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programmet et jeg sat på nu for at tale over temaet: Ikke at leve for at digte

leve alligevel - og da alle I, som står her foran, nok er kommet for at høre

det kan lade sig gøre, kan vi jo lige så godt kaste os ud i det! Vi starter

igt ved verdens begyndelse.

Engang, da jeg var en ung, fattig digter - unge digtere er sorn bekendt altid åt
det hører sig nærmest til så jeg i et supermarked en kupon for en k

hvor man kunne vinde 100.000 kr. Se, det var lige noget for en fathg

Nu hed det godt nok ikke supermarked dengang, det var næsten før supermar

edernes tid. Det hed Erik Hansens købmandsforretning. Det lyder i hvert fald m

Men konkurrencen var god nok:

Den var udskrevet afet landsdækkende kaffefirma, og tran kunne vinde 100.

hvis man indsendte et slogan, et rim eller et Yers, en slags fyndord for at

pågældende kaffe.

Nu er 100.000 kr. jo rigtig mange penge - lige hvad en ung, fattig digter drøm

om. Så jeg tog en håndfuld kuponer med hjem, åst besluttet på at vinde- I

begyndte jeg allerede at dagdrømrne om, hvadjeg ville bruge de mange

til. Der var slet ingen grænser for de muligheder, der bød sig. Jeg tog åt
ig alvor og gk logsk og metodisk, ja næsten videnskabeligt til værks-

om at lave en ting, som ramte hele befolnningen på en gang (ordet

var næppe opfundet dengang, men man anede jo nok, hvem det var). Mit
ramme hele Familien Danmark, simpelthen På det følsomste af alle

medmenneskers kaffesmag. Et sårbart gebet, forvist. Den tid, jeg taler om,

så langt tilbage, at nationen stadig havde cikorieprodukter som Rich's og

til at spare de dyre dråber. Ogjeg var i hvert fald, ungdommelig eller ej,

over, at når rr]an roste værtinden og feks. udbrød: Sikken god kaffe, du

det slet og ret, at der ikke var sparet på bønner-ne.

Altså: Hvad kender og elsker alle danskere? (Tre spørgsmålstegn???) Svaret

sig næsten omgående: Jol Zoologrsk have!

Så jeg trak blyanten ud mellem tænderne og griflede:



Fra kamelen ti1 grratTenl

Mcn så trænger vi til kaffen!

Vis-a-vis en stork fta Bali

nyder vi en frisk kop A1i!

Kvikket op af stimulansen

vil vi r.ru bes6 chimpansenl

Efter alle tiders tur
si'r vi: ALII Det er den, som dur!

a, det var jo et Gemragende digt!

Og nu havde jeg ligeftem fået blod på tanden! Så mens jeg alligevel var i
ed det, kunne jeg jo lige så godt lave et digt mere. Og det har altså ikke noget

med, atjeg ikke troede på mit første digt, snarere et forsøg på at gå med

seler. For at være heh sikker på at vinde. Men også med, at når man nu er

rigtig godt igang . . .

Den poetiske raptus, ville Holberg nok have kaldt det- Så jeg bed i min

tænkte, så tænderne knasede. Hvad ellers er alle danskeres åndelige

, naturligvisl Bornholm!

Her har vi jo allesammen været med skolen, om ikke andet Og det er jo

Så jeg tog mig sammen og skrev:

Her ved EKKO-Dalens kløfter

koppen vi til munden Iøfter

Råber: Hvad er det som vi ka' 1i'?

Hører kløften svaret gi': AII, Ali, ali!

ALI TALT! Den k1øIi er klogl

Den taler som en åben bog!

høver jeg nævne, at jeg var ret stolt over det vers? Og især, selvfølgelig, udtryk

ALI TALT. Det var jo nærmest et slogan i sig selv og skulle nok kunne bære

, hvis det skulle være.

Så det var med fred i sjælen, lyk}<e i sindet, dollartegn i øjnene, jeg krøb til
nat - ned i soveposen på madrassen på gulvet i mit fattige loftsværelse. Lykke

at hvile på er fuldendte gerning, som det hedder hos psalmisten. Jeg kunn

ikke vente afbare spænding.

Dagene gik som i en feberdøs, hvor jeg i tankerne hele tiden var fremme

stund. Der var ingen ende på den måde, pengene blev anvendt på. Og

sandhedens øjeblik, den dag, da den lykkelige vinder skulle otTi



eg vågnede tidligt, for 6n gangs skyld, og strøg straks ned for at købe en

vis, som jeg bladrede igennem med ryster.rde hænder. Og gæt engang! - havdej

eller havde jeg ikke?

Nej, jeg vandt ikke de 100.000 kr. Vinderen var en husmor fra Nørre

som havde indsendt dette slogan:

Ali smager godt - og så er den drøjl

a, så meget om digtekunstens vilkår i lille Danmark.

For nu at undgå pinlige rnisforståelser: Ovenstående historie er ikke et angreb

ALI kaffe eller andre kaffemærker. Der er ikke noget så dårligt, som at

forstået på et for lavt niveau! Og der er ikke noget galt med at drikke en h

kaffe.

Kaffe er faktisk en gudedrik, unge digteres nr.1l

(l parentes bemærket skal jeg lige her indskyde, at jeg i dag udmærket er

, hvordan disse konkurrencer virker, men det varjeg ikke dengang. Sagen er,

aldrig nogensinde kommer en reklamekampagne ud af alle disse slogans -
ele er bare en relativt billig måde at markedsføre sit produkt på!) Nu skal man h

er ikke forledes til at tro, at meningen med denne prædiken er et slet og ret

reklamebranchen - det er det ikke. Tværtimod er marlge reklamer impon

deres glatte strøm.linethed, misundelsesværdige i deres frapperende

eyne til at lave den lille hjerneknipser, der Er folk til at spærre øjnene op.

som ville være det rene, mirakuløse poesi, hvis de var det . . .

Eneste fonkel: Lyrik bliver de aldrig!

Alene derfor, at de står i {eneste. Går et ærinde for noget andet. Tiener

formål.
Vi1 noget andet, simpelthen. Hvor stor lighed der så end kan være. Lyrik

det, som vil være lyrik. Ting, som vil noget andet, også, eller samtidigt,

dårLigere lyrik. På samme måde som politisk digtning, hvor

end er, aldrig kan blive kunst. Eller religrøs digtning for den sags skyld. Ikke

århundrede, i hvert åld.
Den har spændt sig for en anden vogn

Naturligvis kan man gøre undtagelser, ligesom Gottfried Benn gør i sine

i Augsburg i 1951, både hvad angår farven blå og digteren Rilke. Det

også gøre i dag.

Men man skal åndengaleogbroderemig hedde Brecht til efternavn for at

hyldestdigte til Stalin og stadig holde mål ..

For nu at vende tilbage til hovednlotivet: Min arbejdskammerat på jobbet,

billedkunstner, siger det til mig ligeud: Forstå det dog!



Kunst er det, folk lååe har bedt om! Man må selv vælge, om man vil være kunst

eller kræmmer! Og hvis man vil være rig og berøn.tt, så er det ikke digte,

skrive - så er det TV-serier eller bestsellers, som kan oversættes til alver

Digte er kun noget lor de ganske 1å og de har ingen pengel Det erjo

Hvis du vil have, folk skal /or-rti dine

men forståelighed. Det genkendelige.

digte, skal du ikke kommunikere

Noget i forvejen forstået. Som mad,

erede er spist en gangl

Sagen er, at når man som digter har valget mellem gåden og løsningen, så

man gåden! Det andet svarer til at løse regnesrykket, efter først at have kikket

Men sådan leger vi ikke,

Den selv samme kunstner betror mig, at han selv hele sit liv har ønsket at bli

iqter, fordi han mener, det er den mest elTektive måde at charmere piger på.

godtnok et noget andet udtryk, noget med at score, som jeg ikke kan stå

her, uden at Iå rødstrømperne på nakken. Men ret har hanjo. Man kanjo

på de kvindelige lyrikere, hvor fascinerende de erl De kan nok Iå det til at

en mand, for nu at sige det. Men det kan nan jo ikke leve all De kvindelige

er nok Lige så fattige som de mandlige.

Nå, men det var et sidespring.

Sandheden er det, øt digte er en måde at skjule s1q på!

Folk tror normalt, det er en måde at føre sig frem på, at promovere sig på.

forholder sig lige omvendt.

leg bor i mit naur, sagde en kendt fransk digter. Saint-John Perse, hvis jeg

F{an mener urvivlsomt ligesom jeg, at han bor i sin kunst.

Det drejer sig om at tildele sig selv en hemmelighed, vel vidende, atjo mere

delt, jo mere tilhører den 6n selv.

At skabe sig et hjøme af uvisnelig skønhed.

Som at gå ud i skoven og gemme en skat bag et træ - i fuld forvisning om. at

m har behov for det, de som ønsker det, nok skal finde den. Et hjørne af

brstået på samme måde som fiaktalerne, hvor en enkelt flig alligevel i

Dette er jo noget helt andet end den råb-tlet-fra-tagetre-mentalitet som

som en pest. Popgrupper, som føler det som en {iasko, hvis de ikke

for mindst 60.000 på de udsolgte stadionkoncerter. Mega-overdrivelsen.

for hvem ikke cngar.rg himlen sætter grænsen.

Hvad det angår er di.gtningen, lyrikken, poesien langt trrere i pagt med de

vil blive parametre i fiemtidens trend: Stilhed. frisk luft, rent vand. Dct er

lever for.



Og selv om vi aldrig bliver så mange som nævnt lige før, så er vi dog mange

jorden mndt. Globalt set er der digtere nok til at fi'lde jeg ved ikke hvor

stadions - og l.rvad bedre er: Vi kan kende hinanden når vi mødes! Vi kan

på ordene, simpelthen, ligesom alle mennesker, der ikke er digtere,

noget andet, kan kcnde os. Og vi er ikke til at slå af marken!

til sidst at definere, hvad et digt er! Det er:

afsløre hemueligheden uden at uilleuere clen!

CI

udlevere hemmeligheden uden at aJsløre det!

idt imellem trivialiteten og non-eksistensen!

ed musikken på den ene side, billedet på den anden,

stilheden hele vejen rundt om.

t forsøg på at re-etablere betydningen!

digtl Et digt!

kongerige

et digt!



BODIL NIELSEN

er et bam og er et sted, der skal

et fredeligt badested sydpå. Hvor man

er der et hegn udad afleguaner mod havet.

skal jo nok holde de badende på

Leguaneme er store som dagligstuer, og 1-usker i
som helst der kommer for tæt på.

kører tur med sine forældre ad hårrålesving opad.

steder hænger skællede maver på bjergsiden.

soler sig der. Hun kan se hvordan de trækker vejret.

er meget årligt at køre gennem disse levende tunneler.

tror de voksne ikle på.

gider ikke rigtrgt at pakke

at komme hjem.

varer ikke længe inden turistbussen kører.

stor mus kigger på heude, og

kommanderer katten til at æde den.

gør den modvilligt.

skal f erne alt &a sin bamdoms skuffer,

masse ragelse.

får de slæbt bagagen til bussen.

vejen hjem vi1 far have selskabet til at slrrge noget dansk.

tager sig sanunen og sye4er med på

Vi er bøm af sol og sommer«.

A



går i skole og har en rød uniform.

ogle af
reciterer salmevers,

har ikke fået at vide, at

og hun bliver rasende.

det

i lektieme.

cndes mor skal begraves, o1; alle undrer sig over

godt liget holder sig.

har været død længe.

datteren undrer sig ikke.

ved, at i denne kiste er der kun

lille dåse med noget tørt.
'ed begravelsen er hun forkert klædt på.

de andre er i brunt sækkelæred.

værste ved begravelsen er, at der

r serveret the,

at der i hendes kms er klumPer.

ved godt hvad det er.

går de henad landevejen med en lærer, der holder et

foredrag om den vilde åuna. Tilbage i skolen

de vild i glasagtige labyrinter, før de

deres klasselokale.

Ligger i England.

skal holde sine ferier hos en gammel ven,

det går op for hende at hun er midaldrende.

ennen kendte hun ikke da hun var barrr.

l\

er på besøg hos en veninde.

er meget sto1t.

har et fælles ansvar for et tre måneders bam i en lift.

mister bamet på et aPotek.

er forfærdeligt,

barnet har meget bmg for medicin.

er helt brunt og indtørret.



er tilbagc i huset,

skal lægge noget kalfe ind
en hylde i et afde mange skabe.

ung mand siger at denne kalfe skal have 200 grader

30 minutter, så er den god.

skabet opdager hun ligger bamet.

er allerede slået i
kan ikke åbnes igen.

virker som en vaskemaskine.

står i et stort rum med lyst gu1v,

nunge gyngeheste i muntre årver,

g),nger-

angnber hun døren med er kob6n.

A

skal køre sin søstes ganie Ford.

Kjellerupsgade, og det går fint,
går bilen i stå.

skal trække motoren i gang med et håndtag,

sidder fast i det hul hun har fået lavet

en læge, da hun punkterede

1unge. Det gør ondt at bryde arret op, men hun

bilen i gang.

hun vender sig er bilen og søsteren

os det er blevet mørkt. Hun leder i
og er endda inde i togkupeer. Der møder hun

venner. Der finder hun en stor

frem, for i det her land er det

at vise blod.



ANDERS ÅBILDGAARD NIELSEN

som en havn ryster du dig selv

ud af ærmet

kronen nejer

ind i det gule lys

du piller lys ved ærrnekanten

vinkende vinterens klare øjne frem,

gennem sfu pels

så se dig ikke for, løft ikke

- ør er din tanke, noter og olie

lagt på is.

købe en hånd

føre den med sig

s1-r' kys i nærheden

lade engang købe

gribe om halse;

lilj ers flakkende malerier

tømme en tube farve

skødet på en nøgen fugl,

nøgen plukket fod efterladt på stedet



intcrcns 1lamn'rcnde knogle,

astmaen. sliber ribbenene

sorte breve sat i sne

tøsneen hæver hofterne

ublu priser

man må bede for hinanden

de gråblå fliser

gadens urimelighed
om nedstesen sol

og løvens gode poter i alle knæ.



CARSTEN RENE NIELSEN
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Der er meget drunatik i dine digxamlhger. Atmeldeme har f.eks. oJte ptoblemer med

ud aJ, hvad det er: Dtomatik eller lyik eller noget helt treilie - og etkelte kan fntle
sbive, at du »sætter dig mellem to stole« men ind imellew kan det også vitke som om

heller ikke selu - eller rerlaktøren, eller lwem det tu er køn fnde ud aJ øt skiue uden

, huad det egettlig er. Ahså denne genreblan.eling, hvot du f.eks. kaklet din anden digt

Frasagn, for »lyik ;for stemmer«?

- Når jeg har kaldt den det, så er det åktisk for at være lidt pædagogisk. Jeg

at folk forventer noget forkert, hvis de tror, at det er digte, for jeg synes

det er digte. Når jeg kalder det »lyrik for stemmer«, så er det fordi..1eg synes

lyrik. Og så kalderjeg det for stemmer, fordi det længste afsnit i Frasagn er u

sommer«, hvor der er seks forskellige spor, som kører, og der er de

. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, for det er heller ikke rigtig

det har selvfølgelig noget fra dramatikken: Det er en form for monologer,

ind mellem hinanden . . .

- Og måden man kan se det på i bogen, det er så ved, at de Jorskellige stemmet

huer sin skifttype?

- Ja, og skrilityperne er i par, l]vor der er to ens skrifttyper for et ægtepar, og

den ene kursiveret. Den kursiverede er manden. Det har jeg ikke skrevet

men det er også fordi, at de skal optræde, som de stemmer, de er- Istedet for

er en person, og at der står, at personen har den og den alder og ser sådan

ud. Det er stemmer, der kommer ind og kommenterer en syvende person,

er der selv.

- Diniørste Log, Afvikling, derkomi 199j,ligner måske mest lyik. Det ståt godt

pressemerlclelelset frø Jorlaget, øt andet og tetlie.lfsnit skulle yære lænhoLlsuis dramatil<

men det lwr jeg flu trcget suert ved at se: Jeg synes, det er digte, clet hele - måske

de sidste. Setujøtgelig er iler nogle stemmet - nogle andrc stemmer end det

jeg - men det er jo ikke så usædvanligt. Men der sbet så ex uduikling, hvor

,lyik.Jor stemmer«, og i din treclie bog, Lysvendt/Himme lsøjlen heddet det J eks »1

, 7. scene« i Himmelsøjlen. Det blircr mere og merc dnuatik?

- Himmelsøjlen er ikke dramatik i egentlig forstand. D.:t er ikke »ord-dramatik

er meget visuel. Den er inspireret af fransk billedteater, hvor der



et eneste ord, nlen noget visuelt, nogle billeder. Nårjeg delcr det op i akter, så

for at lave raurmer omkring de forskellige billeder: Nu sker der de og de ti

er noget, uran skal se lor sig. Der cr rkke nogen som helst rcplikker, der er

personer - cller steurmer, som i ,Den længste somlDeru i Fra-røgll. Der er si

beskrivelser af ting, der foregår.

EJterLysvendt/Hinrmelsøjlen kommer så Iklædt en andens hud, son er fioget

andet i.qen ?

Det er mere digte. Det er korte lyriske tekster, men de hænger sammen.

ikke et digt, der bliver afsluttet på en side, og så kommer der et andet digt på

Der er et forløb igennem nred nogle forskellige myter, som jeg selv har

som er inspireret af bl.a, aztekerne og maya-indianerne.

Jeg har fønt været i Mexico efter, at jeg havde skrevet bogen, og så er de d

smukke, poetiske ritualer fandeme uhyggelige. Når man ser kranierækkern

henad 10-20 meter lavet i sten - hvor kranierne fra de folk, de har flået hjerter

ud på, har stået. Og man ser de pyramider, hvor de så lige på 6n dag har

.000, fordi det lige var sådan er speciel vigtig dag. Så er det ikke bare lyrik mere.

Der erjo også meget »thygge« i dit Jorfiuerskab: Kroppen deforureres og åbnes Det

»gys« over det?

-Ja, det er der. Ikke så meget i den seneste bog, Huls uitte itgre kunne røsle,

er en anden form for uhygge. Det er nogle mennesker, der ikke kan finde ud

leve. Jeg kom til at tænke på, at det lidt er det modsatte tema af lklæclt er

hvis jeg ser på det udefra og bagefter, her og nu. I lklædt en andens hud

meget om de døde, der lever i foden. De er faktisk meget levende. Hvor

ende i Hprs mitre jtgre kurne rasle er døde.

I Huis nine jngre l<unne rasle er derjo også lorskellige genrer. Det første er

på et teaterstykke- Og så kommer der sådan nogle korte historier, som er

- Titlen på itin Jørste bog, Afvikling, ser jeg neget sonl et gerutemgåentle teua i ditJor

: En eksistertiel aJuiklirg, luor mon i de Jørste bøgcr fnder el nedshivnitg af

- der blhter fiået i kroppen, blodet lober osv. huor det eJterhåndett går over til

med nogle metafysiske, idealistkke, næsten religiøse toner, der kommer ixd. Hvot

aJuikling Joruandles til en metafysisb åbniug, en ouerskridelse aJ subjektet.

nople åndelige aspekter ind, huor der f.eks, dukl<er en '»guddom« op I Iklædt

dens l-rud?

- Jo, men Guden er 6n, der kræver, at man flår huden ai Guden er 6n,

at man giver sit hjerte til solen, og der står, at »Blodet har størst kraft u

r dit legemeo. Det er ikke en søgen, der går på, at vi skal nå det ophøjede og for

es med Gud, og så bliver vi alle lykkelige. Det er ikke på den måde, at guderne

stede i lklædt en øtdens hud.

- Detstfuetsted iLysvendt, af »du ville erulre din krop til etlys«. Kroppen er "i uejen't



der sættes ikke i de Jørste boget noget i stedet, Der er ikke noget ahematir' Det

så med Lysvendt/Hrmmelsøjlen. Der er et »lys« i en anden, netøiyskb fotnand '

- Det er nok lige netop det, der gør, atjeg ikke er så glad for mine to første

Fordi det er for tæt på kropPen. Det er ikke så interessant' synes jeg.

de t på en måde er det sanme, nogle af de sanrme ting, der ske r i de andre

udvides det eller flyttes et andet sted hen, og det bliver også merc

s1gt.

- Anmelderne har mildest tah uærct meget uenige on'r dine bøget, men tlu hat altid

stor Jan i Lars Bukdahl: Her hos Lone Munksgdatcl Nielsen et der vitkelig alle de tiug,

nu gerne dl have - wdtagen når du bliver fot lrc-istent, når clet kommer en

. Meu når tlet er mærl<eligt og ttntlerligt, så er hau helt metl. Han skiuer blandt andet

en andens htrd i 1996, at ilet er »hendes hidtil bedste og et houetluætk i den

antr. Et aJ rle mest originale boger, jeg hat læst meget lcenge, og huad med omsitler øt

op for lrcnde og giue en god vincl i patetiske og optel<lametetle sæduatlighedet s

, Stochholm, Edetfeldt, Henn.ingsen, Hesselhohlt, og hvad de ellers heilder, og læs«.

Jeg er selvfølgelig glad for, at han hele tiden har været der, forjeg synes ikke

har været andre, som har kunnet lide det. Jeg giver ham ikke ret i alt, hvad

iger: Jeg synes f.eks. ikke, at Himtnelsojlen er Salvador Dali som Tom & J

er ikke vild med hverken Tom &Jerry eller Salvador Dali. Der er flere ting,

eg synes, han rammer meget godt, men der er også andet i det, som han ikke

med at gøre, fordi han helst vil have, at det er mærkeligt bare for at være mær

Men det er iååe mærkeligt bare for at være mærkeligt.

Der er uere i det? Nogle metaJyskke dimensioner . . .

- Og det eksistentielle.

- Du har oversdt Aurlrå Breton, som uiJorstfor alvor Jtk på dansk med ilit udualg

himlen, r/er urlkom i 1996. Det virker på nig som et unile igt wlg. Jeg uille jo sige

alle mulige anilre aJ de klassiske surealister skreu så meget bedre end Bteton.

Det er sjovt:Jeg har {ået præsenteret mange, store fianske digtere og »ih,

de åntastiske«, men de har ikke sagt mig noget. Da jeg stødte på Breton,

naig meget, ogjeg følte, atjeg egentLig forstod ham r:reget godt, forjeg
det kun er mærkeligt; det er bare en anden form for logik, og den er meget

det, jeg selv laver.

- Hvordau uil du beskrive derurc ,andet form for logik«?

Det er jo uhyre logisk, når han feks. i digtet »Efter ballet« siger, at »ftemstil

af disse tir.rg betros de blinde / det vil blive mørkt«. Det er jo logisk. Jeg

at der er andre gange, hvor det ikke er logisk, men det er så vanvittigr

når et digt slutter: ,Der er hele lande bygget på skrog På fiskeben / Alt har rubi

ens årwe s1ru gange«. Det er bare helt fantastisk!

- Kan man sige, at du ligesom Breton - og antlre aJ surrealistenrc - knytter an til

interessant



Jomt Jor reli§øsitet. At limlet , derme »oucr-uirkelighed « , så at sige uil kwurc

på jorden gerurcm forskelligt kunstneriske praksisser: En fuldstæudig omuælming af virke

, en reuolutiott. Du har jo meget hinmel, engle, norke og lys, Jonter Jor
?

- Jeg er ikke ude på at smelte virkeligheden samrnen med en

så få virkeligheden til at forsvinde, altså at underkende virkeligheden. Det
er nogle steder knyttet til Biblen og nogle citater fra Biblen. Andre steder

så mest i 1A1rrlt en ønden hud - er det nogle ældrc nyter lra indianerkulturen. J
det ikke som en modsætning til virkeligheden, men selvfølgelig er det noget,

»ovenover« i 6n eller anden forstand, en symbolsk overbygning: En måde at

e sig virkeligheden på.

- Det du lauer, er meget ande etles efid det meste i dansk litteranu, også hds man ser

»eksterne« aktiviteter, som;f.eks. overscettelsefl aJ Breton, Det er ikke særligt »ddnsk«?

- Jeg tror i virkeligheden også, at jeg er født et forkert sted. Jeg føler mig

yttet til fransk litteratur på flere punkter. Det, der inspirerer mig mest, nårjeg
er ikke litteratur, men skulpturer og malerier. Det er Picasso, og det er

og indonesiske masker ... Det er ting, som har en utrolig kraft. Det, som er

isk ved Picasso - især hans portrætmalerier - det er, at det ligner og så alli

ikke. Man kan se, at det er et ansigt, og så er det alligevel ikke et ansigt. Det
eg er åntastisk, at kunne lave de to ting på 6n gang. Det er nok sådan, jeg gerne

skrive.

- Hvk jeg lige må vencle tilbage til Bukdahl, så har han jo her på det sidxe kørt noget

åorsrog I Weeke ndavisenJor Øverste Kirurgiske. Han har tæsten ikke kunnet skive

at relotere (let til ØK. Ifuert kuartal Jiniler han eJterhånlen el1 ny generutio , og ttu

altså utlfibt ØK til øt wzre intet mindre end litteroturhittpie ... Hvød synes du om Ø

knytter jo meget dfi til rcgle praksisser, som man ;fandt dem hos den klassiske avantgarde

arbejder øed genrcbruil og genreblmdinger og leger surealistiske lege?

-Jeg har kun kigget i tidsskriftet nogle gange, men for mig at se, er der ikke n

og død over det. Der er for meget leg, for meget »nu skal vi eksperimentere,

vi lave mærkelige ting«, men det er ikke vigtigt for dem. Det er mi.n umi

opfattelse af den smule, jeg har set.

I dit eget forJattuskab fnder man oJte en stor øluor og pøtos. Det er ikke bare skæg

Noget af det, jeg også har været ked af i anmeldelserne af mine bøger,

at nogle synes, at det er meget fotænkt, at det virkelig er noget, som man

over for netop at lave noget mærkeligt og anderledes. Det kunne j
drømme om. Jeg synesjo ikke, atjeg kunne sige det anderledes, endjeg gj

Det var ikke for at lave det mærkeligt eller for at tænle et eller andet »plot«

en mådc at konstruere det på. Jeg synes ikke, at jcg har konstrueret noget

I
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tidspunkt. Jeg har selvlølgelig lavet en konstruktion undervejs der er n

m cr vokset frem, sotn jeg sir har fundet bagcfter men jeg har ikke sat et

er stativ op på forhånd. Jeg synes, det er tænkt og følt på samme tid.

- Jeg håber, at jeg tager fejl, uen Jor mig 4t se kun e oget tyde på, øt vi ncetmet os

i dansk lyrik: Modemismen er gentemsl<reuet, øh er prøuet, og hvis ikke lyikerue

sig ned i rleres egen Jonu og alt Jor velkendte egen tale, bliver de ironikere som ØK-Jolke

eller Janus Kodal meil Fyrsten Zibebes bekendelse begyntler at skive fortællende

eller holder helt op med at sktive. Tilsvarende er det, herfra huor jeg sidder' suætt atJA

rogle nye talenter. Er rler noget om det? Jeg mener, kan man bliue Yed med 4t sl<tive?

mewtesker blive ved med at udvikle det genre, der hetlder lyik? Ellet går det med

maleriet, som de Jleste regner.for dødt?

-Jeg tror ikke på den d6r med, at nu kan man ikke male mere, og nu kan

skrives mere. Det må være op til den enkelte person: Hvis den enkelte perso

et maleri, der alligevel skal males. Hvis der er et eller andet, som er vigtigt

en, eller hvis vedkommende simpelthen bare har en id6 til et maleri

at skrive noget, jamen, så skriv det dogl Istedet for bare at sige, at det

ikke, for det er færdigt. Så må man jo skrive det, og så må man jo se, om

godt nok. Og hvis det er det, så skal den bogjo være der. Selvfølgelig har det h

skrevet tusinde gange før, men sådan har det jo altid været. Hvis jeg synes,

i gang med noget, son] kan blive godt, så laver jeg det, og så ser jeg, om det

Så kan jeg ikke tage mig af, at nogle

år siden.

At man kan have en personlig krise, hvor man føler, at man ikke kar.r

det kanjeg sagtens følge: Sådan harjeg det hele tiden. Men jeg hopper

den d6r med, at nu er det hele forbi, nu kan vi lige så godt holde op. Det trorj
e Pa.

- Men den rolle, son l<unstneren eller Jorfatteten spiller i samfundet, forøndrer sig tlog

mincl*e, fortli samJutdet forantlrer sig Huad et det så Jor en tolle, man har som

hvis wan har nogen overhovedet? Ahså, huad skal det til Jor?

Hvis folk læser det, så skal det ændre deres liv. Ikke politisk, r:ren simpelth

dem et eller andet sted hen. Ikke nødvendigvis rykke dem alle sammen til

, men påvirke dem, ruske i dem, Iå dem til at blive levende! Men det er der

mange, der er interesserede i at være . -.

- Så der gemmer sig altså nåske sådan en lille dllntgldist i clig alligevel? Med en

om at Jå Jolk til at foranrlre sig og fi dem rusbet ud af deres borgerlige lit?

Nej, det handler ikke om noget med borgerligt liv eller noget .. Det

at Iå folk til at holde op med at være bevidstløse! Så er det sgu' lige meget,

har hus og sommerhus eller bor på gaden Jeg skriver jo ikke rnine bøger for

siger, at det har været skrevet for

fotk til at holde op med at være bevidstløse, men hvis folk læser bøgerne, så



hvad dcr sker, hvor der ikkc er nogen fare og hvor de ikke skal

have, at folk tager lidt mere stilling til de store ting:

Det hele er bevidsdøst og pakket ind i vat.

-Jeg skriver jo ikke mine bøger for at rykke på det. Men alligevel,

men så bliv dog levende for helvede!« Men jeg har jo ikke skrevet dem

Hvis det bare var det, jeg ville sige, så

og ned ad Strøget. Det er jo ikke derfor, at jeg skriver bøgerne: Så

Men jeg kan godt se, at det ligger der.



HttHttTtn
er en krans, der flettes sarunen over knoglehvælv en lunken nat i maj' Der

foran benene i graven og den hvide manke, sko, som trækker nedad, træet

foto, solen har leveret. Mønstret galoperer under klokkeklang, mæanderborten

og leret stopper øjne til. At vinen ikke drikkes af de tanketomme kranier,

Substantiv ijorden. 3 forkerte trin gør holdt. De ønsker ved det frysende

krukke om månen, sætninger spredt til en vifte og ører at svinge, med helhesten i'

brde nmonogrammet blev et hagekon af lyn. De borer sig i marken som et smykke

isk havre. Vandet tålder tæt, og hvis vi dør engang, er hodet flildt afdråberne,

aflækkende kranier med tårer, som muslinger lukker sig om. Ved fødslen,

kom med en stork, sad der flige afs§er bag øjnene, gråden var blå afat dale fra hi

hvis port stod på klem. Således findes du altid bag lågene. Bønner stiger mod

perler på mden er engles bekymringer, syndflodens rest. Kamæleonbuen

sidst, du har gødet en ørken, og kaktussen blomstrer' Fuglene spredes som

Dragen kan vaje som blæstens oblat. Nårjeg åbner for bruseren, er det et

om dig.

SiMON GROTRIAN



ULRIKKA S. GERNES

R.DI DIT ANSIGT
et vand

et helligt brev

til bunds

de

at slukke

blikke

kastet

en brønd

vugger

gLitrer

fa.lmet genskin

alt som er elsket

og uind&iet

dybden

et ukendt mål

VED SELV

du hedder noget andet

de står over dig

hvide kitler

råber dit navn

for at vriste

hemmelig kode

af dit blik

og urørlig

krop er lukket

et segl af drømme

når de nær'rrrer sig

skarpe genstande

de ikke aftvinge dig

billede

du vifter dem væk

gale fugle

forbliver, dybt

din kalejdoskopiske verden

de hul i dit hoved

at suge navnet

"f dig

fuglenrnger

i dit kød

da er du

anden

andet sted



ENKELI R\'K
skulderen

det lykkes dig orruider

ryste resten

arvemassen af

af ord og tegn

væltede korhus
der lålder

splintrer

sidste klæbrige billeder

arter hvis lænssel

at give slip

er stærk nok

L ]



LAUS HØYBYE

runde lysgiimt
jeg svajende aks

blå himmel

søde dufte afbark

omkring mig i cirkler

i bobler

bevæges af vir.rden

det ene ses kun solen

i det andet marken og rnin højre hånd

ert
stykker i dag

lægger sig sage til rette

dalende blade

skovbund

afbristede bobler

svnet afbilleder
harnronisk uorden

der slår grene i solen

ende fingre

blå himmel

solen er et glasprisme

tusindvis af delstråler

er n:ndt i et virwar

iader af spotLights

de grå mure

ånges

rystende sekunder

de ålder ud

parterede på gademe

verden uden keme?

drømrrrer folk om Satum

står skyeme tungt

samlet flok

blybaner i edderkoppespind

Jorden
altid

dirrende myrer omkring

tuens gange

i søde stykker

skovens utælleligc grene



PETER CHRISTENSEN

FOR'UNDNG'PUNHT
enneskedis, gået i1d i hirnlen

e vandrer, hvileløse pande mod lyset:

iltre tanke gør dig blind,

en står son.r døve brag i den brune sne:

edis, i dag har solen ekko

lyset knytter sin rynkede næve om det

^
ogen kommer aldrig sig selv i forkøbet

oget står altid og stirer i blæstens sølvmørke:

skygge han bar under armen

nu på plads bag urig

den torden der flakker i det ferne,
står vi, regnens bitre ferskenlYs

A

liy var roden til alt godt:

gik baglæns til grunde i sig selv

det du a.ldrig kunne tænke til ende

strøet ud, sået og gemt i grusets våde riller:

6r ligger du død og læser mine tanker

et sprog jeg aldrig kommer til at kr:nde

l\



I
lugter af blå benzin

skralderummets runkne rungen:

garnmel motor der brænder sig selv i stykker,

som en mørkegul tåge i en drengs øjr.re:

lysende ligskjorte

har du været så tryg

sidder og tæller dine minder op:

uhørt kærtegn, en udslettet vilje

er gangjeg er tæt på at være lærdig

din død på tværs:

du aldrig kunne {å fortalt os

gemt sig på tidens bagside

A

eg sorterer i dine sol§ddte glemsler:

hænder i udstrakt hvile

gang lægger det hele sig til rette

en skamfuld stirren, forsvindingspunkt:

den, dødens krybende gab der smiler:

du glad for det!



PETER THAGE

lank sidder hun på gruekedlen

hud af helium, skifter vandhinder rørt

blusen gemmer hun skud af timian

e krydderier hviler i væsker, letpåtå Iøftet

hud bidt så fin, hun skærer en sten op

blomsteræg perle frem, Iøvhang luer krummet

gnistrer mod græsset, et træ vil vælte

hun spiser blonmer

A

en tekop

er glaspuls nøgen, lukker æterøjne

igt onr ånJehænder, i lamPens

icitet drejes øjne ind, strikvanters

skår, gashjertets gæller dunker

følges af bulneblomst

kun lukke smilet i åbnet

^



vågner brat

stik i negleroden, ser rustblomster

på lagnct, brat perforeres fosterhinder

pollen, støvfang vibrerer afkogt hud

sætter jernbier sig i kager om søvnen

spy i ørespejlet, brat brænder et ansigts

i et kort øjebliks ild, brat slukker hun

selv

A

havens mørke åbnes

syren i hvide stød, kloræbler falder 6t for 6t

i ribsbuskes åbnede gæller, hvert ribs

lukkede lunger, og pigen i grøften

et egern ind i kinden, egernhjertet banker

sylespidse slag mod åndedrættets hinde

inger af stikkelsbær, hun knuser sig i ro
et neglerids i en blommes mørke hud

es sommeren itu
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