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Merete Pryds Helle

En levnedsskildring

1. Undfangelsen.

Da jeg blev undfanget, pløjede min mors
hænder dybe furer i havbunden.
Koralleme dansede på hendes ben. Det
sukkede lidt i brændingen, og havet
og jeg trængte ind i hende.
Jeg er havets s6n og selv hav, min mund
fyldes af salwand.

2. Fødslen.

Da jeg blev født, åbnede jordemoderens
hænder livmoderhalsen. Hun mærkede min
stenflades ro midt i det gispende slim.
Ind var jeg flydt, ud kom jeg med en
mejsel. Min moder skreg, jordemoderen
klippede, og hun skreg igen.
Da sygep§ersken skulle vaske min runde,
våde l«op, tabte hun mig på gulvet,
og en flig st6dtes af.
Jeg er et stenbrud, og smager salt hvis
man slikker mig. Nogle lægger mig til
6ret som en konkylie.

3. Dåben.

Da jeg blev døbt, kom alle med bamser.
De sad med dem på skødet i kirken og
sang.
Jeg skreg da det ferske vand ramte min
l«op. Ellers havde jeg været rolig,
og ønskede kun at blive lagt til brystet.



Præsten kyssede længe min mor, og alle
gæsterne holdt vejret. Kun jeg turde
skubbe ham væk, bamserne ventede. Den
søde altervin i min mors mælk, præstens
salte sæd i klatter omkring brystvorten.
De glemte helt at give mig et navn.

4. Bømehaven.

Da jeg gik i bømehave, var der fuldt
af kakerlakker på loilettet, og vi tis-
sede alle i bukserne. Om eftermiddagen
fik vi chokolademadder. Vi sov i bøme-
haven om natten, og næste morgen startede
dagen forfra. Sengene var varme, mprke
rugekasser, og dr6mmene gik på omgang.
Jeg lækkede, jeg kunne ikke holde havet
inde. Pædagogerne lagde mig på plastik-
lagener, og forstod ikke at urinen var så klar.

5. Folkeskolen.

Da jeg gik i folkeskole, varjeg god
til geografi. Jeg skyllede omkring og
fik rettet tænder. Bogstaver var ørken-
vandringer, jeg lærte aldrig at læse.
Der var et kastanietræ i skolegården
som jeg hang i, når vejret tillod det.
Regnen faldt kobbergul om efteråret,
og efterlod mig let irret.

6. Livet.

Da jeg levede var verden en vortet tudse
der hoppede fra åkande til åkande. §elv
havde jeg en mælkeagtig voræ til koØje.
Det må dog bemærkes at jeg elskede,
og igen og igen flØd ind over andre.
Jeg lækkede ikke længere om natten,



og fik adgang til velholdte drømme.
Sammen sejlede vi rundt og skråJede
sømandsviser. Penge tjente jeg som op-
vasker på et gammelt tehus ved kysten.
En afæn efter lukketid blev jeg opmærk-
som på tiden, og har siden været trist.

7. Alderdommen.

Igen ligger vi i rækker og venter På
at blive hentet. Indeni mig rumler rusten
rundt, irringen trækker i stenkomene,
og vandet rådner. Når sygeplejenken
går forbi kalder vi alle På næring,
og hun trækker kjolen op, så de velforme-
de lår oplyser rurffnet. Så læser hun
et digt, og der bliver atter stille,
'til nogen igen begynder at mumle. Det
er altid den samme melodi vi sYnger.
Udenfor i parken er alle væksterne sorte,
og også regnen har mistet sit gyldne
skær. Jeg er det sidste hav.



Lene Henningsen

Syv digte

I
Nogen sagde de ville kærlighed
Nogen sagde de ville splintet søvn
Nogen sagde:
Elskede gennem ilden er det sandt?
Det skræmmer mest
Går imod det vi søgte

tr
Imod smertende øine
Ja, vi vil finde steder lukkede
rasende hvide om en dag en ankomst
ventesale i ræk smertende blå

Vi vil tage alderen til
katedraler lysårer opbrud som
vi vil hinanden

trI
Flammen faldt bagover og ind
Kan vi tro et helt menneske til verden?
Ildens bevægelser når den tog om livet
Tro kun på ansigter skåret i træ
Tro kun på livet der kan dø
Fglges til stadig ukendt
Kan jeg være din forvandling?



Iv
Jeg hæ brændt mig ud efter havet og lyset
Giver dig min fremmedhed
intet stærkere tegn på mit liv
Drømmenes indsejling i rødt
En omsmeltning på livstid

v
Der er et hav
Der er ingen redning
Der er stadig h6jere flug1 i

virkeligere flammer
Der er et hav opædt af tiden
En film derjages til aske
Og stadigt lysere blod

YI

Hvem kalder vi floder
og så skal vi dø?

Svaners lyd gennem mørket

Du bor i en hemmelighed
og jeg vender tilbage

VII

Fordig
i alle splintrede ansiger
vil jeg hele det sidste sekund før nat



HER INTET ANDETEND DET I..TYE SOM MÅ FINDES
HER VINTER ELLER ILD GENNEMLøB AF ÅRSTIDER
HER LUGT AF MASKINER AF GLEMTE DøGN VERDEN

AF SOD OG INDESTÆNGTBEVÆGELSE
HER SøGTE DU VERDEN I TAVSE KRAMPER øJNENE
OG DU SøGTE AT LEDE DEM FRIDU TÆNKTE LED
DEM FRI DENNE VERDEN USYNLIG NATTEVILD FRI
AFKULDEN OG DU DRøMTE VERDEN DU DRØMTE

HER STÅR ALLE TAGE UDEN STØV MOD SOLEN MOD
ANSIGTET DE TUSINDE ANSIGTER FULGT IND I

ET MøDE UN'DER EN VINTER
MED VINTERI HUDEN RÅBER DE JORD MED
DøD MED TABT TID RÅBER DE JORD FLERE ANSIGTER
FLERE VERDENER SPRÆNGT RYTME FLERE VERDENER
SPRÆNGT RYTME HJERTERS SPRÆNGTE ÅR TUSINDE
TIDER
OG FORSTOD DU HER HVOR ALT SKAR OG SKAR I DIG
SOMFRIHED?
SKAR FORMER IND I ALT DET DU ELSKEDE?

DU BRØD UD HVOR EN SMERTE VIL SMELTE OGGøR DET
HEN OVER ALT MELLEM JERES VERDENER MELLEM JER
I JERES NU EN TAVST LYSENDE DRøM EFTER DRØM

SER DET I KAN IKKE MISTES HER SIGER DET I KAN
IKKE MISTES HER

GIVER OG SØGER ELSKENDE I ALT MÆRKERDU?
I øJNENE SAMMENBRUDDET OG EN NY TID DU GÅR UD
OG INVITERER TIL DEN FÆLLES UENDELIGHED
HER DRAK EN BRÆNDENDE STJERNE JORDEN LYS OG DU
ELSKEDE UMULIGT ELSKEDE



Marianne MØllmann

Når jeg tænker på alt det
vi havde kunnet lave sammen

Når jeg tænker på alt det
AItdet
Vi to
havde kunnet lave sammen
Være sammen
Være
Sammen

Nårjeg tænker på alle de dage vi
bare gik
Bare gik rundt
og gik
fra hinanden

Når jeg tænker på
hvordan du vendte ryggen til mig
nårjeg gik

Og hvordan jeg tav
når du lyttede

Når jeg tænker på aIIe de år vi kunne have
råbt til hinanden
snakket
smilet
i det mindsæ set hinanden

Så samler der sig et skrig
6verst oppe i hovedet
Lige under panden
Der hvor du gik fra mig
Der hvor alt det vi havde kunnet være sarnmen
havde kunnet være.

Så ligger skriget d6r i min Pande
D6r hvor du er
Ntu jeg tænker på dig



Og du fylder alligevel op
Som om vi havde sammen
Altd6r
vi havde kunnet være

Så er det alligevel dig
der sidder øverst i mit hovede
lige under panden
som en ballon
og holder mig oppe.

Jeg håber aldrig nogensinde
du ser på min krop
sådan
igen.

Faktisk håber jeg aldrig nogensinde
du ser på mig
sådan
eller sådan
eller bare ser
påmig
igen.

Du måtte gerne være noget for mig
Du måtte gerne være noget for den del af mig
du kan være noget for

Du måtte gerne tage mig
på den del
du kan

Du måtte gerne leve
omkring mig
og være
omkring mig
og være dig.



Men når du ser sådan på min kroP
Når du regner med
som en selvfølgelighed
at jeg ser sådan på din
og atjeg nogensinde gjorde det

Så håberjeg rent faktisk aldrig
nogensinde
du ser på
nogen krop
eller nogen
eller bare noget
igen.

Så håberjeg du
når du vender alle dine øjne indad
glemmer hvordan man vender dem ud igen.



Jens Ottosen

Kiosken og kirken; en tyver

Jeg vil købe lakrid skonfekt
for en tyver
af glæde nårjeg
ser dig
på stationen
i bussen
der kører

kiosken
en kirke
og en tyver

Yille vel ikke ha hentet dig

Ville vel ikke
ha hentet dig på stationen
hvis ikke
jeg elskede dig?

Ville vel ikke
fryse med dig hjem
i bussen og på fortovet
hvis ikke
jeg elskede dig?

Jeg ville vel ikke elske dig
hvis ikke jeg hentede dig
på stationen
ville vel
ikke
ha hentet dig
hvis ikke jeg elskede dig...

Men jeg hentede dig på stationen
og jeg elskede dig
i bussen og på fortovet
i kulden
og hele vejen hjem

Jeg elskede dig
jeg gjorde
jeg hentede dig på stationen
ogjeg elskede dig



Vaske med dig nu

Så opr6rt
blivervandet Elsker dig
når du fortæller mig
om dig selv

Jeg ka selv gå tur
Jeg ville elske med dig skimte helheder i byplanlægningen
holde om dig trods alt
rigtigt stadigvæk
og hviske
at jeg Jeg ka gå tur med mig selv

lufte min hale
Men du kender mig langs kajeme
jeg kan ikke jeg kan flirte
holde
detud Jegkagodtgå."
jeg kan ikke jeg ka godt drikke sjusser

vaske / ikke elske og glemme dig
meddig

(Ikke når du forræller mig
om dig selv...)

Tørster

Men ved du hvad
nu har jeg drukket

(for begærligt)
af brønden /
kan dog ikke
elske

med en brønd
det vidste du
da du
wistede spanden
framig...
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Carsten Renå Nielsen

På grænsen til verden
Interview med lyrikdebutanten John Bang Jensen

Bhndt fuets mange debutdigtsamlinger er
John Bang Jensens "Det meste er sandt"' der
udkom i sepæmber. En meget sikker og over-
bevisende debut, der med små midler, med et
disciplineret og afdæmpet billedsprog, åbner
op mod et stort og ubestemmeligt univers.

i'Jeg'et på grænsen til verden, kunne man si-
ge. Hvis man bruger det som en indgang til
digtsamlingen, så kunne man tro, at det er et
meget smalt sted, hvis man ser den vending
billedligt. Men jeg mener, at jeg'et på græn-
sen til verden er et uendeligt stort rum, som
man kan bevæge sig i. Et stort rum hvor for
så vidt alt kan ske, hvor man kan trække på
ting fra verden, og hvor man kan trække på
ting fra sig selv, og det er lige gyldigt, det er
lige værdigt."

"Poesien muliggØr, at man kan tale om det
rum, som er et mentalt rum. Selvfglgelig er
det ikke noget konlxet rum, men en værens-
tilstand."

John Bang Jensens digte udspiller sig i m6-
det mellem jeg'et og verden, mellem sproget
og tingene. Der er en undren og en forvent-
ning tilstede i hovedparten af digtene, en be-
skrivelse af tilstande og stemninger.

" Det er meget sjældent, der er et udbrud, en
given slip: "Så lad der være noget galt/lad
tingene ligge på gulveVbliv liggende/vælt ud
over kanten/hæld mælken ud over bordet",
hvor man giver slip på den desperation over
den tilstand eller stilsønd, den venten og for-
ventning, som bogen næsten udelukkende be-
skæftiger sig med. "

Det er ikke hvad som helst, der sker i John

Bang Jensens poetiske rum, snarere tværti-
mod: Der sker meget lidt, selvom, og det er
vigtigt at lægge mærke tiI, netop alt kan ske.
At indlredse en sådan tilstand, en sådan situ-
ation, er bestemt ikke nemt. For hvordan skri-
ver mån om noget, som ikke er, eller sker, og
noget, som endnu ikke er sket? Måske sådan
her:

EN VOLDSOM sol forsyner rwntnet med lys
han igangsøtter en minimal bevægelse
i retning af nogle genstande på bordet
noget af det overflgdige falder ud over

kanten
hans opmærl«omhed rettes mod måden
han sidder på

der skal næsten ingenting til
at hvirvle ham bort

"Digæt her er et forspg på at beskrive en si-
tuation eller en tilstand, hvor der absolut in-
genting sker. Der er en person i et rum, hvor
intet sker, hvor der er stille. Personen oplever
det, at intet sker, som en slags smerte, tror
jeg. Og så igangsætter han en minimal bevæ-
gelse og skubber noget ud over kanten. For at
noget skal ske, simPelthen. "

"En semiotiker ville nok sige, at han sætter
en begivenhed i scene, en meget, meget dis-
kret lille begivenhed, men dog en begiven-
hed. Digtet er også et forspg på at etablere et
nærvær i det d6r stillestående rum, et forsgg
på at opdage, at selvom der ikke sker noget,
så sidder man faktisk i rummet. Som et men-
neske. Sidste strofe er så en gliden fra d6t, fra



den opmærksomhed, over til en følelse af ud-
sathed, en f6lelese af skrØbelighed. Jeg ser
også sidste strofe som en uudtalt oplevelse af
kosmos, af at være ombord på en planet, der
hvirvler.

l\{ottoet i "Det meste er sandt" er nogle li-
nier af Inger Christensen: "Hvem ved/om
ikke tingene/ved med sig selv/at vi hed-
der/noget andet".

"Mottoet lægger sig tæt op af det univers,
som bogen beskriver. Når vi snakker om jeg'-
et på grænsen til verden, så er der hele tiden
et ønske om, at verden vil give sig til kende.
Jeg'et ønsker at komme til bevidsthed om sig
selv i samklang med omverdenen, ønsker at
tingene skal give sig til kende. Det er den
konflikt, man sidder med som digter, og som
enhver digter i virkeligheden sidder med.
Digteren sidder med sit sprog og har haft no-
gle oplevelser og sansninger af verden, og så
vil digteren geme sprogligg6re de oplevelser
og sansninger. Men digteren ved godt, at det
sprog, som han sidder med, ikke er de ople-
velser og sansninger. Sprog er sgu noget an-
det, men der ligger hele tiden et begær efter
at sige det så præcist som muligt, at sige det
som det virkelig var eller er. "

"Så ville det jo være meget lett€rc, hvis tin-
gene, som Inger Chrisænsen siger, talte deres
eget tydelige sprog. Det ggr de jo ikke, tinge-
ne er tavse, verden er tavs. Den giver sig ikke
til kende. Digtercn har kun sig selv og sit
sprog i den situation. Tingene vil ikke sige
det selv, digteren er nødt til at gøre det, og
digæren ved godt, at sproget er utroligt småt,
utroligt begrænset i forhold til den store eller
lille virkelighed. "

"Jo mere man tænker over den afstand, der
er mellem virkeligheden, eller verden i sig
selv, og så det spmg, man sidder og filer på,
jo mere man tænker over det, jo stgrre bliver
den. Det er sådan set min foreløbige poetik.
Der er en afstand mellem verden i sig selv,

og så det sprog, man sidder og arbejder med
somdigter."

John Bang Jensens digte er resultatet af det-
te møde mellem sprog og verden: Undersø-
gende og analytiske digte. På samme tid filo-
sofiske og følsomme. Ikke skriftæmatiske,
men med en bevidsthed om, at dette er digte,
virkelige digte, og intet andet. Der er en un-
dertone af melankoli og længsel i samlingen,
men ingen direkte forklaring på, hvorfor det
er sådan, eller en anvisning på en vej ud, en
l6sning, en forlgsning. Og hele tiden træder
verden frem i præcise gengivelser af sansnin-
ger. For det er sandt nok, den er der virkelig,
verden:

SKYERNE DER hviler i aften
over tage og kirkespir

gigantiske stykker
rPdgl6dende kul

de minder mig om
at det meste af det jeg ser
er sandt

"Jeg pr6ver at være registrerende. Som Ro-
land Barthes har sagt om sin måde at skrive
på: At han geme vil være øktisk, men ikke
have nogen strategi. Det synes jeg, er meget
sympatisk. Han vil geme iagttage, beskrive
og registrere, men der må ikke ligge noget
ønske om magt, ellff noget 6nske om at mo-
ralisere i det. Jeg synes, at idealet af en bog
må være, at den ikke er anmasende. At den
ilke påwinger læseren noget som helst, men
åbner sig som et univers, man kan træde ind i
og træde ud af, som man nu synes, man har
behov for. Forstået sådan, at den ilke stiller
nogle fordringer, nogle lcav til læseren, om
at læseren skal efærleve noget som helst.
Den skal være et tilbud, et univers, som rnan
kan bevæge sig rundt i, som man nu en gang
er som læser, som menneske.



Marie Skoven

Far Hilmer

Far Hilmer skyr
intet middel
for at skaffe et
væksthormon
til sin søn
dværgen

En dag Hilmer
kommerhjem
fra en af sine
utallige rejser
finder han
sønnen død
5 år gammel

Nu spekulerer
Far Hilmer på
om han skulle
have nydt
dværgvæksten
i stedet for at
forgge den

Shiba

I cafeteriaet på færgen hugger
du halen af rotten Shiba

- Du skulle ha' dræbt den,
siger jeg og undersgger
hvad informationschefen
for skønhedssalonen hedder

Nu dykker Shiba i akvariet
og bider alle fiskene ihjel



fan Sonnergaard

William

Anne klemte min hånd, så op på mig og sagde: - Det må du søreme undskyl-
de! - mens hun smilede på den der lidt ironiske måde, hun altid benytær når
hun føler sig fuldstændig tryg, men alligevel gerne vil have der sker et eller
andet, for hun har fået en smule for meget at drikke, og hun vil ikke have at
det hele bare bliver kedeligt, hun vil geme have atjeg svarer igen når hun pro-
vokerer mig, men hun ved godt at der alligevel ikke er noget, der sådan for al-
vor kan pdelægge ddt, vi har sammen. Og hun er overbevist om atjeg også har
det på den måde. Men alt for kedeligt - det skal det ikke blive.

Ieg lagde armen om hende, og fortalte hende atjeg tilgav hende alt, og vi gik
langsomt ud i vores by, midt om natten og det var meget varmt og alt var vir-
kelig godt. Byen var nærmest tømt for mennesker, og der lå denne besynderli-
ge hede over det hele, som der altid gør i august, og vores by virkede næsten
menneskelig nu, hvor bilisteme var væk, træerne levede og der er ikke de sto-
re chancer for at vi møder en vi kender, og som vi helst ville være fri for. Vi
var alene, og Anne havde aldrig været smukkere, og vi var et ualmindelig godt
par, og jeg var næsten helt sikker på, at hun nu endelig var blevet gravid, og
at det endelig var lykkedes, og hver gang jeg tænkte over det blev jeg mere
stolt over at hun gik her sammen med mig, og at hun gerne ville have mig. Og
selvom jeg ikke havde fortalt hende om min mistanke, var jeg allerede nu be-
gyndt at planlægge hvad vi skulle Efie nLr bamet endelig kom, og hvor vi
måske skulle flytte hen, og hvad vi kunne kalde det.

Jeg klappede hende på maven og spurgte: - Er han begyndt at banke? - og
hun anlagde en meget overbevisende og vred maske, puffede mig væk og sag-
de, atjeg "aldeles ikke kunne være sikker", at hun kun var fie dage over, og at
"det i princippet kunne være en hvilken som helst anden" - og at jeg i det hele
taget ikke skulle komme for godt igang. Da jeg lod som om jeg blev vred - og
vred blev jeg naturligvis ikke, men der var alligevel noget meget ubehageligt i
tanken om det der med, at det kunne være "en hvilken som helst anden", og på
en måde var det ikke sri forfærdeligt morsomt igen - greb hun fat i min arm,
trak mig hen til sig og kyssede mig meget længe, og undskyldte sig en gang
til, på den mest morsomme måde jeg nogensinde har set hende gøre det: I en
ren parodi af en lillepige, en ren parodi over l,olita, eller hvad ved jeg. Og
bagefær gik vi videre, med hinanden i hånden, i København, midt i sensom-
meren, og der var kun os, og vi beh6vede faktisk ikke at bekymre os over nog-



et, og der var ingen risiko for at vi skulle mpde nogen af de morsomrne venner

eller bekendæ, der altid glorde nar af os og kaldte os "gamle" eller "satæ" eller
"borgerlige" fordi vi glorde så meget ud af forholdet. Der var kun os, der var

kun Anne, mig, der var Kpbenhavn og der var denne meget varme sensommer

og så var der måske bamet inde i Anne.
Vores ferie havde valet siden mandag, og den havde været præcist så uregel-

mæssig og egoistisk som man overhovedet kunne ønske sig det: Vi stod op når

det passede os, vi blev derhjemme så længe som det passede os og vi gik når

vi ikke gad være d6t mere, og når vi gik sørgede vi for at lægge mærke til vo-
res by, og som en selvf6lge sørgede vi for at bruge så mange penge som over-

hovedet muligt. Vi vekslede imellem teater, biograf, restauranter og udstillin-
ger og mine feriepenge var allerede blevet formøblet onsdag, og min meget

store bonus fra firmaet var næsten halveret nu, for vi spiste godt og jeg forære-

de Anne alt hvad hun pegede på - selv hvis hun kun giorde det for sjov - og vi
blev naturligvis transporteret frem og tilbage i taxa. Idag spiste vi på Kong
Hans, og da vi sad ved kaffen lod Anne som om hun ville stikke af fra regnin-
gen, og denerne blev ikke rigtigt narret af hendes skuespil, så hun måtte gå til-
bage til bordet, og det hele var sådan set ret pinligt, men på den anden side og-

så meget meget pirrende og morsomt, og jeg tilgav hende hver gang hun

spurgte om jeg "var sur nu", og jeg kunne se, hvor glad hun var over, at jeg

håbedepåathunlangtomlængevarblevetgravid-selvomhunnaturligvisla-
vede skuespil, der forestillede at hun var irriteret - og til sidst begyndte hun at

Happe mig på maven, og påstod at ieg havde vætet hende utro, og at hun

ikke ville finde sig i det, og da hun havde gjort d6t så tilpas mange gange at

det ærlig talt irriterede mig en smule, sejlede vi ind på Olfert Fischer, hvor jeg

som det første skyndte mig op og bestilæ et par cappucinoer og noget cognac'

Anne råbte: - Dobbelt - og ddt bestilte jeg naturligvis, og da jeg kom tilbage

igen undskyldte hun en gang mere, sagde' at det naturligvis vat hende, der vil-
le få barnet, og at vi i så fald kunne være sikre på, at det blev en vandmand'

Hvis det var mig ville det nok blive en vædder, men når det ikke blev d6t, så

blev det nok ... en vandmand. "Et meget klogt bam", sagde jeg'
Da vi havde siddet der et stykke tid med alle vores jokes og spidsfindigheder

og indforståetheder, kom der en lille mand ned til bordet og spurgte om han

måtte have lov til "at sidde her lidt". Han var meget lille, sådan nærmest lidt
bamlig at se til, men sikkert ældre end folk troede. Anne rykkede omgående

tilbage i stolen, og så godt som jeg kender hende kunne jeg straks se, at hun

ikke brød sig om ham, og at hun samtidig var en lille smule bange for ham'

selvom hun aldrig ville indrømme d6t over for nogen. Hun lænede sig blot til-
bage i stolen og kikkede ud i lokalet, på alt andet end ham og, desværre også,



mig.
- Jeg forstyrrer jer ikke? - sagde den lille mand med en pudsig barnagtig lille
sternme, der nærmest pibede, ligesom om den var ved at gå i overgang. Hans
Øjne pr6ysds at fiksere mig, men de flakkede en smule så det lykkedes ikke
rigtigt og jeg f6lte en form for medlidenhed med denne lille, mislykkede
mandsperson, med hans pibende lille stemme, så jeg svarede:
- Nej, nej, ikke det fjerneste, - og for at drille Anne gik jeg op til baren og be-
stike to dobbelte whiskyer og 6n tredobbelt, sådan at han kunne f6le sig vel-
kommen og ville blive siddende.

Han takkede ikke dajeg satte glasset foran ham, og dajeg havde sat mig gav
han sig til at stirre mig uhyggeligt direkte ind i pjnene, og et meget kort øje-
blik virkede han ubehageligt velkendt. Men så lpftede han glasset, fors6gte at
skåle med Anne, og blev igen det, han hele tiden havde været: En ukendt. En
fremmed.
- Jeg er ked af hvis jeg griber ind i noget, - peb den lille mand, da han fandt ud
af at Anne hellere så hans hæl end hans tå, - men I så så forelskede ud, ja... så
glade. Så jeg ville geme sidde her lidt. -

Anne regisfferede lige pludselig at han var her, og hun fnisede [dt, blinkede
til mig og sagde "skål" til den lille mand. Da jeg var bange for at hun ville få
det hele til at blive pinligt hvis jeg ikke deltog, hævede jeg omgående glasset
og fortalte den lille mand, at "vi er skam også meget forelskede" og fors6gte at
skåle med ham, og med Anne.
- Du behøver aldeles ikke være glat over for mig, - bjæffede han, - du behøver
overhovedet ikke være glat over for mig! Jeg kan gå med det samme, hvis I vil
have det, -
- Iaaaah, gør d6t, - råbte Anne og klappede i hænderne.

Den lille mand blev meget såret. Han gav hende et bedrøvet lille øjekast, og
drejede så over imod mig.
- Ieg er ked af, atjeg forstyrede, - sagde han og så appellerende på mig, - men
grunden til at jeg satte mig h6r var at jeg ville fortrelle en historie. Må jeg ikke
lige få lov til at fortæIle en kort historie? En meget kort historie?

Nu begyndte han sgu også at skræmme mig ikke så lidt, og jeg pr6vede at
finde på en hgflig måde at bede ham om at skride, for jeg måtte jo også tænke
lidt på Anne, der helt tydeligt var bange for ham. Men inden jeg fik sagt noget
råbte Anne: - Jaaaah, fortæl en historie! - hun stirrede ham direkte ind i pjnene
og sagde: - Fortæl en historie... -

Hendes djævelske lille sideblik til mig fortalte, at hun nu mente at den stod
1-1 i vores indbyrdes magtkamp, og atjeg skulle passe på, generelt, at komme
for godt i gang. Men det opdagede den lille mand naturligvis ikke. Han satte



sig en meget lille smule ind på stolen og gav sig pedantisk til at ordne vores

cigaretpakker, glas og askebægre i en lige række foran sig' Derpå rgmmede

han sig på en skæg pibende måde, fikserede mit blik og gav sig til at fortælle'
Der var ingen pauser i hans monolog, og vi spurgte ham ikke om noget under-

vejs. Derfor fors 6ger jeg h6r at gengive den så præcist som muligl, selvom jeg

kun har hukommelsen at støtte mig til:
- Det er meget skægt, - sagde den lille mand med et besynderligt bittert smil'
der overhovedet ikke udtrykte hverken glæde eller humor, - hver gang jeg

@nker på min skoletid, er det aldrig på de halvdårlige og ligeglade lærere og

heller aldrig på den m6rke og snavsede bygning, eller på det vi blev sat til at

lære. Jeg har glemt næsten alt hvad vi lærte. Jeg tænker kun på William' For

Williamfiktæsk.
Der var ikke kun tale om datterier. Vi bankede ham, som man ville banke en

voksen. En dag han kom over og gerne ville være med til et eller andet, som

jeg nu hæ glemt, sluttede vi alle 8 loeds om ham, tog hver et vådt håndklæde

op af gymnastikøsken og begyndte at slå løs på ham, igen og igen, til han seg-

nede, og vi slog også lps på ham efter at han var faldet' Vi svingede de våde

håndklæder over hovedet, og vi lod slagende regne ned over ham, så der stod

små vanddråber ud i luften og han begyndte at græde, og pr6vede at råbe efter

hjælp, og til sidst blev han helt stille. Vi slog og slog og slog, og der var ingen

afosdergiordeosumagemedikkeatrammehamiskridtetelleriansigtetel-
ler hvor det ellers er specielt farligt at slå andre mennesker' Og der kom ikke

nogen lærere og hjalp ham, og ingen voksne' der prpvede at standse os' Vi
slog og slog. Og det skægge er: Der var ingen som helst grund til at vi gjorde

det... Han ville bare geme være med til et eller andet, og måske var det derfor'
Han ville geme være med, men vi ville sgu ikke have ham med til noget som

helst.
Han kom selvfplgelig op igen efter et stykke tid, og han fortalte ikke om epi-

soden til nogen. Han sladrede aldrig' 3 dage efter glorde han selv grin med

episoden og lod som om vi bare havde lavet sjov med ham' Men jeg ved med

sikkerhed,atdetikkevarsjovtforham,forvislogaltdet,vioverhovedet
kunne, og til sidst var han helt stille. Og vi slog også efter at han var blevet

helt stille. Vi slog og slog og slog.
Dette var ikke en enkeltstående episode, og man skal ikke tro, at det kun var

drengene, der pinte og plagede ham. Pigerne deltog også' Engang han kom gå-

ende ned ad gangen, trængte de ham op mod væggen, og den ene efter den an-

den jog de nyspidsede blyanter op i r6ven på ham, og de hvinede og 1o' og der

kom nogle til fra de ældre klasser, og de grinede endnu hgjere. Til sidst var

der et oplgb af nogenogtyve elever, og de lo allesammen, og kommenterede



det, og ingen af dem giorde noget for at hjælpe ham. Da jeg selv nåede frem
til optinnet, sendæ jeg en snotrer lige ind i ansigtet på ham, for at vise at jeg
også var med.

Når jeg tænker over det, er det sådan set forbløffende at han fandt sig i det.
Og det er endnu mere forbløffende, at vi kunne fortsætte så længe som vi gior-
de. Jeg tror vi shrtede engang i anden klasse, og vi fortsatte helt frcm til tien-
de, og vi tævede ham bogstavelig talt hver dag. Vi havde et eller andet til ham
hver evig eneste dag, og selvom vores ideer ikke altid var lige ondskabsfulde
kunne han være helt sikker på, at der hver dag var et eller andet. Og han var
sikker, og han havde ret. Yi gennembankede ham.
Engang lod vi ham vente indtil skoledagens allersidste time. Alle var søde og

rare og venlige over for ham, og han blev mere og mere forvirret. Til sidst Eo-
ede han måske, at vi havde fået medlidenhed med ham, og at alle ydmygelser-
ne nu var standset en gang for alle, og at vi af en eller anden grund havde ac-
cepteret ham, hvorfor i alverden vi så skulle g$e deL Men så kom Susanne
hen til ham og sagde: - Værsågod, William, her har du et æble! -
- Ih tak, svarede han og begyndte at spise af æblet, men da han havde spist
omkring halvdelen kom vi allesammen løbende og råbæ "nej, nej William" og
"pas dog på" og "er du gået fuldstændigt fra forstanden?". Jens, som ellers al-
drig plejede at deltage i de daglige overfald, råbte: - De har kommet rottegift
på! - og en af pigeme hentede en spand, han kunne kaste op i, og John gik sin
vej "for at hente en ambulance". William blev kridhvid i ansigtet, og jeg sag-
de: - Tag det nu rotgt. Det er sikkert ikke særlig farligt. Det er kun det der...
fareklasse B. -

Da han var blevet overbevist om, at vi virkelig hvade forgivet ham, og han så
ud som om han var lige ved at besvime, fortalte Jens det, der var sandheden,
nemlig at det var et ganske almindeligt æble . Men nu væ han kommet så langt
ud, at han ikke toede på os. Da han Eoede, vi ilke lagde mærke til det, gik
han selv over til telefonboksen og ringede til hospitalet, og vi var flade af grin
over ham, mens han sad og ventede på, at de skulle komme og hente ham.

Det mærkelige er, at jeg ikke har nogen videre dårlig samvittighed over det
vi gjorde. På en eller anden måde virkede det altsarnmen så naturligt og det
faktum, at vi allesammen deltog gjorde det kun mere naturligt og rimeligt. Der
var aldrig nogen, der satte spørgsmålstegn ved det, og der var heller aldrig no-
gen, der fors6gte at standse det. Og jeg spørger mig selv, om han ikke også
selv fandt det naturligt. Han giorde jo aldrig modstand, og han sladrede aldrig
til nogen, og han blev i skolen indtil tiende klasse, ligesom alle os andre. Nog-
le gange spørger jeg mig selv, hvad der er blevet af ham og hvad han er blevet
til, hvis han ellers er blevet til noget. Men når jeg har leget lidt med ønken,



glemmer jeg det som regel hurtigt igen, og mine minder ender med: Hold da

helt kæft, hvor vi bankede ham.

Jeg har allerede fortalt, at vi fortsatte med at banke ham helt op til tiende

klasse.Jegharovenikøbethørtrygterom'atetparafmineklassekammerater
også tævede l6s på ham efter at vi var gået ud af skolen. Rygterne siger' at en

forbipasserende ringede til politiet, og mine klassekammerater blev anholdt og

et stykke tid senere fik en betinget voldsdom. Men det kan jo være, det er

løgn.
I midten af niende klasse lavede vi svendeprøven. Vi var alle blevet køns-

modne, som det hedder, og et par stykker var næsten 2 meter høje og 6n havde

anlagt sig et dunet, tille overskæg. Men William var stadig et barn - han var

stadig kun €n meter og 60, han havde endnu ikke fået en eneste bums, og hans

stemme var ikke gået i overgang. Vi passede ham op foran fysillokalet, wang

ham til at æde et viskelæder og laøllede ham samlnen. Jeg mener det helt bog-

staveligt: Vi krøllede ham sammen. Vi pressede hans lår op imod brystkassen

så han fik en smal, forlænget røv, og vi holdt ham fast i d6n stilling indtil Hen-

rik kom med en papirkuw, og vi pressede hans smalle, forlængede røv ned i
plasticspanden. Vi kunne kun lige få ham ned i den, men vi fik ham ned' Hans

ben hang ud over den ene kant, og hans arme hang ud til siden, helt slappe' Og

så satte vi så spanden op på pladen ovenover knagerækkerne, helt ude' så Wil-
liam var lige ved at tippe over.
- Hvis du rgrer dig den mindste lille smule, så falder du ned med hovedet

f6rst, - sagde Henrik, og så gik vi vores vej.
Her stoppede den lille mand sin historie. Og det var pinligt' Det var helt utro-

lig pinligt. Anne havde ikke sagt et ord under hele fortællingen, men nu stirre-

dehunhamdirekteindifjæset,såselvjegblevbangeforhende'Hunlignede
Snehvides stedmor, og hun var decideret grim af raseri da hun råbte:

- Hvad fanden er meningen med at fortælle sådan noget perfidt lort? -

Den lille mand lrympede sig, og han lignede slet ikke den supermand, han

havde fremstillet sig selv som i denne malplacerede historie. og han begyndte

Gud hjælpe mig at tude, da Anne vendte ryggen til ham, tog frakken på og

skyndte sig ud af baren. Han vrælede så det halve kunne være nok og da jeg

løb ud efter Anne råbæ han:
- Det var jo mig selv, det gik ud over, - og idet jeg smækkede d6ren h6rte jeg:

- Det ved du da Sonnergaaaaaaaaaard..... -



Magdalene Kidholm

men skoven vil ikke brænde i dag

solen
bager lyset
om bag bakkerne

jeg følger det
ind i skoven
hvor træeme står
som projektørbelyste
statuer
omkring mig

selv
en gøgeunge
falder fra reden
for fuglene
flyver mod himlen nu
ogjeg,
jeg træder
på noget blødt

samler
blade og kviste
til et bål

tell me your name

påjorden
myreme
mellem pjne

som myggen
mod min hud

et stik
og et slag
der rammer
lussingen
svinger
i hænder

som luften
tømmes
for betydning

atter igen
igen



himlen er blå

jeg eår
med drengen
i hånden
og peger op,
se se
der flyver fuglene
og han spørger,
hvorfor
flygter de?

eksperiment

en kvinde
sidder
med drengen
på skødet
i færd med
at føje halsen
til l«oppen

jeg er klar
med kameraet
s§der

han ser op
smiler

naturscene

en kvinde
sidder
med drengen
på skødet
i færd med
at snitte halsen
over

er det n6dvendigt
spørgerjeg

dråber i regnen

stenens fald gennem natten
bewivler ingen

men den dreng er
en støvplet i historien
en regn der falder mod din nakke



Annemette Kure Andersen

Volterra

Rå stenflader af
gråt og lilla

Sol svider
salt på kroppe

Skygger bliver
smalle og sorte

De dØdes by

Silhouetter ffæder frem
i aftenlyset

Skærer læber
til blods
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Lise-Lotte Kristensen

Fremtidens mekanismer

Og
i nat fik jeg fortalt
et nyt hav

af en engel
ansat i lyset

løste
de dunkle koder
med dgnninger af gr6nt

drØmte om mange mange skridt i sandet.

Og
udenfor gynger
det ganske svagt endnu


