
Ja, det skal jo til.
Jeps.
Man skal sku huske at ryge en gang imellem.
Ja, man kan sku hurtigt glemme det.
Ja, så står man der, og har ikke røget noget.
Ja, præcis. Det skulle vi nødigt ud i.
Nejnej nejnej. 
(pause)
Skal du have noget ild,
Ja tak, så kan jeg lige få fyret op under den bette bandit.
Ja, så bliver det hele lidt nemmere.
Tak for det.
Det var så lidt. 

•
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lille digtansamling 
af ”Joachim Lykke Andersen”

huden

vi lyser på vores ansigter 
for at være sikre på at vi stadig er 
under solen, under tiden, under huden
vi leder e#er sprækkerne
og jeg bider i dem
for at få den af
huden i lange strimler
der smager af sorg og
blodplader, blodceller, blodplasma
kommaseparerede
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skyld

ild skyr
brændt barn
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dubleant

ordet er desværre udgået
det kom aldrig rigtig ind i teksten
bogstaveligt talt
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elefant

elefanter kan angiveligt huske
hvorfor alting findes
men i mine drømme hopper de
og siger ninjalyde 
hiyaa
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løgn

tag mig på ordet
et godt begreb
på min kurvede font
neue helvetica light italic
ååhhhh
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ansamling 

en større mængde af noget 
der (med tiden) har samlet sig 
ved eller omkring noget andet

I en ophobning af væskende sorg
   der løber os i møde som honning

II bylder af gældsposter
   vokser i legemets hulheder og væv
  bag øjet og i bugen

III krukkerne med skylden
  der nu står under sengen

for vinteren
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dødsannonce

jeg læser ikke dødsannoncer 
det er nok frygten for impulskøb

•
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iPhoneTrackHorse
af ”Anton Bestle"

pt I

Første dag i mit liv med Iphone. Var lige ved at tjekke ind, da jeg var på 
Dominos, men gjorde det ikke. Jeg har heller ikke taget mit første instagram. 
Viiildt. Og tydeligvis bagud. Derfor vil jeg gerne være anonym. Bum.

pt II

Nu skal jeg se amalies verden med min kæreste. Imorgen har jeg været 
sammen med hende i to år. Derfor skal vi i dyrehaven, køre i hestevogn og 
drikke bubbletea. Instagram moment ftw.

•
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Found Objects
af ”Axel Aaro”
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udsigt fra papmachérævens navle ca. 11.59
af ”Tobias Boelt”

Døden er ikke en uaktuel faktor når kattekillinger drukner voksne 
mænd i floden

Kh T og tillykke med masser af k!

•
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Kunsten at sluge skruptudser i modvind
af ”Viggo Madsen”

skrubtudsen, som uforvarende var sprunget ud af munden på ham, 
landede plump på talerstolen og sad et øjeblik og åndede tungt, så 
vendte den sig, i et noget mere elegant spring, i et yderst yndefuldt 
rejehop, 180 grader, og stirrede tilbage mod det sted, den var 
kommet fra, det var her, han tabte tråden i foredraget, idet han 
resten af tiden måtte kæmpe for ikke at møde dens ufordragelige 
blik, det forekom ham, at det var som om den udelukkende så på 
ham, der var i hvert fald ingen andre i salen, som kunne se den, en 
del af hans problemer med det videre foredrag var, at han var bange 
for at åbne munden for højt, idet han frygtede, at frøen pønsede på 
at hoppe ind igen- lige pludselig en alt for stor mundfuld at sluge, 
pas du bare på, min fine ven! selv om jeg blev født en 1700 år for 
sent: jeg så hende først

•
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z-tog 
af ”Rikke Mertz”

Jeg tager z-toget gennem forstadsnætter. Først Husumnat, Herlevnat og så 
Ballerupnat. Toget på stationen under centret vil helst ikke længere ud, men jeg 
driver det af sted, Måløvnat, station for station, for tiden går og nu er vi midt i det: 
Stenløsenatten. Det er rundt om toget og toget er drevet af mig og er mig og jeg 
tikke takker det af sted zigge zagger skinnerne i symmetri og nu ude af symmetri, 
nu buldrer den sorte forstadsnat mod min rude der er det der skiller mig fra denne 
nat. På stationen står jeg af og lader tog være tog. Nu kan det lettet vende tilbage til 
hovedstaden og senere forstæderne på den anden side der er finere og lysere og 
tryggere, og måske slet ikke forstæder men noget for sig selv. Djævelen der har 
reddet toget frem er stået af jeg har en plan der skal nås. Jeg zigge de zagge du 
zupper brosten op fra fortovet jeg balancerer. Jeg rasler min mekanik så de små fine 
dele, tandhjul skruer dimser jeg ikke kender navnet på, slentrer ud i kroppens 
kamre og suser langs blodåreautobaner og gør mere skade end gavn. Jeg er et ur. 
Uden visere. Trukket op af evigheden, i ryggen trækkes jeg op. Det er sådan jeg 
virker. Jeg kan blive ved med at gå i tomgang. Tikke tiktak tak. Viserne er væk, en 
usmagelig joke. 
Jeg går sti# nu. Her i Stenløse natten. Mekanisk væsen, ikke digitalt. Der er en 
kæmpe forskel. Mens jeg går, kommer en svag lyd fra mig. Urets lyd. Springer af 
sted det ene øjeblik, går i stå det næste. Min krop rasler med ulykkelige dele, 
sprunget ud af deres plads som &edre. De vibrerer. Alt på mig vibrerer. Fjedrer mig 
af sted. Nu i regelmæssig rytme i næste nu stopper verden op. Uden lyd. Jeg kan 
høre græsset gro så langsom er min hørelse. Jeg kan høre z-toges gnistrende 
mekanik mod skinnerne 100vis af kilometer borte i andre verdensdele faktisk så 
hurtig er min hørelse. Et ur må gå regelmæssigt, alt andet gør det overflødigt, gør at 
det ikke kan stoles på.
På den mørke mørke vej kommer to gående imod mig. Kvinde og mand med gråt 
hår. Vokset sammen, filtret ind i hinanden af hver deres ensomhed. De kan ikke 
uden den, de holder den for den anden så deres egen ikke tynger dem, men kun 
den anden. Jeg siger: Ved i at i skal dø? Og de tror de skal dø nu, men jeg er ikke 
den der udfører men den der budbringer. Og jeg tænder for mine to storslåede 
stjernekrigssværd som er neonvisere og begynder at dreje. Jeg skriger tik tak tik tak 
tik tak (måske 20 gange når jeg at sige det). For at fortælle jer om det, her i 
forstaden Hjerteløse. De bliver så angste, ind til de opdager at jeg ikke gør dem 
noget og så skynder de sig væk, de der burde blive angste ved det jeg lige har fortalt 
dem. Men de skynder sig væk. Og så står jeg her med mine visere, der langsomt 
daler ned og rammer jorden. Nu går jeg i stå. 
Nu kommer en bil imod mig. Nu kommer der nogen ud af bilen og tager mig hårdt 
om skuldrene. Nu følger jeg med dem. Mine neonvisere bliver liggende og lyser i 
den mørke Stenløsenat. 
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Bilen kører mig tilbage mod byen. Tilbage mod lyset og her stopper den og jeg 
bliver ført ud. Nu er jeg tilbage. Det kæmpe ur over indgangen har manglet sine 
visere i så lang tid. Nu er de tilbage, jeg er fæstnet fast til urskiven og jeg er viserne 
der sætter tiden i gang. Jeg er den lange tynde og insisterende sekundviser der 
brøler af sted og jeg er den lille og tålmodige minutviser der hele tiden må vente på 
en enkelt bevægelse fremad. Og jeg er timeviseren der falder hen og falder i staver, 
længe grublende over at alt skal slutte bare ikke for mig. Jeg er de tre og jeg holder 
verden i gang. Godt jeg kom tilbage fra den mørke forstadsnat. Godt jeg ikke gik i 
stå. Nu bevæger jeg tiden i gang igen så i kan sove godt og trygt derude i z-
togsnætterne.

•
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Der er også måger i Nørrebroparken
af ”Victor Boy Lindholm”

Mågerne skreg og vi var på stranden. Jeg gemte mig i klitterne. Det var en 
hyggelig dag. 

Vi gik ture langs stranden, og jeg samlede sten. Vi slog smut. Vi elskede 
ikke. Men vi var sammen og det var også godt nok. 

Vi satte vores fodspor i det våde sand og bølgerne slog ind over os. Også 
prøvede vi igen. Over os fløj mågerne. 

Jeg husker det, som noget flot. Et fint billede på ting, vi gjorde sammen. Jeg 
kan ikke huske, hvornår du blev ked af det, eller hvad det, var. Jeg kan ikke 
huske hvorfor det, var. 

 Jeg er syg. Jeg er helt bestemt syg. Jeg husker kun min sygdom. 

Jeg går ture med mine venner. Vi snakker. Vi går mest om aftenen. Ned 
igennem Nørrebroparken. Så kan man sætte sig på en bænk, mens 
projektørerne bliver tændt. I skæret sidder vi og ryger joints og ser 
pigefodbold. Det er nogle gode timer, men man skal være blind for at have 
mine øjne

I går fortalte min ven mig, at han havde været i Netto. Han havde holdt en 
fest om torsdagen. Brugt pantpengene på Vel og æg. 

Det kunne du godt havde fortalt mig.

Du går ikke ud.

Jeg gik hjem.

Hver onsdag er min ven i praktik på Den Sorte Gryde. Så skærer han kød og 
hjælper til. Han kan ikke lide at tage til Vanløse. Det forstår jeg godt. 

Jeg kan huske, at hun var højere end mig. Jeg imponerede hende med at slå 
smut. Hun kiggede den anden vej og jeg blev ved.  

kan du høre mågerne skrige.

ja.

Jeg husker at hun tog min hånd. Og jeg kan ikke huske hvorfor. Men det 
hele føltes anderledes. Jeg havde brug for at vide det. Hun kunne ikke lide 
mågerne. Måske var det, det. Det, var måske bare en dag på en strand, en 
dag på en strand med dårlige vaner. 
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Jeg sad i dag alene på en bænk. Det var lyst. Og jeg røg ikke joints. Og jeg 
så ikke pigefodbold. 
En løber kom forbi mig. Hun var smuk. Det regnede. Jeg synes ikke, at der 
var noget spændende ved regnvejret. Det var koldt. Det lignede, at hun 
kunne lide det. Hun kunne lide at løbe i regn. Hun blev set og søgte ikke ly. 
Jeg kunne lide at se på hende. Jeg kunne se hende blive stille på en strand. 
Der er selvfølgelig noget spændende ved al slags vejr. Det var nok bare mig.

Jeg gik hjem i min lejlighed.
Jeg er våd.
Jeg tænker på hvad jeg skal med regnvejret. Hvad en søster skal med en 
bror, der er syg. Det banker på. Jeg holder knappen på dørtelefonen inde. 
Jeg sætter døren på klem, og sætter mig ind på min seng. Jeg burde gøre 
noget. 

Hej.
Jeg er stille. 
Hun kommer ind. 
Har du været ude i dag.
Ja.
Hun giver mig et kram.
Jeg knuser hende.
Jeg så en løber.
Dejligt.

Hun går ud i køkkenet. Jeg kan se hende fra min seng. Jeg har et stort bord, 
som står på tværs i lejligheden. Det er fyldt med tomme kopper med brune 
rander i bunden. 

Har du nogle planer i dag.
Jeg havde tænkt mig at gå en tur.
Kaffe.
Ja, du kan bare tage en af kopperne på bordet. 

Hun kommer ind i stuen med elkogeren.

Måske du skulle gøre lidt rent. 
Måske, ja.
Du kan jo bare lige tørre over med en klud. 
Det er svært at glemme.
Ja. 
Du har kun nescafé.
Det ved du godt. 

Hun tager en kop. Hun er høj. Højere end mig. Jeg har altid ønsket mig at 
være den højeste.

Vi drikker vores kaffe i stilhed. Vi puster begge på den sorte overflade. Ikke 
noget med mælk. Jeg tvinger den varme væske ned i min krop. Jeg kigger 
over på min søster. Hun nyder kaffen. Jeg smiler. 
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Hvordan har mor det.
Udmærket, tak fordi du spørger.
Hvad med far.
Han husker ikke så godt.
Så er alt som det plejer.

Min søster ser godt ud. Det er der ingen skam i.

Hvad med dig selv.
Frem og tilbage, du ved. 
Op og ned.
Lige præcis. 

Hun har tømt sin kaffekop. Hun drejer den mellem sine fingre. Hendes negle 
er lakeret røde. Jeg kan ikke huske duften af hendes hud. 

Er arbejdet godt.
Ja, som sådan noget nu er.
Ja, hvad ved jeg. 
Du skal vel bare i gang igen. 
Det skal man vel. 

Min søster er smuk. Det husker jeg mig selv på. 

Tak for kaffe. 
Du behøver ikke skynde dig.
Jeg skal videre.
Nu.
Jeg skal købe løg, fordi jeg har ingen løg.
Nul løg.
Nul løg
Men.
Vi ses.
Jeg er syg.
Det ved jeg. 
Mor. 
Mor.  

Jeg lukker hende ud. Kun kysser mig på kinden. Min far husker dårligt. 
Opgangen er tom, og jeg husket, at hun er smuk.
Jeg er syg. Luften gør ingenting godt i mine lunger. 
På onsdag tager min ven til Vanløse, i morgen går jeg en tur. Der er også 
måger i Nørrebroparken, og man kan godt lige sige, når man bruger 
pantpengene på Vel. Måske det, er det. 

•
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#NOTE FRA ØLAND
af ”mikkel b. andersen”

#Note fra Øland

vraket finns. smugglas över gränsen. delar; vatten och land. Fiskarna 
finns. mellan land och land.  jeg  gik  i  skoven  for  at  miste. 
Læste Walden og tænkte; hendes læber om min pik. rev et hår ud. for 
at mærke være     dér
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sigourney weaver2
af ”caspar eric”

sigourney weaver er en alien. sigourney weaver står på stockholm central og stirrer 
på mennesker. sigourney weaver har et tilfældigperson-kostume på. sigourney 
weaver lyner tilfældigperson-kostumet af pludseligt. et menneske kommer hen og 
siger har du en cig'. sigourney weaver rækker personen en cig'. sigourney weaver 
kigger på et menneske med en sunday i hånden målrettet på vej ind på mcdonalds 
og tænker ”wtf”. et menneske kommer hen til sigourney weaver og siger har du en 
cig'. et nyt menneske kommer hen og siger har du cig'. sigourney weaver disher 
de smøger ud som 2chainz i videoen til bands a make her danz tænker sigourney 
weaver og tænker ”i remote control it”. sigourney weaver tænker at hun ikke bare 
kan sige nej til et menneske når hun har sagt ja til et andet menneske. sigourney 
weaver tænker på et menneske der går ind på mcdonald's og bestiller 20 mcbacon 
i seperate poser og sætter sig ved en vinduesplads og pakker mcbaconburgere ud 
én burger efter én burger mens mennesket tænker på at bombe stockholm central 
men får det dårligt og går hjem og ser american funniest home videos. sigourney 
weaver tænker på at råbe i'm miley cyrus meget højt mens hun hører i'm miley 
cyrus af lil' b i kæmpemæssige hørebøffer. sigourney weaver vil stjæle et lille 
menneskes basketball og drible basketballen ind på stockholm central ned i 
tunnelbanen og tyre basketballen ind i en af togene mens hun råber 
”slamdunkdafunk nigga this is ma domain josé”. 
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Omsonst som om om som 
af ”Cecilie Lind”

som om det rager mig med fisket struktur og haleslag plasker teske fuld af suk endnu en 

kop nedsvælges under forudsætning af senere a#ale i pavillon ved sø kan høres humlebi og 

gartnergrimasse mumle svig i hjerte over ubeset bed bad er nødvendigt e#er muldorgie og 

som om det interesserer mig som om omkringvandrende flamingoer tiltaler mig som de 

med det pinkede look lader glæde glide ind i hjerte hæhæ musklet motor lige midt i mig uh 

hvor jeg er glad for dig not snot fra næse løber slimspor frem mod mund et lillet banet glid 

så småt en glans på hud så sludret et ansigt det siger og det siger og det siger noget om 

sommersko og hattedamer og det nytter med pynt og ænset tanke og vedkommende anke 

for skyld kan placeres med præcision sådan cirka i min venstre ankel jeg halter jeg æder 

ved alter oh en oblat på tunge så tør og tung i maven det hvide gør sort og jeg er klar på at  

tømme at rømme med et host en hals en hals gør god varme når den drikker den sluger nej 

den slugte dig sej gerning giv mig et blik med din hinde her sker afstandstagen til tørresnor 

tynges af nylonstrømper stemmer jo ikke ikke hævd at jeg væver skævt med mit spind det 

går så udmærket og fint lige her jeg er ærindeorienteret som om som om handlingsplan 

som om progression som om omvendt ordstilling som om overskudt due i kurv ved tid om 

a#en en trænet løber begærer mig i min fantasi som om den forestilling fører til drama er 

go i actionsekvens kværner du løs på en huskeseddel som sælger erindring om orkideer de 

dør uden vand og sandt at sige dig så dåner jeg o#ere end du tror du tror at blomst er i  

blomst og jeg er rose og skudt i hovedet og du så og du sagde det &ollede frem og lagde lag 

på lag på løgnen og den gror og næres og svulmer og ulmer muntert formaliseret i 

klistersovs som om babymad er babymad som om det er enkelt at synke at ynke et fedtet 

bjerg af overskud i bukser der tilhører en dukket lokomotivfører og det tog er afgået ved 

døden sværges på togt mod det uendelige univers er mantra at tage med i betragtning når 

ed er erkendt fremtid og vi skal vie og ose af os og orke at hinandenhærge med evig flid en 

lidet troværdig tordenflues sumpede forsøg på randvirke ved du nu ved vi knepper en væg 

fuld af myggesplat det er sådan mord må udføres et klask i røven og atter en skatter at sutte 

sød og blød og så sart kind med tåre åh en dåre at døse ind i søvn med kodet fromage i  

yderste ramme raserer en tudse han tysser på dette horrible blisteransigt snorker nok er 
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nok er nox er nat er skat igen og gud hvor du du#er af noget nær viol eller lyng gynger lilla 

på den hede jeg kendte den hede jeg søgte at mindes på en stenet markør for fald og fallera 

og kukkuk jeg kunne være skruk og tyk og styg er jeg på alle måder en nodet plet på dit ark 

optegnes rappe replikker en sikker vinder er hende med hagen og det svansede plus i bar 

æggende dans på tå går man evindeligt i stå og blå og sådan må den å bare bølger fremad 

uden udret og ål lever så så fint videre og videre i det vand forurettet af landbrug bruger 

farlige gi#e at gøde gold jord med kys jeg drysser dem rundt omkring og valser min ringe 

livslyst ud af krop stop opal i mund og sut den skønhed skær som om isnen i tand tilråder 

mig til brugerbetalingsseance det rene hul bør skylles e#er med smedens glødede jern ja 

jubler jeg og snubler som om omskæring skræmmer lille dreng i barnet vogn på hjul 

skulker pige og ruller videre af landevej her er hej og veninde og de hilser i hast og knast på 

gren er fin distraktion at stene over over skulder ser man nej hun og jeg glemmer jeg og jeg 

japper poleret sølv i mund og guld er sund morgen det mener jeg ikke som om du rager 

mig en høstak en høstblomst plukkes og placeres i vase en blasert gestus at give dig stilk 

med blade der føder snarlig visnen i greve er noget at skrive brev om og sende og mærke 

frit e#er hukommelsen et stempel i vordingborg fx fx finder man strømper hullede nok til 

ludersyssel en nat eller to eller tre bare lidt drevent smil på læben og glimt i tøjet 

pailletbesat diskoko koks i frisure og knold knaldes ud sådan som om som om hårnåle 

sløsedes bort i fremmede senge som om omformuleringer er redigeringsmetoder sprog 

sprænger som bordbomber med flag kan man fejre udgang fra fængsel og længsel e#er fest 

manifesterer i sig i test af musikanlæg lokker med beat og teknik i nakken er holdning 

vigtig rank slank krage gryer i morgen med de &er af sort sort tro på kors en roteret kasket 

med propel ødsler helikopter ud af kompleks spækkes op stop stop stop som om som om 

om som skal skrives først om som som om omsonst sommer som er mer end det der 

drikkes ved dugtid i denne tidlighed erkendes junk det gider vi vel ikke som om som som 

om jeg er med mere end mig nej nej nej

•
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Det taler vi om i morgen
af ”Chris H”

Det vi taler om i morgen, i går og dagen før Det vi taler om forlader vores 
menneskefarvede tunger mødes i lu#en i mellem os er der år fyldt med minder vi 
ikke tager op under tagspærene er erstattet med en mangelfuld stjernehimmel der 
kaster kaskader af mørke over stilladsjunglens lyde kan man høre uudtalte 
øjeblikke der græder sig selv i søvn og i drømme om Det vi taler om ikke at gøre 
noget betydningsfuldt med ord kan vi gennemhulle virkeligheden og årene og 
stilheden der dækker over noget mere end Det vi taler om er det der afgør hvem vi 
er også det vi ikke taler om mens vi tænker over hvad vi skal sige og lader fraværet 
af ord opsluge tanker og generationers længsel mod hinanden som to mennesker 
der aldrig kan blive det samme menneske taler om angst for fugle og for døden for 
døren der binder en sløjfe på den røde tråd i Det vi taler om livet i korte træk og 
vejret der bestemmer dagen og vejen er glat i vådt føre bliver bremserne til et 
manøvreværktøj skal erstatte hjernen eller mennesket bag manden under pres er vi 
i stand til at tale om det meste og mene det vi siger på en helt ny måde planter vi 
ukrudt og bøg i håb om at det kan nedbryde den mur der endnu adskiller de 
levende fra de andre kan ikke høre Det vi taler om under den blå himmel eller ude 
under halvtaget kløver vi brande til ligeværdige bestanddele af flammer, gnister, ild 
og gløder i mørket som øjne der sulter de andre ihjel ved at æde Det vi taler om råt 
og rigtig forsigtigt lister vi væk og hvisker om mennesket taler vi ikke højt om 

•
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re:performativ ärlighet
af "Helena Fagertun"

Jag föreställer mig mitt språk som ett av alla de språk som försvinner 
varje år.

För ganska exakt tio år sedan skrev jag för första gången följande 
prosalyriska stycke:

Omtala dig aldrig som allmänhetens man och säg heller aldrig ett 
egoistens jag. Du har ingen koppling till en ytlig han, ingen 
samhörighet med varje bortglömd hon. Vi försedda med gemen eller 
versal är du alltför liten för. Du är du för mig men aldrig för dig själv. 
Fåglarna bryr sig inte om ditt namn: de hungrar efter törst, efter 
kärlek och på sina bara klor ber de dig om mat. Omtala dig aldrig 
som någon annan än du är, berättelsen i sig är någonting annat. I 
dess slut finns ett hål som gör att även du kan komma in.

Sedan dess har jag flyttat stycket in i och ut ur texter, manus, senast 
som titeltext i ett större projekt vid namn hundra namn. Jag har fått 
den översatt, läst upp den ett flertal gånger och också ofta använt 
den som exempel på ett slags text jag önskar att jag kunde skriva.

I ett försök att rädda ett tynande skrivande bestämde jag mig i 
sensomras för att börja skriva på ett sätt som jag aldrig tidigare gjort, 
nämligen bara för mig själv. Detta skrivande blev kortvarigt och kom i 
huvudsak att bestå av en mening som jag skrev och tillät mig skriva 
om och om igen. Jag föreställer mig den som en spegel eller en 
syster till den andra texten:

Eftersom jag inte tror på gud skulle jag om jag hade en katt se henne 
djupt i ögonen och säga att när du är död har jag inte längre något 
språk.

Kh
 Helena Fagertun

•
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laika
af ”Maria Dønvang”

fuglene hænger
længe
på ruden

jeg kan ikke reagere
ordentligt
det er måske
chokeffekten
den udvandes
de trækker
et fedtet
saltvandsspor

jeg må erklære mig
indskrænket
jeg kan ikke tænke
Verden
som et sted
men jeg kan alligevel
udregne
en hvilken
som helst satellits
bane

•
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today is kumran
af ”Simon Bendix Borregaard og Maria Dønvang”

•
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af ”Maya Zachariassen og Maria Dønvang”

https://www.dropbox.com/s/xxfpno5d0ux2hsf/Moody%20Blues.mov

•
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Saft
af ”Isis Mühleisen”

Du går rundt i en mannskropp som er alt for stor for deg, du fyller ikke ut 

armene, ribbeina, det er noe hult i kantene. Den mørke stemmen er for 

massiv, hvordan du ruver over marken, dine kinnbein er for brede.

Du sitrer i huden, kjøttet henger på deg som for store klær, malplassert 

nesten. Alt med deg er som båret opp fra sengen, pakket ut av lakenene, 

lagt frem på bordet, fargen din som skjever mot blått.

Og helene, helene, deres snelleform og rosenrøde puter. Hvordan hårene 

klatrer oppover leggene i små nyanser av tykkelse, stivhet og farge. Hele du 

er dekket med pels.

Du holder hendene mot brystkassen, har trukket skuldrene opp langs 

ørene, du ligger som vanlig, med ryggen i en lat bue, hvordan musklene 

har gitt opp å holde deg oppe, ut av sengen kryper du, langs gulvplankene, 

sprekkene lager avlange røde merker på knærne og håndflatene dine, du 

sleper deg bort trykker haken mot gulvet og puster mens du ser på meg.

Hendene dine, de av alt liker jeg best, den perfekte balansen mellom øvre 

og nedre fingerknokkel, neglene, elegante halvmåner, den ferskenrosa 

tonen under neglebåndene.

Du får meg til å ville steke pølse, rulle de i smør i pannen og se de sprekke 

opp langs sidene, tyte ut over kantene. Saften som pipler ut av de utvidede 

porene.

•
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uudgivet kommentar til blogpost jeg ved ikke længere 

om jeg vil karakterisere det her værelse som et 

privatrum 19 april 2012
af “Liv Sejrbo”

er lige vågnet op og tænkte fuck og tænkte himlen er blå og tog tre helt 
ens billeder af den. det dansegulv var virkelig fedt på dit værelse men lige 
nu virker det mest akut at holde op med at have we found love in a  
hopeless place på hjernen og junglesorgen. måske er det bare et andet ord 
for grundemo, men selvfølgelig også relateret til the obscenety of the 
jungle som herzog beskriver i love the jungle but i love it against my better 
judgement og det er også det at den ikke findes, altså junglen, (ugler findes 
IKKE!!! er måske den niceste side på facebook jeg kender) det er en 
tilbagevendende ting for tiden, det med at være alene som en 
grundtilstand, og ja, ok denne her note fandt jeg på min telefon som vist er 
noget du sagde:                                                      
jeg føler bare jeg er en tuff cookie pakket ind i ben&jerry is. mht junglen. lev 
lad leve, dø lad dø. there is like a curse in this landscape. whoever wanders 
to deep into this are cursed with same curse. dø lad leve. lev lad dø. nogen 
siger nærmest hoverende: du kan ikke lade være med at trække vejret. 
tænker: prøv engang. det er en fin nok følelse. forholder mig til måske, 
måske ikke. vil have alle muligheder til at være ok. eller jeg prøver at 
opbygge et overfladisk forhold til døden. der er også historien om myrerne 
og symbiosen: når de bliver for mange får de en parasit som går ind i deres 
hjerner og gør dem vanvittige, så de kun vil bevæge sig lodret og ikke 
vandret. det bliver simpelthen umuligt for dem at bevæge sig fx hen af 
jorden. altså går de længere og længere op af i træerne. så alle myrerne 
ender i træernes yderste kviste. parasitten reagerer på at blive ramt af lys. 
når myrerne er nået op til det højeste punkt på træerne og rammes af 
sollys vokser parasitten ud af deres hjerner, først en stilk så en lille orkidé 
lignende blomst. myrerne dør og falder ned på bunden af junglen. 

mvh liv

•
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Hatte 
af ”Trish the Dish”

Han viste aldrig følelser. Han viste gerne 

sit knæ frem i et flot vinkelret knæk, en 

bred og stærk knæskal, en smidig knæhase.

Han frembød en tegning, hvis man spurgte. 

Der var hus og sol.

Han ville holde en fest og købte bånd og 

krymmel, hatte og plastickrus. 

Han købte 100 dobbeltlagsservietter med 

appelsiner 

på grøn baggrund i en god kvalitet.

Og han frøs isterninger. Hele fryseren var 

fuld af blå poser. De frøs i mærkelige 

formationer. De frøs fast til hinanden. 

Trish the Dish, 2012

•
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Drømmekirtel
af "Joachim Aa. Sørensen" 

66/75



5OK

Oktober 12
af ”Johan Davidsen”

Vi tager Ventoen nordpå til Mr. Harris i Lyngby Storcenter og bytter to 
jobsamtaleskjorter til en Tiger of Sweden-skjorte. Jeg er altid bange for at 
blive for fin i tøjet. Hvis bare jeg kunne bære tøj som Caspar Eric. Men det 
ville ingen kunne bære. Han går i Vibskovtøj. Noget af det ligner nattøj. 
Vi kører til Ikea. Til McDonald’s. Jeg bestiller en Big Mac-menu. 
De andre bestiller også en Big Mac Menu.
Ved sodavandsautomaten hos McDonalds i Gentofte bærer en person 
samme parfume som dig. Jeg fylder op med Coca-Cola. 
Der er også danskvand. 
Du har ikke svaret på Facebook. Men jeg har jo også bare svaret på, om 
jeg gerne ville mødes med dig og din og min veninde. Hvad nytter det?
Tænk Austin. Og tænk Portland, hvor jeg ved, at cyklerne kører i regnen 
som i København. Jeg ved også, at der er vildt mange boghandlere der. 
Så stå lige i et antikvariat derovre og hav alligevel ikke det smalle tidsskrift i 
butikken, når en person kommer ind ad døren og spørger efter det, fordi 
vedkommende har tænkt, han skal bruge det til en god vens fødselsdag, 
fordi en anden ven debuterer i tidsskriftet i den måned. Han må finde noget 
andet. Det gør han så. 
På Helsingørmotorvejen mærker jeg, hvordan en radiovært, som jeg vist 
engang gik i klasse med, og som blev smidt ud af skolen, fordi han 
tackede på bordene, får min bitterhed til at tage til. Er det så fordi, at jeg 
ikke tackede på bordene i syvende klasse, at jeg i dag ikke er radiovært? 
Mit manglende oprør i en tidlig alder hæmmer min kreativitet i dag. 
En person, jeg har været ret vild med, spørger sidst på dagen, om jeg vil 
være med i hendes band.

•
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§ 18
af "Markus Floris Christensen"

han er ude i dristigt ærinde 

han er ude at shopli#e 

det er heidegger

han har fået nye hjemmesko 

heidegger heidigger

•
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'oplysningens dialektik 2' / 'fuck marguerite duras' 
af "Kristian Karl"

kan ikke finde på noget at skrive til din konkurrence. eller nej, det er jo 
ikke en konkurrence. det gik lige op for mig at jeg har kaldt din [ting] for 
'konkurrencen' i min indre monolog. jeg føler alligevel et pres om at sende 
noget til dig fordi johan og jeg (mest johan, men alligevel) har fået 
'forlænget deadline' med seks timer fordi vi er i sverige. (sverige er i øvrigt 
fint, jeg tager ikke hjem foreløbig, kom snart og besøg mig. vi køber en hel 
gås i dag, den vejer fem kilo.) jeg ville skrive en analyse af chief keef og 
senere ville jeg skrive et essay om gucci mane. essayet om gucci mane 
skulle handle om at gucci mane har dræbt en af young jeezys 'weed 
carriers' (det hedder rapperes undersåtter) fordi young jeezys weed carrier 
prøvede at bryde ind i gucci manes hus. gucci mane blev frikendt fordi det 
var selvforsvar. senere rappede gucci mane om at han havde skudt og 
dræbt young jeezys weed carrier. senere blev gucci mane dømt til fængsel 
og til behandling i psykiatrisk hospital eller sådan noget. alle spekulerede 
over om gucci mane var syg i hovedet eller lod som om, for at undgå 
fængsel. da gucci mane kom ud af fængsel/hospital havde han tatoveret en 
gigantisk isvaffel på kinden. der kom lyn ud af isvaflen. nu skal gucci mane 
spille skurk i harmony korinnes 'spring breakers' og james franco skal spille 
riff raff. nogen piger fra disney channel er også med i spring breakers. i et 
radiointerview sagde gucci mane "they wanted me to be the bad guy. i 
could have played the good guy if they wanted me to" og jeg følte sympati 
med gucci mane, fordi han blev stereotyp-castet. tillykke med de 50k 
views. jeg skrev lige at jeg syntes at din blog kunne handle mere om gucci 
mane men slettede det igen. din blog behøver ikke at handle mere om 
gucci mane. jeg ved ikke. her er noget fra hro om commenters 
http://www.hipsterrunoff.com/tag/anonymous-commenter-appreciation
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Lille serie
af ”Knud Steffen Nielsen”

Lim"ord. Sten
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Ræv i lo#, (Sti#museet, Viborg)
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Tekst med bille
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Digt

Jeg  ved  at  mit  dna  ku  give  alle  en  rank  ryg.

Kan  I  ikke  noget  selv?  (Og  som  dagen  dog  lysnede  håret).

Ska  vi  fare  vild?  

Hver  hud  har  nok  i  sit.

Fordi  Den  er  lukket

I  går  hvor  jeg  skulle  ha  fat  i  ham  der  havde  solgt  mig  de  

dødsyge  collier.  I  dag  har  hele  bundtet  hofteskred.

”Dyret  er  dit  nu”,  siger  så  idioten.

Ja  allerede  ført  ind,  direkte  ind  i  de  nærmest  top-

ografiske  kort,  ja  et  vejnet.  Der  fører  hvorhen?.

Hvis  vi  fremdaterer

Jeg  fremdaterer  aldrig.  Alt  er  som  ilt,  allerede  på  vej  i  lungen.

Det  er  irrelevant  at  datoen

hed  d.6.  i  går.  
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1 side 19 digte
af ”Jesper Elving”

bofelk

fabe

nimer

rink

palsót

banter

fél

skalpi

felot

rufen

muffel

sebe

nafner

nelek

rito

múl

fago

nommet

peler

skifot

rolen

benk

snefne

telbet

sloknet

palo

musket

bafe

sleti

rón

bonker

sulnik

borse

rimtol

gosen

hes

bant

skimfel

nose

timpel

kiblet

roge

tommet

bel

mulnek

pebe

stomner

lubeks

ratto

nevle

kabil

nurnok

rove

den
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