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MuniamAlfuker

Ingen drøm
opstår af en by,
heller ikke en by
sknbes af en drØm.

I denne tirl1e
hvem kan ffække tæppet ned
slukke IYset on*ring mig
og be$æde mig
som en tragisk heli fredagen: han fortalte, han elskede hende'

der faldt i en komedie. )ørdagen: forærede hende en guldring'
søndagen: de snakkede sammen i ambulancen'

mardagen: hun klædte ham pænt på hospitalet'
tirsdagen: han sagde til sin ven Mahdi:

,ieg holder meget af dig"'
onsdagen: masser af senge

Oprejst lagner farvede af blod
står han i parken intet at høre.
viser sine hårde hopsdele torsdagen: han sagde til de and* syge: ,,stå op".

fredagen: de sagde lil ham: ..farvel".
Udvendigt lørdagen: han forlod hospiraler;
erhars mund, en mund tø.jbylt
mer indvendigt, en sten dødsattest

og en Uste.
lntet lys
bekymrer sig om hans indre

Han drømmer:
.,hvis bare jeg bliver rever ned
ved gentagne slag ..."

men tænkeri
,,en statue er bedre end ruiner"

Oversat d Salin Abdali



Jdanes N ie.lsen

Vagttørn på broen

Aldrig mere se morgensolen ind gennem
de vævede gardiner
mærke min elskedes varme og søvntunge kop
høre mine børn sige det tusind år gamle ord pappa,

\ådan lænIle Je! mens brodsoerne lagde \i8
ind over skib€t.
Og på Atlanterhavet
de f orgiftede tangskove
skeletteme nede i tomme ubådsskrog
og på telefonkabler fulde af intemutional sladdet
Hvorfor drev jeg herude
hvorfor fiskede jeg ikke hellere ord
blanke, stærke og ærlige ord.

Ud af nogle år til søs skabte Hal:ry
Martinson den f'lotteste Poesi.
Livet vedjernbaneme lagde svelleme under Jack

London og hans hærdede lokomotiver'
Og Maxim Gorki udsprunget fra den ældgamle russiske sorg'

Ude på havet
vedjernbanerne
på Volgaprammene
toldede orJene ti8 ud som k1s og I'rudt.

Vor historie
er historien om skovene der forvandledes til skibe

maimbjergene der omskabies til hårspænder

og hospitalssenge.
Vor histode er histoden om palhusene
sejllolteme
horekasserne
alle de blinde passagerer som nøden sendte

af sted.
Skibsladninger med smukt gyldent korn
containerc med ædle drikke og tobe&
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Digtefra: Kirkerne På havets bund

radioapparater fra Japan der vejrer selv englenes
sorgløse tløjten
tungt lastede skibe med mahogni fra Amazonas
regntunge skove.

Hvert tiende år fødtes en rcman
under vaSttørn På broen.
Hvert femte år en håndfuld digte.
Bag hveft redeligt ord
en venlig hånd
et bord pyntet med dug
og engkabbelejer.

I min køje ligger ttusseme som du har
gået, arb€.jdet og sovet med
smagen af dig i det tynde stof
mit fiedreland gennem de hårfine masker.
Lad så ardre lovprise fjeldene
flaget
sagnene.
Foi mig er Færøerne dit hjerte og din varme røv.

Hjemme igen mønstterjeg af for bestandig
jeg vii være dir mand
vore børns far
tage mig en -cmpg ude på trappen mens vinden
dovner mellem tøjsnorens lagner.

Og ikke nok med det.
Som et usynligt sneglehus tyngel
køjesækken mine skuldre.
Alle de mange tons vand
der blåøjede Atlanlerhav
de våde gravsten
ala bærerjeg med mig i land.



P.S. Elsker at se dig uden andet end hårbånd på

Det betyder noget at have samleje i ko§teskabet
oppe på køkkenbordet
eller når hun ligger på knæ og leder efter en solstdle
et spontant 6t
tuldt af engkabbelcjer og hverdag.

Parfum6r jer ikke mellem benene.

Vogtjer for håndbøgcr on1 kønslivet
de er fulde af løgn.
De følger et rnønster i slægt med fælgselscel)en
gummicellen
munkecellen
overalt hvor mennesker el låsl inde
iukker håndbøgerne også kønslivet inde i sovekamfieret
har mere eller mindre lagt penis i lænker
tøjret den deilige kvirderøv til sengestolpen

Cammel færosk bygdesex
bør heller ikke foragtes.
En mørk afienstund mellem udhusene
rive dcn af 150 favne nede i ljeldet
og i høhøsters brændende solskinsdage
under særken den dyngvåde grpde der ffu tyrene
til at brølc mod himlen.

Nej.
JeB hader ikle senge.
At tage svjnget rundt om månen på en bred madras

finde et modemrerke På sin
elskedes ryg
eller ligge helt stjlle
og hole havet ind gennem det åbne vindue

også det er kætlighed.
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Og det er detieg mener.
Uden k-ærlighed biiver kønslivet med tiden et
spørgsmål om teknik.
Pulende robotter
onanerende akrobater
automater der kinler j ackpot for hver afgang-
Den slags vokser man fra
men aldrig fra et lille morgenkrald eller et i lænestolen

sondag eftermiddag

p.s. elsker at se dig uden andet end hårbånd på.

Rødder

Jeg vil ned til rødderne
til kirkerne af salt og muld
tii jordrødder, ånderødder o8 himmelrødder
op i den hell tynde luft
hvor digte skrives med barberblad
Jeg vii den rene poesi som dunker
i dieselmotoren
som brænder i en svigtet kvindes kød
som vågner af sgvnen og spørger Postbudet hvad det er fo' en tid
der lirnner ude på veien.

Poesien springer ud af de snavsede, ubarberede

år på gaden
af hverdagen der faYner om helejorden og planter
blomster i hadets sunlpe.
Og det er kræfter som er stærkere end 6n selv:

havet og vindcn og gråd fra børn der ffu
liEsk fordj de bider negle
Og der findes nætter hvor din kvinde åbnede sig for
liemmede
stank af deres orgasmer og tridsede skrig'
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Poesien finder nye byer
forvilder sig ind i ukendte Soria Moria slotte
sover med vinduet på klem ud mod et
grænseløst rum.
Og du hrLr brug for fred når du skriver
derfor hængerjeg undertiden el tuberkuloseskilt om halsen

eller maler AIDS på min ryg med sorte bogstaver

Digtet ejer en styrke del er stærkele end

digteren selv
en stemme der knuser glas.

Vi må sprænge spændetrøjen som markedskræfteme har

strammet om ordene:
At sejre betyder ikke at en anden dør
din glæde er ikke betinget af at andre

forkrøbles i sorg og vanære.
Poesien stopper huller i blæsten
finder gud i røgen og i dansen
fylder sarofonerne med blod og med rødder der
strækker si8 som telelonkabler tværs over havene'

Verden er ikke en teaterforestilling hvor du køber

billet ved en Iille luge.
Verden, det er dig selv.
Din krop er fuld af luger og skufier og døre og

rapper og tunneler oB galger
og labyrinter og barer og mellem ensomheden og

glæden hænger en bro af det tyndeste glås'
Trappen til helvede er i pulsårens blodshdm til hjemen

himlen er bro mellem hiertel og underlivet
selv er du Cud og Marx og Anisette
du er alt det du tænker, dromrner om og længes efter
når du dor min ven
er det verdens undergang
og sultne rødder der leder i morket.

OteÆat dJ Ebha Hentze
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IbojaWandall-Holm

Kommenterede digte fra samlingen
LANDSKABER |fiØTNUTID

Heden cr smuk
s;ukkcst i august
når den hviler

på en molc
lyser lo ungc
undcr cn venlig himmel

sticr
går over rcvler
med tuglekviddcr
i lialandsvind

fordi du ikke må slå ihjcl
men gcme dræbc
er lidcn
blevel tlere hovcder kortcre

og når du spdrgcr skovcn
1år du sporgsmå1 til svar

i mørkct
fører vejc
til fbrsoning
nred forlvivlclscn

valmuc. vokser i dcn
og fal er hurtig!
og dull]øst

It detjeg har skrevet fm de første diSte i
tlesseme, eventyr, sange, bømebøger, ro_

mønen Morb@ftræet og til den seneste digt-
samling: I" NDSKA-BER i føTNWID - et .-

tryk for min tivserfaring, hvis for§kellige lag
gennemtrænger hinanden: Natur og menneske,
det private og det almene, førtid, nutid og afl-
svaret overfor ordenes samvittighed.

Som en kat slæber rundt med sine killinger,
som jo også har ni liv. har hislorien båreL mig
fra sted til sted, fra land til land, fra forventning
til det uventede. fra asken i ilden, fra sine fejl-
tagelser til deres gentagelser.

Født i en bjergegn i Mellemeuropa og Yarigt
præget af hjemegnen§ kultur, sprogets melodi
og billeddannetse, er jeg nu - i mit niende liv -
hjefitrne i det da[ske sEog, betaget af havet og
af det transcendent€ danske lys, som gennem-
siver selv der! langa skumring og tænksomt og
vagtsomt fænger ind i hukommel§on og ud i ti-
den.

Spejlinger
kommer sejlcnde
forsølvct ai lløjtcr

på øjebliksbilledct
står de oprejst i både
og solen gcnnemstråler
deres hvide k]ædning

fuglc
sommer i klitlemc
stcmmer i cn grydc
det vågre hav
og all andct omkring
så højlydl lcvcnde
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får dem overt)clyst
til at blegne
og glide ud af billedet
hvis dørming
kun langsoDt
dør ud
i mine øjne

Et stcd i nattcn
var der ild

i mo{gcnens scnsommcrtå8e
var kun det nærmestc srdigt
dråber i spindelvæv
cn grcn som rørte mit vinduc

lige nu
en fjervinScs flygtige spor
på modvilig hud
og bladc
der lyser op
i lbniinkel
tbjeligr
mørke

Rummet - hvol sandheder bor i sand§lotte
får mit omrids til at lYse
såjeg ikte drukner i min egen bløde dunkelhed
i dens bølgende bileder
af redningsplåDker som holder ftemtiden

under vard
af åndelig doveD§kabs demokrati§ke tvang
beoligelsens slahe dag i luften
§om s& storme
og fo§trer krig

uvcnlet
kommer tanken om oPlYldelscn
at barndommens glcmte 1øIle
i et flygliF srnukt øjebliks kærlighed
til en fremmcd

i nørkct
hører jeg sa1§emes trommeslåg
og fl)ryer
omsvaermct aI thug og ildflLler
rundt og rundt
som cn vindrose
på vcj mod nalten
derhen
hvor den iki(e kan bunde

år jeg en vintormorgen §er ud på Softe-
damsøon btiver bitleder, tanker' følelser,

vished og tvivl og tvivlen i visheden om tiden

og om nig selv til et digt:

Alle dc dunklc løftcr
i dagcns lbrspil
og dets bløe skygger
i cn lrosset lladc
og ellcrs
kun rastløs jagt
på lyspunktcr
ilorviklelsemc

vi frie tilfældigheder
skabl al loven
mcllem hvis linicr
vi så sjældenl kan læsc os sclv

hvad er del for lunter vi hår lændl

hvad er dct for sclvspcjling
vi fbflabcr os i
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hvad er dct lor ondskab
vi licmmaner
ved besværgelser af godhedcn

enhvcr sin egcn kng
sin egen eksplosion
sin egen grlntende fomøjelse
enhvcr sin egen tllskuer
dobbeltgænger
og erstatning
som bruScr ord
uden at hørc dcm mere

dcrkom snc
så rynd
at kun spurve
ikke kan slelte dcn helt

som liosne bøgcblade
hængcr dc melleor grene
og faldcr langt
fra sl,ammcn

hvide Iinicr
går gennem luften
og mødes aldrig

og jeg ved ikke
on mit jeg cr borte
cllcr hjemme

om dct er ild
c1ler aske
son soder nit indrc rum
og dcts vrangbillede i marieglas
og nrahognidrømme

om mit ja og ne]
ophEver hinandcn
ellcr går
hver
til sit

På en bænk
midt i seplcmber
drikker en cnsom mand
helc dagen

på volden overfor
står dcr
mcd sorl i dis
fuck tlle war

en Iyd
el fnug
en tanke
]øIles i laldcl

så ler
mildncr glemscl
luften for ulve
og gør os immune
mod 1ø8ncn

svaner sejler forbi
og jeg føler
et pludseli$ savn
eftcr Irøer
en kærlighedssang
bortvcjret
ål'et vindslød

i nor8cn måske
frcmmed igen
ved dørc

i nal1en
I kamre
i lkal(er
i skjul udcn husiy
i rxm udcn lamper
hvor dæmringen
c1lcr et møbel
siger:
Du er Iboja!
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o8 icg
gennemborct afskræk:

Kendcr I mig?

Hvordan
nårjeg selv ikke gør det.

Teg var bam og ung i Slovakiets mest slor-
J sDede natur, Tatrabjergene. i et Iand - på

godt og ondt - prægot af eurcpæi§k historie, et
multiemisk, muttikultuelt, demolsatisk sam-
fund med indbyggede historiske, §ociale og rc-
ligiøse modsæminger som bi&og til oprettel-
sen af en fascistisk stat. Mir litle by blev skuc-
plads for rystelser og forandringer i det private
og samfundsmæssige liv som wang mig til stil-
lingtagen. Natur og poesi gav mig følel§en af en
støre helhed og helede sår og skuffelser et ungt
menneske måtte få. Senere i Kz-lejrcn var et
gæsstrå eller et digt en kortvarig men livsvig-
tig EøsL

Min bamdom mindes jeg i billeder og sans-

ninger fra dengang.

På lydbølger
og hi vglcn{e ord
vcnder je8 hjcn til dalen
støvel al pilclys

dcr
tmede cnfddiSc huse under himlen
på et liv elicr døden
og højt oppe
ovcr æblehåver mcd heste
glcd nrenncsker
som rcgn
på glas

fra bjcrgene kom dc
med salt og brød
selv når vejenc
pludslig
foBvandt i det b1å
og sagde
at del var engle
som lagde mælkebøtlcr På skrucnter
og fløj mcd sticr i lulicn
ind i evigheden
mcd kloklcr og mos

og jeg ct bam
fonrylicl al sonmerslåen
og nattcrgale
hør1e aflenen
kornmc ud a1 gårdene
og sigc:
clsk mig

en del hlev ooE h:rdcr der lik rl rtd \rJ
en. Je8 blev medlem af modstandsbe-

vægelsen. lllegal flygtning i Ungam. Aresteret
og flyttet fra lejr til leir, anbragt i fængsel, ilere
gange på flugt og endte til sidst i Kz-lejren Au
schwitz. der blev nlit livs dybeste traumatiske
chock - ikke mindst på gmnd af den tavshed
der omgav denne perfekt fungerende mordma
skine. Det er dcnne tavshed der har overlevet i
ord, der ikle hlivcr srll når der srles nodel. i

borrlorllaringer. når der l'orklar.s no!el. i '\ r'.
når der for\\ rre. nL,lel o! br! \enolbbi(n' o!
antisemitismcns masker

Mange af mine unge venner og ,redlemmer
al min familie døde i lejre og kriSe Jeg ser for
mig millioner og atter nlillioner enkeltmenne_
sker, et kæmpearsenal af spildte håb og løfter
fra dengang og nu:
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I sol og tusmørke
mellem stakke
skyer
og søjler
går de
micnd
kvinder
og bøm
i glasdagc
under utrøsleligc lYgter

dc løber på lrappcr
og svalegimge
sliktcr nø8lcr i låsc
lyrer op i komlurcr
skrivcr indkøbssedlcr
spillcrpå violiner
gårovcrbroer og veje
sidder på bænkc
lyttcr lil 8årdmusikimter
oB humlebicr
ser somre i tlcrtal
bølgc
i vindslød fra kontincnter
og i hundcdage
soldalcr
og krjge
marchere

de slår o kring bål
i røg strakl lil brisles(ænsen
og længcs cl1et livct
som de ikkc har forstået i tide
og som cr gåel vild
i tidsclmarker
og skove

de simrler på bibelord
og slår smut mcd dern
overcvighcdcn
Dcn fremmede
soDl bor som gæsl hosjer
skiil værc som landcts egnc
Du skal elske harn
son di8 sclv

Du skal ikke forbande en do)v

ikke tå cn blind 1il 3t snuble
Og de sagdc
Du skal ikke slå ihjel
og være lydhør i gråveir
og spørge vinden
dueme

timcglas
nat og dag
historien
og dig selv
og du vil 1ølc
den mindstc llallren under vandet
høre kanariefuglc syngc blåt
kendc !0pler
fra birke
og espc ned fjeme øjne
og du vil ikkc kunnc røre vcd rdlxrel
mcllem himmel og hev
udcn at få blod På hændcme

rystel ud ål-din indespcmng
og spæffct indc i lavshcden unde! stjemcr
vildu
lor eltid
hørc log korc i spor
gravel ned ijordcn
og dcn sidste smcnc
Iorladt
selv af cnsomhcden

åde under nazismen og stalinismen har jeg
været vidne til. at man i demokmtiet§ navn

og med demokratiske lnidler har forvandlet de-

mokrati til tolalitlert eller fundamentalistisk
styre. Jeg ved afegen edilring hvor svært det er
ar lorlade el lrJEl idcologi§k \lå\t(d. som 8i\ er
selvagtelse og en folelse af sanhørighed, og
hvor let det er at fortriEnge den grusomme
sandhed og fincle rrndskyldninger ved at relati
vere sandheden og dertir ...
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begynder dagene
i søvntåge
mellem var og er
i en kamp metlem opløsning og loffydel§e af
at et uudJømt var
er blevet til ove.hørte advarsler
i bileder af vagttåme rundt om horisonten
afskydningsramper i kige
ligbjerge under himlen
skrig som vækker lyset
ud aføjnenes tøven
sejler det gennem sprækker
sluser
som vaodfald
ud i den åbne verden§ store skønhed
en strøm af sorg og glæde
skuffelse og forventning
og oplevelsen af at

fomægxelser
kæver nye fomægælset
fortrænSninger
oye fortrængninger
at selv den smukkeste drøm om retfærdighed
kærlighed og frihed
kan maripuleres
ind i egen fremmedgørelse
som giver bødler

adgang
til vore sjæle
hvor de planter
muligheden af troskab
gennem lorrædderi

og sådan fratager vi o§ selv muligheden af sand
medmenneskelighed som våben mod en nøgen
kannibalistisk egoisme.

Men ...

Dcr går en vcj overbjerge
cn vej ovcr havel
og en vcj
på kryds og lvrrs
almin slemmc

lysc aftencr
mursejlcmes steilc spor i lLriicn
hvidc skyermcd liengscl clier arblchosl
leendc bøm
sneglfs
slilhcd
det sidste ellerårsblad 1ør del laldcr

bølgcr ud
al nørke spcjlc
og kænlrer i klarhed
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Aleksandar Sajin

Elskende i toget

Selvom rejsende ventcde på perronen trykket sammen i små grupper', knugende

deres kufferter i våde håndflader. nogen puslende små tobaksroSskyer ud på

svelleme imellem !latpudsede togskinnel, selvom kvindestemmer i højttaleran

liegget fulEte en stojende og atbnrdt lydlinje om togankomster netop til denne

station, selvom fiange rejsende ojne pcgede ind i sigtekornet nlellem skinnerne.

sammenl0n i det fjerne som et ladt gcvær paral til affyring idel ukendte. selvom

det var nat, kunne togels forlygter ikke skioltes i morket. Pefioneme og deres ud_

gange var oplyst af hoje proiektorer som en ridcnddrsscene i en forsud Fabriks

skorstenene sås il(ke i mørket. Sov fuglene? Togfløjlen vækledc dent jkke' Skin

neme sammenfoiedes til venstre oB høire, i det fjerne. Jeg vil sige, på den station

ventede de rejsende, men toget kom ikke. Ventede på toget, forventede lys eller

flojte, men så ikle noget lys og hørtc ingen fløjte, endnu.

Jeg vil geme sigc noge! om hvor dcn slalion befinder sig Ddr er det atientide'

og her er det dag, hvilket belyder at slationen ligger langt borte' det kunne være

på den anden side afjordkto.len. Hvis fuglene d6r sover nu. så flyver de hcr, væk-

ket af dagslyset. Hvide, brune, dunkle. slore og små fugle' Deres silhouclter lræ

der frem på den lyse himn'telscerre. De storc fugle flyver hojt' og de små flyver
lavt, sådan at de fra.iorden svnes lige store. Er del sjmpelthen sådan?

Men, nårde lelter fra vanclovelfladen, giver solens reflekser som glimter ivan_

det bag deres vinge$ vipper dcres tankcr skalphcd og fart'
Nogle er langt borte, i mørket Lle rcjsende venter på toget. knugendc deres rej

serasker i våde håIdIlader. På bjergenc er der sne og is' i havet lisk' En dreng

faldt i søvn. drømmende.
Vinden knitrer nrellern de dobbeLte vinduesruder, lynende efier hjerte i kærlig

hed. Iljertet lytter efter vinden, imellen skrivemaskine og elektrisk klaver' Vin-

den bringer mie mill elskedes dufi. hendcs ords vokaler og hendes fugles øjne

granskende mine 0jne.
Den elektriske skrjvemaskine hedder,,SHARP pa-3100"' og det elektriske

klavcr hedder ,,Techn ics". lmcllem disse to elcktriske øer sidderjeg på en tIæstol

og lytter efter vinden. Vioden bringer mig h.julcnes bevægelse fra store dunkell
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røde tokomotiver i mørket, metallets acÆelemtion på hjulenes rullen, vinden brin-

ger mig skrig fra fugle som flyver op over broen, skrig fra fugle som flWer over

vandet, vindeo hvisker om min el§kede§ øjne som om havet hvor solly§et spre-

des, fordelt i bølgomes folder på overfladen af det dybblågøn[e hav og dens dy-

bbtågrønne havbund.
I hendes smil, histode. Hi§torien om alle mine erfadnger, minder'

Oversat af l*ne Henningsen
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M ustafa C ic o Ar nautov ic

Tilbagekomsten

Uden at se gårjeg med faste skridt
Ingen kan vækle mine øjne

Ingen rude
Hvorfra lyset kan kalde på mig

Heller ikke jeg er til

Jeg går bare i søvne
Foran min skygge
Som stditer mig

Den slukker min sol
Hiver eftet vejret af skinsyge

*** lngen kommer så tæt På
Min død som den sortejord

Byer i flammer op til mit hoved er den nået
Ødelægges for mine øjn" o! vi bliver mere og mere til eet
Og brænder ud

I angsten knugerjeg vores plads er hverken fbr bred

Mit barnebams hånd

på hin en hver alten Nu kan det være lige meget

Sender lynet ti cirkler
Ti ringe

Så åbles himlens skakter

I mit blod
I mit stdv kan jeg ikle komme ind

Oversat of Norcisa Vuci a

Intet kommer min død så nær

Intet kommer min død så nær
Som denne sorto jord
Sortjold
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Grzegorz Wrdblewski

Livet smasker

Jeg pakkede madpakkon oP.
Tog maden og førte den hurtigt op til munden.
En ostemad.
Ikke væ$t, slet ikke vmst - tienkte jeg.
Ham ved siden af var osse ved at æde noget.
Jeg kunne ikke se, hvad det var.

- Du! Hvad har du for noget? - spurge jeg.

- En med smgr og bov på! - shåtede han.

Jeg faldt samrnen på briksen.
Med smør.
Med smør og bov på.
Smøret og boven }xedsede rundt i mit hoved.
JEg tyggede smaskende på min mad, og på
den forunderlige lyd af ordet - bov.
Smørret tod jeg ligge til en anden gang.

Jeg lå sådan længe bedøvet.
Jeg kunne ikke få mig selv til at tænke logisk
Ham ved siden af undersøgte sine tlender i spejlet.
Gravede i dem med sine pølsefingre og murnlede til sig selv.

- Du! Hvad er der med dig? - spurgte jeg.

- Fø$t tager jeg fat med tændeme og §å tygger jeg
Han sagde ikke mere.
Hans funktioner var gået i stå.
Ikke værst, slet ikke værst - tænkte jeg.

Sankthanskoncentration

Køb€nhavn sluger den næste kyllingevinge.
Sankthansfedtet øser ned og man kan ikke flygte fta den!
En skægget mand med homet hjelm ser ned på mig.
Det er nok en viking, men jeg lader som ingenting.
Lad harn trække sværdet først ...
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Rundvisning på planeterne

den københavnske havfrue - lille
og ubevæbnet
hver gang jeg er
i nærheden kan ieg se gule
stoddere som ustraffet
tager hende på røven

* Warszåwas havfiuc h:tr håde sYærd og skjold (o a )

Mødet ved Damhussøen

Hvor kommer du fra og hvad skat du her? Christiania
- spørger elr mand mig men§ han kornrner op

af dybet.
Forpulede van&nard ... Johnny er pludselig blevot skaldet!

I syv år har jog ventet på ham! Græsset er uds af ddft . . .

En aBbisk handlende ræUer

sedlor og smilende
nærmer der sig en svensk
turistguppo. På vandet
vuggerenand...

Chokoladen Marabou

Havde jeg vidst hvodan
den ser ud, villeieg aldrig
have så meget som smagt
på den chokolade! - kon§tatercde
en ærværdig olding mons han så På
en afpillet marabustork
der tav bag indhegningen.
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Det må du fornemm€

jeg spurgte en vis astronom
hvad det egentlig var, han var bange lor
(han pissede i sengen)
han svarede at det var p.g.a.
afstand

En s6ndag i Zoologisk Have

En gorilla spiser bræk.
Forår moren trækle, Finn hen

til de kulørte fugle

variant nr. I
at gøre det af med sig selv

variant nr. 2
det samme

vadant na 3

- at klare den vinteren over
og til forår

at gøre det af med siB selv

En sommerferie i Limhamn

Det er så sterilt her, at selv flueme
dør, og den fede gravhund knurrer ikte engang
ad katten. De $dmossede hener puler hinanden

i bodene. Jeg prøver at overbevise Thomas om
at han ikke skal hviske ...
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En mester der forfølger mig - Yasuo Kuwahara

E[ dag der ikke va.rslor godt!
Lige fra morgenstunden Plages jeg

af Yasuo Kuwahata og hans edderkoppeagtige
skulPtur.

Btiver det ved vit ieg endnu i dag
forvandle mig til et brunt menne§ke
med unaturligt la[ge alme og ben.
Og min kone smadrer mig med sit viske§tykko.

Jan Hansens far

Jan Hansens far har engarg jagtet vitde
dyr, og nu su[unor han Ydmygt i sin
have og befamler de visne Pæoner.

Hans unge pig€ serverer kaffe.
Den garnle ta'r sin tiæderhat af
og siger, at der ikko findes flere havfruer
i østorsøen.

Oversat øf Marcelina Terkelsen
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Salim Abdali

Jeg Er Mit Hjem

dommen
dommen
dommen.
Jeg horte ilke doixnen,
men
hjertet skælver stadig
for domsfældelse.

Da øjot gav glæden asyl,
vidsto det
at der ikke var et andet sted
at flygte til.

en aften
inviteredejeg alle mine venner,
dem der var bone!

dajeg fonalte dem om mine minder
grinede de,
og begyndte at fortælle om deres ,ninder

Da de vif færdige med at tbrkile
nåede jeg dt tørre
mit fotoalbum.

I værelset havner noget lYs
på reolen sover noget sløv
på væggene hænger nogle billeder
i sofaen sidder en krop ...

en hviskende stemme:

- har du et hjem nu?
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Hun Er Mit Hiem

Hvis tiden kunrc spoles tilbage
villejeg have elsket anderledes,

levet anderledes,
værct anderledes,

og have ændrct alt jeg nu er ...
undulgen

min uskyld.

Når lysten igen vil bære mig
til dig'

vit jeg hænge min øver
på fortidens stumtjener
og træde ind i nuets værelse,

JeE blev glad
da du inviterede mig

rnen Hun vå8ner forskækket oP

da du efterhånden tøvede badet i sved

vidstejeg at du stod
i vejen tor lysten i haven

kæmpede soien og luften

Jeg vil beholde invitationen om at tdrre sveddråberne

til en dag ... der ruller ned
ad den halvnøgne krop

lysten og jeg
kan være dig utrol to fugle synger for hinanden

eller måske
for dem der kæmper

i stuen
ligger der en seddel:

,,tak for sidst"

-23-



Ibrahim Ahmad

Svaret

Nur, der lille dreng, plejede at tilbringe en stor del af dagen med at skrive s'uå

breve, ene og alene med dybtfø]te opforclringer ti1 brevveksling. Han foldede

sine små breve sammen. pultede dem i flasker ... og så ldb han ned dl havet, hvor

han kastede f'laskerne i vandet. Så blev han stået1de et stykke tid, og iagttog de

flydende flasker forsvinde fra hans svnstelt.
Han konkurrerede med sil1 klassekafimerater crn, hvem der kunne sende flest

flasker afsted. Det var samfundslæreren, der havde lortalt onl delue '.hobby" ' '

og hvorledes man på den måde kunne opt1å konlirlt med tblk bagved havene " '

.ige, soalc og hensynsfulde drcnge, .ler ville uclvcksle lyheder. billeder og gaver

nled os -.. og nrÅske endda irviterc os på besog til deres vidunderlige lancl'

Ti1 gengæltl skall også invitere dern, plejede samfundsltereren at tilfdje Og

den lille ilaske vil vilke som et stort skib, dcr sejler ud til dcn lykkclige verden'

Nur og hans kamrrerater gik i fcnte klasse. da de forste gang horte orn sådan no-

get. og sidcn blev Nur sl belaget af i.leen at han Slemte både sin tamilie sine

venner, Iektier, ja selv barndonmtens legc.

Hver gang Nur sendte en flaske nled havet. drofitc han at den faldt i hieDderne

på en megct sod dren8, eller cn metet sod pige. der siklcrt boede i et afde store

huse i iandet. som var fuldt af el] mÅsse deilige. vidunderlige ting Et land' hvor

hverken suit eller død kerldres. Han drdnlte om en lille invitation fra dem ,''
snart. Nlen hler gal]g rnåtte han sporgc sig selv:

Irvitercr du så dem bageftcrl Dette sp0rgsnrål plagede hanl og giorde ham

bange, fordi han udmærket vidste at hao hve.ken havdc plads nok i sil hjem el

ler råd til at have nogen soln helst gæster' Sclv et stykke brød var engang irnel

lem svæft at Iinde hjernme.

Desu<len et vores hus heller ikke renl, pleiede han at afslutlc lmken
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Tiden gik, men Nur fik aldrig noget svar på sine mange breve' Han kunne såle-

des finde på at sende ti fla§ker al§tod på 6n gang. Efter denno storc post var det

ikke længere muligt at finde baro 6n fla§ko at sende til de lykkelige drenge Nur
kiggede atte de steder, hvor der kulne tænke§ at stå flasker, mon uden held' Til
sidst fik han øje på bedstemo$ medicinfla§ke. Han tømte fla§ken, fik sit brev ned

i og sendte den så afst€d med havet§ §føm. Men NuI et§kede og§å sin bed§temor

meget højt, og han tænhe at den medicin hun tog atddg havde vtket på honde

alligevel, og at hun måske nu ville få sendt en Mre medicin fra det rige la[d!
Men tods den søde tarke, vidste han godt at han havde giort noget §temt Han

btev længe ved stranden og iagnog medicinflasken sejte væk på havet§ bølger'

men følte sig ikke godt tilpas ved del

På vej hjem tænkte han meget På sin bed§temor og på hende§ medicin' Mer in-

den han kom ind i huset, hørto han nogle gædende stemmer ... ! Og så snart de

fik øje på ham, råbie de at bedstemorcn var død!

- Det var din skyld!

- Du stjal hendes medicinflaske . .

- Du, dit onde væsen! dbte de alle sarnmen på dn gang.

Havet var hans tilflugt§§ted, og dA løb Nur ned med det §arnrne, §å han kunoe

sætte sig og se ud, mens hau tænkte:

- Hvad mon slags folk de er . . . dem, der bor derorte? sagde han til §ig selv og

mente setvfølgolig dem, der ikke endnu havde svaret på hans breve' Han havde

sldevet gennem de sidste tre måneder, og ingen havde gidet at svare' Han tænkto

på sin afdøde bedstemor ... og så brød han sammen .. . Han græd og græd til han

faldt i søvn ved havet ... ved havet§ bølgq ... dem, der aldrig kommer tilbagc

med noget svar.

Oversat d Sølim Abdali
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Janina Katz

Kyssesår

Mit dumme liv fortsætter.
Fra kyssesår til kyssesår.
Af og til forstyret
af en ung pige på cyklen
med hvide tulipaner ved styret,
eller
et lille bams
anerkendende smil
- som regel i bussen.

Mine samtaler med Gud
har tiltaget i styrke.
Men nu er det Ham
der klager.
(En himmelsk jammerdal.)
Har keder sig

siger Han.
Han er træl.
Han vil tage i eksil.
(lkle så nemt for Universets Hene )
Han foft.ellor mig om
Moses, busken, Aron,
guldkalven, puha,
og sii egen søn,
som Han (siger FIan)
aldrig magtede
at forstå til bunds.
(Denne lidelses mani, b.ummer Han,
hvem hal han arvet det fta?)

Irlan hænger over mig.
Kolossal.
Med den ene fod
viklet ind i det kosniske støv
og den anden
på mit hoved,
som Han oftere og oftere
fofteksler
mediordkloden.

Det sker,
at Han stiger ned

og planter ct rungende kys
på min mund.
Jeg vågner med ei sår
på læben,
som ikke tør bløde
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