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Hun kigger på ham efter sex og smiler, var det godt

Nogle oplevelser står så kortvarigt som lys på en fødselsdagslagkage

Han nikker i stedet for at svare

Hvad kunne du bedst lide

Det hele

Skal vi gøre det igen

Nej, det var så godt, at den oplevelse vil jeg godt have lov at nyde

Hvad med dig, var du tilfreds

Ja, smiler hun, det var godt

mens hun tænker 

at nogle oplevelser står så kortvarigt som lys på en fødselsdagslagkage

#01
Uskabt for hinanden.
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Jeg går ind på biblioteket
Tjekker om min eneste bogudgivelse er udlånt
Den er hjemme, forfængelighedens nærdødsoplevelse 
Jeg må gøre noget
Jeg tager den som en tyv fra hylden og sætter den over på 
nyudgivelses- og kviklånshylden
Nu må den sgu da blive udlånt, ellers må jeg låne den selv
For fanden da, ikke i mit eget navn, det ville være patetisk
Nej, jeg opretter mig da med et nyt navn
I morgen går jeg på net-bib og søger på bogen
Tænk, den er udlånt, hvor fedt
Så slap jeg da for at lave dokumentfalsk
Om 30 dage må jeg af sted igen
Er den hjemme
så starter det hele igen

#02
Forfængelighedens 
nærdødsoplevelse.
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I dag, en generalprøve

I morgen, en premiere

Døden, en Grand Finale

#03
Livets teater.
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Der var engang, hvor service
var noget, man havde 12 stk. af i skabet.
I dag er service
alt andet en service,
når man er ude at spise.

#04
Service.
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Hun var smuk som en stjålen cykel

Hun var stadset ud som en dyr lagkage nede fra bageren

Hun var dragende som en teske dijonsennep

Han ledte efter øjenkontakt som en drage i en orkan

Han var gammel og rig og ligeså ophidsende som en Nettoekspedient, 

der scanner en frossen pizza fra Dr. Oetker

Han ville tænde lunten til en led gold digger-kællings tampon

med ord han havde læst på omslaget af en bog

Hun lod ham tro at hendes krop var en hemmelig have

hvor den i virkeligheden var en offentlig park

Hun sagde det var kærlighed da ringen gled på hendes finger

Prisen for de venlige umente ord var opstemningsvaseline i pengehullet

som kunne fake pussy juice til en gammel rynket pik 

#05
Pussy juice.
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En forfordelingshudafskrabning

En tilsyneladende harmløs ligestillingsbakterie

udviklede sig og man indså at amputation var uundgåelig

Det som startede som lighedsfornuft blev til kvoter

Sidenhen kvoter for ord startende med man

Man skulle erstattes med et ligestillings kvin

Manicure blev til kvinicure - andre man-ord til kvinipulere og kviniodepressiv

Selv fodbolden blev ramt så det nu hed kvinsopdækning

Kvin tag noget fornuftspenicillin

inden hustrubidrag bliver til husbondbidrag

og pigegarden skal optage drenge

Kvinuskriptet var skrevet til koldbrand i hensynsbetændelsen

Tossekemo var sidste chance for at redde mand og kvind

fra at blive intetkøn

#06
Hensynsbetændelse.
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Du kan, hvis du vil

Du vil, hvis du kan

Du bør, hvis du tør

Du tør, hvis du bør

#07
OPRØR.
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Succesfuldt iværksætteri er at gå fra fiasko til fiasko
uden at miste troen på sig selv. 

#08
Succesbrøler.
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Børn i bilen
Mærkatet
rister hornhinderne
vælter sind
Ranke kroppe er slappe
hænder smelter på huden
nære blikke er fjerne
kærligheden er gået i vinterhi
trods forårets kalden
Solen er formørket
lyset er forstummet
regnbuen er farveløs
tiden slår halve slag
Ord runger af tomhed
selv hårde hjerter deserterer
Har gud forladt os, spørger en,
da ligvognen kører forbi.

#09
Børn i bilen.
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De vinkede, da bilen kørte 
hænder græd i vinden
Arme forladte
Syntetisk efterklang fra ansigtsløse beroligende ord
Du må være stærk nu og passe på din søster 
Øjeblikket der dræbte drømmen
For lille til helt at forstå
at i går ikke er i dag og at i morgen aldrig bliver sig selv
De kigger skræmte op på skiltet.
Hvad betyder børnehjem?

#10
Børn, der bare ville hjem.
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Hvordan bliver en gruppe af demokratimodstandere enige
om at være imod. Ved afstemning? 

#11
U-anti-demokratisk.
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Hun var ikke inviteret til det store Fashion Show

Hun var skidt til mode. 

#12
Fashionsyg.
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Far, hvad betyder ordet farlighed

Far–lighed, det betyder, at du ligner din far

Hvad så med snedige

Sne- dige, det er et vinterfænomen, hvor sneen fyger sammen i diger

Hvad betyder ordet ægteskab

Ægte – skab, det er såmænd et kvalitetsmærkat, der fortæller, at det ikke er et kopimøbel

Kan du hjælpe mig med ordet taburet

Tabu-ret, det modsatte af nationalret – noget du absolut ikke må spise

Og hvad med modersmål

Moders–mål, her skal du træde varsomt, søn, mor er ikke glad for at tale

om sin livvidde og vægt

Det sidste ord er demokrat

Demo-krat, det er sådan nogle udstillingsbuske nede fra planteskolen

Du ved godt, at du bare skal dele ordene, så giver de mening,

og ellers spørger du bare igen, skat. 

#13
Deleord, jeg ikke forstår.
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Poolen er så blå, mor,
og kloren er så hvid
Nu er tisset dødt, mor
og vi kan hoppe i
Pøllen er derude, mor,
vi lukker vores mund
Kom, tag mig ved din side, mor
langt væk fra børnepool

Det er blevet nat, mor, 
og vi skal gå i seng.
Hvad monstro det er, mor, 
som gør mit øje rødt
Tror du, der er drenge, mor, 
der klør sig lissom mig, 
og tror du, de skal bade, mor 
i den azurblå pool

#14
Poolen er så blå, mor.
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Der var et hemmeligt møde i KUK-afdelingen i DSB

Kvalitet, udvikling og kommunikationsafdelingen skulle klarlægge,

hvad de skulle gøre ved de mange klager

En sagde, vi må have færre passager for at få arbejdsro

En anden sagde, der er simpelthen for mange afgange og for mange stationer

En tredje sagde, hvad gør vi ved pendlerne, som bare vil køre i tog uanset, hvad vi byder dem.

En fjerde sagde, vi må have hjælp udefra

Og sådan gik det til, at firmaet GAKKELAK A/S skulle hjælpe KUK med at rationalisere DSB.

Da GAKKELAK havde set referatet fra sidste KUK-møde, var de klar med svar

KUK og GAKKELAK A/S afholdt et nyt hemmeligt møde

GAKKELAK A/S sagde til KUK, her er vores agenda

1. I skal have arbejdsro, der er alt for mange passagerer

2. I skal fjerne stationer, hvor togene holder, og have langt færre afgange

3. I skal hæve prisen over for pendlerne, og servicevognen skal væk

KUK var begejstret, konsulenterne fra GAKKELAK kom med svar, de aldrig selv kunne være 

kommet frem til. 1 mio. kr. var billigt givet ud for sådanne geniale svar, sagde chefen, mens de 

spiste dansk højtbelagt smørrebrød med de glade konsulenter.

Og sådan gik det til, at KUK og GAKKELAK blev livslange venner i verdens lykkeligste land.

#15
Pendler nok.
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Et sandhedsvidne havde set det.
Vidnet havde smagt på historien, en muselort.
En muselort som måske, måske ikke, var fra den hemmelige hasselmus.
En mus som ingen nogensinde havde set.
EU habitatsdirektiv betød, at vi måtte have en bro over Svendborg-
motorvejen, for tænk, hvis den usete mus skulle driste sig til at følge 
ikke EU-beskyttede dyr over vejen.
Faunapassagen til bare 18 mio. kr. ligner et par glatte røvbalder, der 
viser revnen mod himlen.
Den beplantes så for blot kr. 100.000, så nu ligner den behårede balder.
Ikke så sært, at hasselmusen ikke gider gå over den bro, men kun 
lægger sine muselort ved siden af.
En mus, som end ikke er en mus, men en syvsover, som dermed 
slægter vejdirektoratet, der har bestilt arbejdet, på.
Utilfredsheden breder sig, og man nedsætter et udvalg til at 
undersøge, om det, man gjorde, var det rigtige.
Det nye medlem af udvalget er sandhedsvidnet, som fandt muselorten 
og får millioner til at undersøge sig selv.
Ikke så sært, at der ikke er råd til velfærd.
Se, det var en rigtig godnathistorie fra verdens lykkeligste land.

#16
Muselort i Faunapassagen.
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Du har tid nok, du skal nok nå det

… men hvor lang tid er ret lang tid.

Da jeg var 5, var Otto den 2. af Danmark allerede konge, Mozart komponerende musik, 

og tid var noget, jeg ikke forstod.

Da jeg var 10, var Honorius allerede kejser i Rom, og jeg følte, at sommeren var uendelig.

Da jeg var 20, var Alexander allerede den store og dimensionsfesten langt ude i fremtiden.

Da jeg var 30, var Ramses den 2. allerede farao, 

og 10 år ude i fremtiden føltes som uoverskuelig lang tid

Da jeg var 40, var Gorm allerede den gamle, og 20 år den halve tid af mit unge lange liv.

Når jeg bliver 50, vil Cæsar stadig have været kejser i fem år mere, 

og jeg får et brev fra Ældresagen om,

at tiden er ved at rinde ud.

Jeg kan nå det endnu, men en ting er sikkert:

Jeg er sent ude.

#17
Sent ude.
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Nogen spørger, er det ham der, der er den forreste
Nej, slet ikke. Jeg er ved at blive indhentet
De allerforreste har allerede passeret mig
Ja, nu sker det igen, jeg bliver overhalet
Af de samme, men de genkender mig ikke
De vil bare forbi en ener, som, de ser, er sakket bagud
Jeg burde stoppe dem og fortælle, at vi kører i ring,
og at vi kommer til at se hinanden igen, senere
Men det ville jo gøre alle deres kræfter spildte
Så jeg lunter tavst videre, jeg ved jo, at alting gentager sig igen
Om lidt, i morgen, for altid

#18
Først med de sidste.
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Du må forstå, at flertal af tand er tænder, men roman bliver ikke til rumæner.
Du er med på, at når hånd bli´r til flere, er det hænder,
så burde helligånd blive til helligænder,
for du ved jo, at and bli´r til ænder.
Men selv sp hjælper ikke and fra spand til spænder
Nu, når vi taler om flere, så bli´r fod til fødder,
men blod bliver ikke til blødder

Du vil lære, at imperfektum af tage er tog,
men at dette ikke gør klage til klog.
Du ved jo, at slog ikke er datid af slag,
så gør det heller ikke snog til snag.
Alle ved, at datid af krage ikke er krog,
men ved de, at bage ikke bliver til bog.
Nu skal du høre om datid af at ringe, det er ikke rang,
men er du sikker på, at slinge ikke bliver til slang.

Du vil lære, at imperativet spis ikke i datid bli´r til spas, 
men kan glæde dig over, at dus ej heller bli´r til das. 
Du vil tænke, at bydeformen af gæs bliver til gøs,
men nej, fordi det vil gøre læs til løs.
Hvad med kom, bliver det så til kam.
Nej, ikke rigtig, for det ville gøre rettens dom til spillet dam

Nu skal du høre om tredje person af han, ham og hans,
men ligheden stopper, når en mand byder en kvinde op til dans.
Det kræver klart, at vi undersøger sagen til bunds,
men kvinder bliver ikke til hun, hum og huns.
Måske du kender til ubestemte pronominer som liden, lidt og få,
men tror du så, at du kan skrive tiden, tidt og gå

Du tror måske, at tillægsord er snip snap snude, men det er forkert ligesom slip slap slude.
Er du klar til at bøje adjektiver som mange, flere, flest,
men lad være at bøje ordet, flere, mere, mest.
En af de grumme er slem, værre, værst,
men du kan ikke bøje kone sure, særest,
i hvert fald ikke, hvis du stadig vil have hende som din kærest´.

#19
Så er der
danskundervisning.
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Man får aldrig tid en dag
Tiden er en, du selv må tag´
Vente på, at tiden kommer,
er som en vinter, der aldrig bliver til sommer
Tiden tager livet for givet
Givet er ikke, at tiden rækker til livet
Livet er kort, og tiden går
Gør tiden til din ven, og du livet når

#20
Tiden tager livet for givet.
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Du har fem bolde at jonglere med i dit liv

Job-, helbred-, venner-, familie- og fritidsbolden

I sig selv lidt af en bedrift at holde i luften

De fire er af glas og en af gummi

Du kan ikke tåle at tabe en glasbold på jorden

I bedste fald får den et skår, i værste fald splintres den i tusinde stykker

Vær varsom når du jonglerer med glasboldene i dit liv

Jobgummibolden kan du roligt tabe, den hopper såmænd nok op

i hånden på dig igen.

#21
Livets gøgleri.
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Hun kigger på mig med et lettere forvredet ansigt, 
da hun løbende passerer mig på fortovet.
Jeg nikker anerkendende.
Ja, jeg så dig godt løbe, du strammer dig virkelig an.
Jeg ved dog godt, hvad det er, du løber fra, trunte.
Du må sætte farten op, dit cpr. nummer er ved at indhente dig.
Fortidens røgsynder ses på din rynkede mund i et ansigt så solafstraffet og læderag-
tigt, at enhver ækvatorafrikaner
vil vende sig om og sige, ”hun var godt nok mørk, hva´”.
Da hun luntende kommer nogle meter væk, vender jeg mig om for at se bagsiden.
Din røv ser dæleme heller ikke stram ud, selv i et alt for tæt cat woman spandex
løbesæt med tonsvis af blændende reflekser.
Jeg fortsætter fløjtende ned mod centret med min sportstaske på ryggen, tjekker 
ind og klæder om, mens jeg ser den ene jævnaldrende mand efter den anden med 
gammelmandsrøv og hængevom iklæde sig det nyeste Nike outfit.
Jeg følger efter, er en af mængden med et cpr. nummer, der kommer tættere på.
Går forbi spejlet på vej ud. Trækker maven ind og får en godkendt brystkasse for en 
stund.
Træner noget jern, der skal bekæmpes, og får et anerkendende nik fra en lidt yngre 
kvinde, som går forbi. 
Det var dejligt, at hun kunne se, hvordan jeg slider i det for at holde mig ung med 
de gamle.
Må også se at komme ud at løbe blandt de andre seniorer med gammelmandsrøv i 
alt for tæt løbetøj.

#22
Gammelmandsrøv.
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Hun trænede på et løbebånd for at nå
at smide de kilo, som selv var løbet på
Hendes øjne stift rettet mod båndets tv-selvpineri
Det er som et AA-møde på et bryggeri
Tv-kokken laver verdens bedste lasagne,
og hendes hjerne siger, du må ud at handle
Vi skal jo heller ikke være fedtforskrækkede
Og kakao har bevist at kunne gøre forbrændingstricket
Du har fortjent det, sådan som du slider
En lille kakao Snickers i munden feder ikke i små bider
Måske hun skulle sætte sig ned
spise sin chokobar i sit slanke sved
og forlige sig med sin krop og leve i fred

#23
Træningshysteri.
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Forandringsparat, hvilken illusion
Prøv blot at lægge dine arme over kors
Prøv nu at gøre det modsat
Se, det er forandring i den mildeste form
og dog føles det helt forkert

#24
Forandringsparat, hvilken 
illusion.
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#25
Far ved et tilfælde.

Han gik rundt og arbejdede nede ved springvandet, da det skete

Han kiggede på telefonen, og der var kommet en besked

Han åbnede mailen

Højst uventet melding

Hvilken glæde, han var blevet far, til et barn som savnede en far

Han ringede fluks til moren for at fortælle, at hun var blevet mor

Hvilken glæde at få en mail om, at man var blevet forælder

Hvad mon den næste mail fortæller, bare den ikke er fra Skat
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Hun havde asfaltfeber

Hun var kørt lige ud i et T-kryds

Hun var stødt ind i kærlighedens autoværn

Hun var strandet på længslens holdeplads

Hun trampede ind på rastepladsens forladte herrelokum

Hun besluttede sig for at stå op og tisse

Hun ville tisse mænds lort væk fra kummen

Hun ville bestå ensomhedens mødomstest

Hun måtte klare sig selv på livets grusvej

Hun skulle igennem de forladtes ubarmhjertige rundkørsel

Hun var som en brugt vogn, der ikke længere var synsgodkendt

Hun var som et færdselsuheld, forslået med ridser, skrammer og blå mærker

Hun måtte på kærlighedens genopretningsværksted

Hun håbede, engang at kunne tilgive, hun ikke var drejet af noget før

Hun håbede, at hun engang kunne tilgive, at hans knytnæver var som en

døgnåben tankstation. 

#26
Hovedvejen der endte 
blindt.
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#27
Åbenlyst formørket.

Hun var på vej for at hente sit barn i vuggestuen

Hun så sig selv som en stærk, fordomsfri og fornuftig kvinde

En kvinde som kæmpede for lige muligheder for kvinder og mænd

I vaskerummet stod en pædagog med langt lyst hår

og vaskede numsen på hendes førstefødte

Hun smilede for sig selv over de dygtige og dejlige pædagoger på Mejsestuen

Pædagogen vendte sig og sagde pænt goddag

I det samme opdagede hun, at den venlige person var en mand

Stemningen gik fra god til værre, en venlig mand med hestehale,

en åbenlys pædofil, hun måtte tale med lederen.

Lederen forklarede, at det var den bedste pædagog og blandt børnene mest vellidte

Hun kunne ikke lide det, mistænkeligt, hun foretrak kvinder til jobbet.

Hun var ramt og bad om regler

Regler om, at døren altid stod åben, når hendes barn skulle skiftes af en mand

For mænd er ikke lige med kvinder

Det eneste åbenlyse var, at hun havde mistet sin forstand



#Selvsvupper#28

#28
SEX.

Nogle mener, at sex er det bedste i verden
Men har de virkelig prøvet at være seriøst skidetrængende
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#29
Den evige jagt på rigdom.

Alle leder efter malkemaskinen til den fempattede ko.
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#30
Tyk så let som ingenting.

Hun kædespiser salat, mens hun over sit brillestel kigger ud i kantinen

De fleste har bemærket, at hun bliver tyk af ingenting, og at stofskiftet er imod 

hende

Hun cykler til arbejde hver dag, mindst 30 kilometer

Det må være en sygdom, tænker jeg, hendes salat feder som Snickers i bacon-

svøb

Jeg er glad for mad, og jeg ved, jeg er tyk, fordi jeg spiser mere, end godt er

Jeg rydder lige gryden, når der alligevel ikke er rester, der er værd at samle på

Jeg bilder mig konstant ind, at jeg snart skal ændre livsstil, men så ser jeg på 

salatkværnen

Hun æder salat, som var det hendes mål i livet at udrydde dets eksistens på 

jord, og intet hjælper

Den anden dag mødte jeg hende i Fakta med en indkøbskurv så kalorietung, 

at en sumobryder ville sige, ”så slapper du lige lidt af med fedtet, søster”

Det var da befriende at vide, at fedt ikke bare er salatfortryllelsesmolekyler, der 

forplanter sig på kroppen om natten, uden at du ved det.
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#31
Petit uelegance.

Hun sad ved mit bord til festen, bemærkede hende straks, hun var så elegant

En petit voksen kvinde i sin bedste alder, på alle måder velplejet og veldrejet

Men hun bar på en hemmelighed

En hemmelighed der byggede sig op, som aftenen skred frem

Til sidst søgte hun mod unisex-toilettet

Jeg skulle samme vej og blev mødt med en torden af en balderasler

Hun bar på en prut, som hun ikke ville lade sive ved bordet

Hun trak ud efter at have prutskidt millionbøf som selvklæbende små rosiner 

i hele kummen

Hun smilede skævt, da hun mødte mit forstenede ansigt

Hun vidste ikke, hvor længe jeg havde stået der

vaskede sine hænder og forlod unisex-toilettet

For dælen, hvor ville jeg ønske, der var adskilte toiletter for mænd og kvinder

Jeg kan nu kun se på denne smukke kvinde

som prutskideren. 
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#32
Svin.

Det var et tomt blik
da livet forsvandt
Rippet og flået
der var intet tilbage
Alt var udnyttet
Skriget, var det eneste, der gik til spilde.
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#33
Djævle.

Hvornår var det, vi smagte på grådighedens omsorgssvigt for 
første gang
Da livets ubarmhjertige fodboldstøvle lossede dig i skridtet
Da løgnagtige benspænd fra bedrageriske skøgehorn taklede 
dig i hjertehøjde
Da de vildeste fatamorganaløgne fra ophøjede 
undermennesker nikkede dig en dobbelt skalle
Da tarvelige undermålere opmålte dine fejltrin efter 
misundelsens tommestok
Aldrig krybe i deres anusspor
Aldrig kvæles i deres selvretfærdige opkast
Aldrig undskylde for ugjorte ting
Aldrig, I er slettet som mennesker i sindet
Smagen af hævn giver dårlig ånde, så lad det ligge.
Milde sind giver lange liv, forlig dig og forelsk dig i livet
      … Men glemt bliver det ikke, bare så I ved det.
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#34
Utilpassede selvsvupper.

Efter at have straffet noget jern er det tid til wellness
Først en skyller, så i dampbad og sidst den varme metalliggestol
Det er manna for sjælen
På vej til drømmeland ser jeg ham så stå i bruseområdet
Med røven ud mod verdens skue kratter han sig i gattet med et forvredet saligt ansigt
Analkløe
Han negleskænder sin røv i en sådan grad, 
at den fine hud mellem balderne rødmer og svulmer op
Det er som om, Newton har ladet sin tyngdekraft hive alt hår ud af hovedet på manden
og ladet det vokse ud som en grå hestehale af hans gammelmandsrøv
Nå, ind i dampbadet, så er der ro
Fandeme om ikke den gamle mand skal samme vej med sine røvfræsernegle
Han sætter sin sure røv direkte på fliserne. Ikke noget med at bruge et håndklæde
Næ, han beplanter flisen med sine svedige kastanjer og rumsterstang 
sammen med numsehestehalen
En sølvgrå hestehale med perlekæder af små brune bæperler befamler nu ækelt de fine fliser
Så begynder han ukritisk at barbere sig og lader hårkrummerne danse i dampbadets måneskin
Nå, så må jeg sgu ud og have en kold afvaskning og så et kvarter på metalvarmebriksen
Den sure røvbanan følger kort tid efter og smider sig nu på briksen ved siden af 
uden at vaske gammelt sved af sig eller afspritte briksen.
Han forlader den igen uden at gøre den varme briks ren 
og lader sin fækaliebakterier og røvsved varme sig til den næste
Da jeg atter kommer ud i omklædningsrummet, står han og tisser for åben toiletdør
Mon ikke hans tis laver kaskader ud over det hele og sætter klæbrige hilsner
Halvvejs igennem påklædning kan jeg høre hans stemme beklage sig til en anden gæst 
over rengøringen af spinningcyklerne
Ord som ulækkert og uværdigt gentages højt fulgt af de må sgu stramme op.
Prøv at hør klamme analkløekaj. Det fandeme dig, der skal stramme op
Du skulle have den vildeste selvsvupper, at du ved det
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#35
Selvbetjent diagnose.

Det startede en mandag og helt uventet
Første gang, jeg mærkede forandringen, var, da jeg stod op om morgenen og strintede
Jeg tog mig straks til mandlerne og lod fingrene vandre ned ad halsen og tilbage igen
Så op på panden, den var ikke specielt varm, måske lidt, ja, var den ikke varm
Det føltes, som om den var varm.
Tager et termometer op i rumpen, den er god nok, 37,7 C, for dælen, jeg er jo nærmest 
døende
Jeg føler mig også lidt mat, og er det ikke ondt i hovedet, jeg fornemmer, eller hvad
Jeg rømmer mig, huuaa, huuaauh
Jeg synker et par gange og kigger mig straks i halsen
Kunne jeg se rødme og hvide pletter på mandlerne, nej, måske lidt
Men det betyder jo ikke, at der ikke er noget, vel
Jeg er også herreøm i hele kroppen
Jeg trænede godt nok styrketræning i går for første gang i lang tid, men det er ikke det
Jeg tjekker lige netdoktor
Okay, udtalt mathed, ondt i hovedet, mega høj feber, muskelsmerte og ondt i halsen
Nå, hvad kan netdoktor komme op med
Symptomerne peger på alt muligt. Hov, hvad er det.
Fuck, det kan jo være ebola. Det er ebola, og jeg har ikke engang været i Afrika
Jeg ringer til lægen, jeg har brug for en straks-tid, og du må hellere bære maske
Lægen vælger ikke at bære maske. Sig mig, har han ikke set Outbreak med Dustin Hoffman
Så er det sgu også hans egen skyld, han var advaret
Hvad siger du så, er det til en klar indlæggelse
En virus, siger du, og lidt for hård styrketræning
Nej, det kan fandeme ikke passe. Og du kalder dig selv for læge
Slukøret tager jeg bilen på arbejde og fortæller, at de skal holde sig lidt på afstand,
  for jeg fået en mistænkelig virus.
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#36
Kindhest.

Slukøret med et sæbeøje efter en på mundtøjet
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#37
Uplads.

Alt er på sin plads, i skønneste uorden
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#38
Bare, det nu ikke osse 
bliver forbudt.

Jeg blev forfærdet den anden dag, da en mand i toget skulle på toilettet

Det var en venlig jøde med kalot, som lavede gyngende nazi-salutter,

da han forsøgte at få dørene i IC3-toget til at åbne sig.

Jeg tror, at han nåede på toilettet i tide, heldigvis.

Man burde da osse forbyde DSB at være så hensynsløs.
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#39
Trepartsamtale, der dur og 
mol.

Jeres barn er samspilsramt, siger pædagogen med alvorlig mine

Forældrene kigger glade på hinanden og udbryder

Najh, gud hvor fedt, vi anede slet ikke, at han var musikalsk.
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#40
Begær.

Hvilken fornemmelse, 
jeg er ikke sikker  på, hvad er det for en følelse 
Kigger på dig fra afstand, 
mon du bemærker, at det er dig, jeg betragter 
Jeg har dejligt ondt i hele kroppen, 
det er som en feber uden forkølelse 
Mon du har følelser, 
og selv har en fortryllende summen 
Kan ikke koncentrere mig, alt andet er ligegyldigt
Tænker på dig konstant, du gør mig ør
Jeg vil bare ha´ dig, mon du har savnet mig, som jeg har savnet dig
Jeg vil forføres af dig, på den mest lidenskabelige måde
Jeg hvisker dit navn
Nutella, Nutella, Nutella, er du der.
Først et stykke tykt ciabattabrød og så Lurpak smør i den rette temperatur
De billige blandingsprodukter er ikke gode nok til min Nutella
Så Nutella, Nutella, Nutella, så er det bare dig og mig.
Nogen siger, hvorfor spiser du ikke bare det billige nusscream fra grænsekiosken
Bvadr, hold dig for ørerne, skat, du skal ikke lytte til dem.
Du kan ikke erstattes, og vi skal ikke forstyrres, du og jeg
Du smøres på med fast hånd. Ikke for meget, ikke for lidt, lige tilpas med en kenders hånd
Det første bid er som himmel på jord, smagen af guddommelighed
Endnu en mundfuld og brun smørbar kakaocreme på mine læber
tørres af smilet med en forsigtig pegefinger, som suttes ren
En stor tår kold dansk komælk som blandes med rester af dig i mundhulen
Kakaokomælk er den rette afslutning på ekstasen
Nutella, Nutella, Nutella, du har gjort det igen. Forført mig som ingen anden.



#41Carsten Busk

#41
Fordrukkent udyr.

Sidder på terrassen med gode venner og taler meget
Sluger et insekt som nu sidder på tværs i mit stemmebånds univers
Lyden af min gentagne rømmen irriterer mig grænseløst
Endnu en gang har jeg taget sommerens plage forbi min hage og ind imellem læberne
Jeg skal da også være mindre åbenmundet, i hvert fald fremover om sommeren
Gad vide, hvad det er for et insekt, som sidder og klæber sig til indersiden af min hals
Måske en flue, en ulækker spyflue, som sidst har siddet og mæsket sig i en daggammel 
hundelort
Hvad hvis det er bi, en myg eller et ukendt væsen, som stikker og får min hals til at eksplodere
Hvad hvis den svulmer op, og jeg ikke kan trække vejret
Har vi antihistaminer i skabet, fremstammer jeg sekunder fra døden
Havde nok lidt større forhåbninger til måden, jeg skulle dø på
Som om forskelligheden af dødsårsagen kunne ændre synet på resultatet
Husker Henrik som fik grinet sig en grillpølse på tværs i halsen og fik livreddende førstehjælp
Op og stå, bøj dig fremover og skiftevis dunkes i ryggen og trykkes hårdt bagfra 
under solar plexus
Mon det kan få insektmonstret op, døden indtræffer snart, 
hvis ikke noget desperat hurtigt forsøges
En hurtig tår ale no. 16, livets lys vender atter tilbage, og de våde tårekanaler kan tørres
Det var tæt på. Der var bud efter mig dér.
Glemsomheden overtager sekunder senere
Snart er jeg ligeså åbenmundet, som jeg plejer at være.
Og dette hele året, dødelige insekter eller ej.
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#42
Skraldecykelkurv...

Den anden dag gik jeg skødesløst igennem indre Kbh. 
Spiste en fransk hotdog 
og nød en alt for lille Cocio 
Tilbage stod jeg pludselig med en ketchupserviet,  
hotdogpapir og en flaske,
men ingen skraldespand i nærheden
Jeg synes, det er så træls, at mine medmennesker smider  
deres affald på gaden,
så det er bestemt ikke en mulighed
I det samme får jeg øje på en cykelkurv på en fin cykel
Den cykelkurv inviterer faktisk til at skulle have en gave
Da jeg har sat gaven, fornemmer jeg, hvor glad den blev
Slentrende videre tænker jeg på, hvor glad cyklens ejer bliver, 
når han ser hele tre små gaver i sin skraldecykelkurv
Det er ikke sidste gang, jeg deler gaver ud på Strøget
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#43
Skabslurere.

De sad på række i landets stuer
En nation af skabslurere
De var forargede, men kunne lide det
Gad vide, om det er lovligt
Måske man skulle underrette kommunen
Hvad er det, vi gør, det er så uartigt
Sidder der og kigger på dyrisk sex
Hele tiden vises nye aktører i close up,
store og små, nogen med striber på,
brune, gule, hvide og sorte,
lange og korte,
nogle filmet med natkikkert
helt uvidende om, at de bliver beluret
Selv ikke i mørket lader vi dem være i fred,
vi vil se det ske
For dælen da, er intet helligt længere
Selv sexakten hos dyr, der ikke ønsker vores tilstedeværelse,
blæses op på tv
Lad nu de dyr være
Hvorfor skal vi se, at de knalder.
Har du tænkt over, om der er nogen højerestående dyr, som belurer os
Ja, dig. Ser dig smide bukserne og knalde. Knalde i mørket.
Jeg tror sgu, der er nogen, som har kigget på dig og måske på mig.
Gad vide, om de ser, men er forargede.
Skabslurere
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#44
All inklusive.

Jeg betragtede en yderst kultiveret person
nonchalant entre restauranten
Med ulastelig stil fiskede han en tallerken i køen
Sekunder senere lader han sig buffetforføre
med en tallerken, som burde være langt større
Laks, nachos, lasagne, rødt oksekød og bearnaise,
chokolademousse, leverpostej med syltede figner 
samt en svedig gorgonzola med flødekartofler
Han var gået i fælden
Maden talte til ham
Han kaldte tilbage:
My precious
Han holdt fast på tallerkenen med Gollumklør
En grådig mand har aldrig været svær at forføre
Da kroppen siger fra, må hjernen tage over
Du kan godt, gå nu hele vejen
Spis til du revner
Tabere er dem, som levner
Husk! Man sparer mere ved at foræde sig
All inklusive klæder dig 
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#45
Krematoriehistorie.

Fyrværkeri er nytåret
For nogen er nytåret hele året
Krematoriemedarbejdere fyrer op med døde
Døde som lyder som nytåret
Botox i læber og kinder
syder som heksehyl, når varmen svider
Brystimplantater springer som bomber
Brystbomber
Væddemål på den næste døde
Ægte eller uægte
Vil hun syde og lyde som nytåret
eller aske med værdighed
Selv i urnen er de forurenede med plastik.
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#46
Når du selv bli´r gammel.

Siger du tit til dit barn, jeg har ikke tid, det må vente til i morgen

Havde du så travlt, at du end ikke så, hvordan det sårede dit barn

Et barn som med tiden ved, at i morgen måske aldrig kommer

Det barn som vokser op og siger til sine gamle forældre, som ønsker besøg

Det må vente, jeg har ikke tid, måske bliver det i morgen

Så travlt et barn, at det end ikke ser, hvordan det sårer dets gamle forældre

En forælder som ved, at i morgen måske aldrig kommer

Så når du siger, det må vente til i morgen, så betyder det måske aldrig

for et barn, som med tiden bliver voksen.
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#47
Bussemand.

Jeg har lige voldpillet bussemænd, og nu rækker han mig pludselig 

hånden

Jeg kan ikke nå at tørre dem af i bukserne, så vil han ane uråd

Jeg klapper ham i stedet på skulderen og tværer blodig gammel hud 

og snot diskret af

Da jeg går videre, vender jeg mig om og ser tilbage på en kvinde,

som står paralyseret og kigger på bussemandstårnet på hans skulder.

Man kan se hendes foragt

Det er da osse for ulækkert at gå rundt med sådan noget på tøjet
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#48
Dysfunktionel.

Jeg læste højt af en streng godnathistorie om en yderst dysfunktionel familie
En tragisk historie om tre børn vokset op hos deres uheldige hidsige onkel. 
En onkel som tilsyneladende er utrænet i at være papfar for tre børn.
De er anbragt der, fordi moderen skulle tage vare på faderen, 
som var indlagt efter et fyrværkeriuheld i stuen. 
Moderen vælger så aldrig at hente børnene hjem igen. 
Onklen er forlovet med en slægtning, som han dog ikke bor sammen med. 
En kvinde som deler sin kvindelige omsorg med både ham og hans altid 
heldige fætter. 
De tre drenge, som tydeligvis er samspilsramte, kæmper konstant med 
voksne banditter, og det er betænkeligt, hvor længe de kan modstå disse 
hærdede kriminelle.
Den lille platfodede familie er hårdt prøvet, og de tre børns værge må tage 
en masse uværdige jobs hos sin rige, men ufatteligt nærige slægtning. 
En slægtning som i tillæg konstant hundser med ham og hader hans tre 
nevøer. 
Historien får desuden et ekstra krydderi, 
da hverken den rige millionær eller deres onkel bruger bukser, kun når de 
skal i bad.
Jeg lægger bogen fra mig og kysser min dreng godnat med ordene: 
I morgen læser vi videre i Anders And og Jumbobogen.
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#49
Genperfekt.

Finanskrisen er ovre, og der er kommet nye banker til i kampen om 
kunderne.
Den nye kunde er Homo Artefakt, det kunstige menneske, og den nye 
virksomhed er Sæd-, nyre-, og hornhindebanken.
Et moderne reservedelslager med både nye og let brugte stumper.
Moderne kannibalisme, hvor hvidklædte gribbe kaster sig over ikke døde 
mennesker, fordi banken er i restordre med produkter.
Vi vil besejre naturen og livets gang. 
Det er ikke længere nok med proteser, høreapparater, pacemakere.
Det biologiske interface skriger: Hvorfor vil ingen give det, som alle gerne vil 
have.
Lægerne siger: I skal tale om døden derhjemme.
Nej, vi skal tale om livet derhjemme. 
Døden er en af de få ting, som kommer af sig selv og helt uden moms.
I skal donere jeres organer, det er en god ide at tage stilling.
Vel vil vi ej, vi har lige givet til julemærkehjemmene og Frelsens hær, så de 
kan få nye instrumenter at torturere foran Føtex.
Jeg har desværre en genperfekt.
Det er en selektiv genfejl, som gør, at jeg ikke kan se, at jeg ikke er perfekt.
Jeg får ikke brug for stumper. Når jeg skal herfra, så har mesteren besluttet 
det, og jeg skal have det hele med videre til næste niveau, når jeg dør.
Så I kan godt glemme det, I får ingen dele, I kan lægge på is
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#50
Den marketingsbevidste 
velgører.

Der er ikke noget, som gør så godt i hjertet som at give til 
velgørende formål
Det skulle da lige være, hvis ens navn eller firmalogo vises 
samtidig på tv
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#51
Der er et syndigt land.

I Danmark er jeg født, der har jeg ikke hjemme
Det er herfra min rodløshed ud i verden går
Du danske sprog, du er ikke min moders stemme, 
så ondt velsignet du mit hjerte fragår.
Du danske, syndige land, 
hvor hadeflaget vajer 
Gud gav os det, - Gud giv den sande sejr! 
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#52
Mod os.

Modtagerland
… tager
… kørende
… bydelig
… kultur
… borger
… tager 
… ydelser
… arbejder
… stræbende
… erate
… pol
… demonstration
… vægt
… billede
… sigere
… værge
… stridende

… spørgsmål
… erland
… villig
… argument
… sætningsforhold
… bevise
… vægt 
… tryk
… standsdygtige
… reaktion
… angreb
… standsbevægelse
Modterror
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#53
Dommedagsturisme.

Det viste sig, at Danmark ikke havde dobbeltbundet stålskrog, da det yderste lag 
blev perforeret, og grænserne blev overløbet af mennesker, der gik i land forført til 
livslang offentlig forsørgelse.
Vi er godt polstrede til morgendagens udfordringer, sagde de, der burde vide bedre.
De folkevalgte kaptajner på skibet udtalte: Ro på, der er styr på det hele.
Nu skal I høre, hvad vi gør.
Dit hjerte skal slå for to, dine sko skal bære tre og dine skuldre skal løfte fire.
Til gengæld kan vi love dig ringere skole, dårligere sygehuse og et udmarvet politi, 
og som kompensation skal du betale mere i skat for mindre velfærd og gå på pensi-
on, når du fylder 75.
Men tag det roligt, der kommer meget mere egenbetaling, og uligheden i samfun-
det bliver større.
Skulle du forbryde dig mod samfundet ved ikke at dø, når du stopper med at arbej-
de, står samfundets varme hænder klar med en chip i din voksenble, der fortæller, 
at din lortepakke godt kan vente med at blive skiftet til i morgen, hvor en robot kan 
tørre dig i røven.
Glem dertil vores grundlæggende værdier og det at være dansk. 
Du er europæer nu, du skal vifte med et blåt flag med stjerner på. 
Det rød-hvide var ikke blåt nok i hjertet, ser du.
Så får du lige agurker, feta fra Grækenland og lov til at betale med euro.

Eventyret fortsatte, indtil der kom huller til syne, og man kunne kigge direkte ud 
igennem bunden af skibet.
En flok statsansatte økonomer og deres ministerkaptajn 
solgte danske infrastrukturinstitutioner til store grådige kapitalfonde, og så kunne 
man dække hullerne med pap, og alle kunne smile igen.
Alt imens sad Danmarks ledere og nød musikken i skibets lounge, mens Titanic 
Danmark gik ned.
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#54
Forårsbebuder.

Lærken, der kan være i en lomme,
varsler forårets komme
Solen varmer en tiggers krop,
ridder af landevejen strækker sig op
Hånden ryster foran hans mund,
en gammel dansker beroliger for en stund
Snart må han på træk,
samle sine få ejendele i en udtjent barnevogn
og en lærredssæk
En strejfer med nattegn
Forårsbebuderen er atter på vejen
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#55
Facer forbi.

Jeg bli´r så træt,
når jeg faces af en facer på gågaden, som vil sælge mig et abonnement til 
Amnesty
Jeg bli´r så træt,
når jeg ringes op af en ung sælger, som spørg’, om det er mig i husstanden, 
som er ansvarlig for indkøb af bleer
Jeg bli´r så træt,
når jeg møder håbløse papegøjeekspedienter, der skal kalde på en voksen 
for at svare på basale ting
Jeg bli´r så glad,
når jeg møder den eneste facer, jeg gider tale med. 
Ham fra Hus forbi som står i sin blå skidragt ved Føtex
Han lugter af livets skyggeside, ser så vejrbidt ud og alligevel med et ydmygt 
smil, 
som viser glimt af de rådne tænder
Han knuger din hånd, når du stikker ham en tyver og siger, det er til dig, min 
ven, 
og han stikker dig avisen
Behold avisen og sælg den til en anden, det er til dig, min ven. Pas på dig selv 
derude
Jeg er vant til det, har gået på gaden i 20 år
Du må face mig hver gang med Hus forbi, når jeg er i byen, 
og jeg har næsten altid en mønt til dig
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#56
Silhuetter.

Når mørket falder på
solen sænker sine stråler ned i det blå
månen fremtoner to silhuetter på et træ
alverdens lyde forstummer et øjeblik
som et strejf af himmelsk fred
To skygger bliver til et
forsvinder i hinanden for en stund
skygger bli´r til flere ved livets træ
Lad månen kaste lange skygger
når solen er lagt i seng
Dage, nætter og tid forsvinder
to gamle skygger fader langsomt ud
Nye silhuetter opstår på livets træ
som et strejf af guddommelighed
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#57
Strengeleg.

Kærtegner din krop
lader fingrene vandre op ad din hals
rører ved dit hoved
Stemmerne finder samme leje
En hånd på kroppen
en hånd på halsen
hænderne spiller en smuk melodi
Dit hår svajer vildt i tonerne
lange strofer forenes
i sandhed et særligt øjeblik
Det må ikke slutte
men snart er sangen forbi
Forløsning afløses af tomhed
og jeg sætter atter min guitar
på plads i sit stativ
Du er smuk, og jeg vender snart tilbage
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#58
En ægte kender.

Jeg var så benovet, da han løftede glasset, det kunne jeg ikke skjule

Han gurglede, lod vinen fylde de små receptorer i sin mundhule

Det berørte hans stemmeunivers, og han messede om de røde druer

Nødder, trøfler og en kant af eg, jeg fornemmer en gru af de store

Hans to timers vinkursus kom i sandhed til sin ret

Det kan ikke siges smukkere om en 30 kroners hvidvin til en forret
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#59
Tv-kokke med slanke 
bogdrømme.

Den ene har aldrig været slank
Den anden har aldrig været tyk
Så kokkemakkerparret må være de rigtige guruer
til at skrive en bog om at være slank på den fede måde
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#60
Prinsgemal.

Mere end 80 år er manden

som i ´67 fik en velkomstgave

En arbejdstrøje, hvor der sad en tyverialarm i

Da han vælger at trække sig

efter at have stået vores dronning bi

singler man ham ud til spot

og lader alarmen gå

I satans igler, I kan ikke være det bekendt

Tak, Henrik for alt du har gjort

Jeg elsker det Danske Kongehus
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#61
Johnny Madsen.

Johnny entertainer the blues

Smøger, Trutti futti og Booz

Men festen er en anden nu

Lægen orkestrerer bandets chef

Han er på Nupo i en Lupo

Han er troubadour på Minnesotakur

Ikke særlig fedt til en herretur
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#62
Originale kopier.

Når alle der fødes som originale
opfører sig som verdens førstefødte
desto værre bliver chokket
når erkendelsen viser, at de blot er dårlige kopier
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#63
Gid, man var født et andet 
sted.

De hedder det samme
Den ene bliver nusset, beundret og elsket
Den anden gemt væk, foragtet og frosset ud
Den ene drømmer om at flytte mod nord
Den anden drømmer om at blive, hvor den er.
De er begge vorter
Fodvorter og brystvorter
Tænk, at placeringen af vorter 
afgør, om de er elsket af mange 
eller hadet af fler´.
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#64
De 100.000.

Det var en dag som ingen andre
Jeg vidste det allerede, inden jeg steg ud af sengen
Det ville blive en god dag
Kunne næsten ikke vente, til jeg skulle af sted
Jeg satte mig ind bag rattet og tog en dyb indånding
Satte bilen i gear og kørte ud til motorvejen
Halvvejs til Odense så skete det.
Mine øjne var helt logget på det sidste 9-tal
Kilometertælleren skiftede pludselig fra 269999 km
til det magiske 270000 km
Den gamle hvide Ford Mondeo, købt ved 170000 km havde 
klaret at køre 100000 km
Næsten uden reparationer, det var målet, og det var nået
Jeg er så glad, kan du høre det, min kære Mondeo
Motoren spinder som svar på mine kærlige ord
Min Mondeo og jeg skal ikke skilles foreløbig



#65Carsten Busk

#65
Johnny hates Jazz and 
Busk…

Jes B inviterer ud at høre noget bigband jazz
Nej, dæleme nej, jeg hader jazz
Det er fisefornemt danskpop for gamle socialdemokrater med penge på 
lommen en torsdag aften
Giv det nu en chance, siger den gode fe ind i øret
Det er også rigtigt
Med tiden lærer man jo også at spise sild, drikke snaps og kaffe, nyde whisky 
og smile, når man tygger sin broccoli.
Nå, Arne B, så er det nu, du skal overbevise mig om jazzens lyksaligheder
Mærkelig at se den unge smukke og sindssygt dygtige Kathrine Windfelt og 
hendes bigband spille for et plejehjem, hvor gennemsnitsalderen i rummet 
er 100 år eller derover
Man bliver tysset på af gamle mænd i alt for røde bukser, som stritter med en 
rytmepegefinger
Man fornemmer, at de gerne ville have siddet der oppe på scenen og truttet 
i et horn
Fire timer senere får man spørgsmålet, nå, hvad synes du så
Var det ikke bare fedt, at der ikke var sang, melodi, men i stedet uendeligt 
lange soloer som en kaskaderegn af toner fra samtlige 14 ekvilibrister i ban-
det, så ingen bliver overset af kapelmesteren
Ja, altså, nu har jeg haft god tid til at tænke mig om
OG! Jeg må sige, at jeg står ved min første indskydelse
Busk hates jazz
Så Jes B, det er rockkoncert næste gang. Bare så du ved det 
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#66
Lykkeligt uvidende.

Man vil så gerne fortælle vordende forældre, hvad de har i vente,
eller dem som ikke har børn endnu,
hvor svært det er, hvor lidt søvn de får, hvor lidt sex og nye bekymringer
og sidst, men ikke mindst, hvor godt det er
De forstår det ikke, og det kan ikke lade sig gøre
De må gøre deres egne erfaringer, så lad være

Men… en ting vil de dog lære: rutiner og træthed

Du kommer til at samle dit barns sut op fra gulvet så mange gange
og lige putte den i munden for at rense den, før dit barn atter får sutten tilbage,
at når det barn pludselig er syg om natten, så tager du i træthed lige termometeret
og putter det ubevidst i munden for at rense det, inden barnet skal have det i…
… rumpen
Nå, det må de selv opleve, for de gider alligevel ikke lytte til nogen som os.
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#67
Hvor får de de ord fra.

Bare vi ikke kommer til at købe katten i sækken
Ja, for så er vi på herrens mark,
og bare vi ikke også får fis i en hornlygte
Ja, for så går fanden og hans pumpestok helt fra snøvsen og bliver til en ildsjæl.
Tror du, at han er rosinen i pølseenden, ja, ellers går han agurk
Bare han ikke får spat, så er der ugler i mosen
Ja uha, spat er noget af det værste, så får han måske en høne at plukke med dig
Han er da osse en hønisse med kommunefarvet hår
Du er prisgivet, hvis han går i selvsving i den trummerum
Han er en lurifax og en skrupskør dunhammer
Det værste er, at han har en pind, der driller, og en kugle der er skør
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#68
For det første, så giver det 
sidste ingen mening.

Vi gør det først til sidst
Hvad tager vi så først
Nu tager du og gør det første først
Altså, vi gør det sidste først
Nej, det første, vi skal gøre bagefter, gør vi først til sidst
Altså, det vi skal gøre, hvornår skal det så gøres
Til sidst, det har jeg jo sagt
Hvad skal vi så gøre før det, der først skal gøres til sidst
Først gør vi det første først
Jamen, sagde du ikke lige, at det første skulle gøres til sidst
Nu gør vi det sidst´ nyeste først
Det kunne du da bare have sagt først
Det gjorde jeg da osse til sidst.



#69Carsten Busk

#69
Hævnen er sød… 
og ulækker.

Har du har klasket en myg,
kvast en bænkebider,
fjernet en edderkop med et stykke køkkenrulle,
knust en ørentvist,
skubbet et stankelben i wc´et,
smækket en flue,
mast et ukendt insekt.
Leg med tanken, hvad deres venner gør ved dig, når du sover.
Lægger de æg i dine ører, skider dig i næsen eller onanerer i dine øjne?
Tror du, ørentvister har fået deres navn efter, hvad de tvister, når du 
hviler dine ører?
Tja, tænk over det.
Hvor mon søvn i øjnene kommer fra,
eller hvordan opstår ørevoks og bussemænd?
Ja, lige nøjagtigt, jeg ved, hvad du tænker.
Ulækkert, ikke?
… Men der har du svaret på dine ugerninger.



#Selvsvupper#70

#70
Numsesnak.

Natteroderiet er begyndt.

Op og tisse om natten.

Fuldstændig desorienteret vakler man derud,

i respekt for resten af familien gør man vold på sin mandighed,

sætter sig ned og tisser.

Så sker det,

røvhullet forstår ikke, hvad der sker.

Skal vi skide nu?

Nej, nej, for alt i verden, svarer jeg.

Jamen, du sidder jo ned!

Ja, det er også en misforståelse.

Nå, jeg tror, vi skal skide nu.

Nej, dit røvhul,

du må vente til vores morgenskiderutine.

Jamen, jeg forstår ikke.

Nej, og det er osse for mærkeligt,

du kan regne med, at det er sidste gang, jeg sidder ned og tisser.
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#71
Kønsapartheid.

Magtens ubestridelige natur  
Den stærkeste side bestemmer reglerne 
Lad dig ikke foregøgle andet 
Kvinder er sårbare  
Mænd er fysisk stærkere 
Det er undertrykkelsen kerne 
Derfor laver mænd reglerne 
Kvinder ønsker ikke at blive mindet om det
Derfor ævler mænd om kvindernes mentale styrke 
Vigtigheden af at de kan føde 
Hjemmets omdrejningspunkt 
Eller en religiøs betinget tilstand de skal være glade for  
Bla bla bla
Leg med tanken
Hvad hvis kvinder var stærkere end mænd? 
Havde de så ventet med at få stemmeret  
Havde de så ventet med at få ligeløn for lige arbejde 
Havde de så accepteret social kontrol
Havde de så accepteret at skulle gå tilsløret fra top til tå  
Havde de så accepteret at få skåret deres klitoris af  
Havde de så accepteret at blive giftet bort til en klam gammel mand 
Havde de så accepteret ikke at måtte køre bil uden en mand ved sin side
Havde de så accepteret at lade mænd bestemme deres karriere og livsforløb
Havde de så accepteret at blive kaldt feminist for at sige deres mening 
Havde de så accepteret noget så diskriminerende som kønskvotering 
You tell me
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#72
Digter.

Når den kulturelle sol står lavt på himlen
kaster selv små digtere lange skygger


