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#Pligte

Hallo, kan du høre mig?

Ja, det er dig, jeg taler til.

Nej, Ikke kigge væk. 

Kig ned. 

Jeg er lige her.

Ja, sådan. Så er vi på samme frekvens.

Nej, det er ikke mærkeligt at tale 
alene med en åben bog.

Vent med at bladre til næste side, jeg 
har noget, du lige skal vide.

Nej, nej, du behøver ikke kalde på 
nogen, det er helt okay. Du er ikke 
ved at blive skør.

Ja, ja, andre har det på fuldstændig 
samme måde, når vi taler sammen 
første gang i bogen.

Om du kan forvente, at vi taler 
sammen undervejs? Ja, det kan du 
regne med.

Føler du det som om, du bliver kigget 
over skulderen ? Nej, det er ikke 
meningen.

Jeg kigger med hernedefra. Og jeg 
kan da godt kigge væk, hvis det 
hjælper.

Om jeg så smutter nu. Nej, jeg  er her, 
hvis du har brug for det. 

Skal jeg blive? Okay, så følger jeg dig 
igennem.

Om jeg kender det at have mylder i 
hovedet og bare have tanker om alt 
muligt?

Ja, lige nøjagtig sådan har jeg det 
også. Det er derfor, jeg har skrevet 
digtene i bogen.

Du spørger, hvad ordet pligte betyder.

Pligte er mit eget sammensatte ord 
for disse tre ord: pli, pligt og digte. 

Hvad meningen er med digtsamlingen 
PLIGTE?

# Hallo, kan du høre mig?
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Pligte er udtryk, som gerne må gøre 
indtryk, og smukt ville det være, hvis 
de kunne sætte aftryk i din hjerne. 

Jeg vil kalde til holdninger, genkalde 
en stemning eller måske fremkalde et 
lille smil hos dig.

Aha, du smiler allerede, fordi du igen 
studser over at tale med mig i bogen.

Ha, ha , jamen så er vi jo allerede 
kommet godt fra start.

Synes du, digte er en smuk og lidt 
forsømt kunstart, som trænger til 
mere opmærksomhed? 

Jeg er helt enig og håber, at mit 
lille bidrag kan give dig lysten til at 
læse de mange gode digtere, som 
Danmark har at byde på.

Om jeg tror, nogen ikke vil bryde sig 
om dem?

Ja, du har sikkert ret. Det er jo bare 
mit kludetæppe af ideer, tanker, input 

til dialog og holdninger, der har brug 
for at forlade hjernen.

Om jeg vil gerne vil høre din mening?

Det kan du sørme tro. 
Du kan tale her info@hovedjaegerne.dk

Vi tales ved senere. God læselyst.
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Lille mand med penge på lommen
tror, at han skal tage mødommen
hos glædespige uden glæde
parat til at optræde
Onanere i en andens krop
menneskelig gokkesok
Hvor er den lille, stor
når du trænger op i mit næsebor

#01
Menneskelig gokkesok.



#Pligte#02

Klarsynet der driller
Ikke for dem med klare briller
Klare briller, der tror, de ved besked
Grumset syn ved, hvad de ikke ved
Puds dine briller, men pas på, hvad du ser
Synet kan blive for klart, næste gang du be’r.

#02
Tro forsigtigt.
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Overarbejde, arbejde over - aldrig under
Pligter der forpligter, skaber fremgang
Overgangsfase, en faseovergang med ophør
Ophør der aldrig hører op 
Smerte – er svaghed der forlader kroppen
Kroppen - svag for tidligt, stærk for længe
Skynd dig langsomt, i mål du aldrig kommer
Går i stå, før klokken, dit liv har fået en flænge
Vis dig svag og du vil være stærk for altid
Står du op, opstår du på ny
Selvværn, værn om dig selv.

#03
Selvværn.



#Pligte#04

På trods af forældrenes velmenende formaninger 
jeg varsler de mest dystre forudaninger
Ikke gør, som jeg gør, men gør, som jeg mener
Tro på os forældre i alle henseender
Børnene trodser det, du gør og si´r

Vil du tænke 

Som dig de alligevel bli´r

#04
Rollemodel.
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Du svineryg forklædt som mad
Fedt som sidder om vort hjerteblad
Baconspæk med kødbræmme
Du er lyden af en englestemme
Svin har som os både bumser, hudorme og bylder
Alligevel alt det vi glemmer, når du os fortryller.

Nam, nam………

#05
Flæskesvær.



#Pligte#06

Jeg vil så gerne være den, jeg kunne have været
Min krop er mit tempel, som jeg tilbeder,
skamferet med Botox, tatoveringer og falske bryster, 
aldrig har jeg følt mig mere ægte
Kunstigt fremstillede præstationsforbedrende blå Gajoler, så man 
kan være sig selv bekendt, og vi kan være helt naturlige sammen
Aldrig har jeg følt mig mere ægte
Jeg vil finde mig selv i sandheden om løgn og fornægtelse 
Jeg vil fødes som en original og dø som en klon af plastikkirurgi
Aldrig har jeg følt mig mere ægte

#06
Uægte originaler,
ægte kopier.
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Det kram jeg aldrig fik
Det ord der aldrig afgik
Det blik uden stik
Det bedste jeg dog tror
at kærligheden i dig bor

#07
Fortabt for fremtiden.



#Pligte#08

Lad os finde snavs på andre, så får vi det selv så godt
Lad os tale dårligt om andre, så får vi det selv så godt
Lad os skrive skidt og møg om andre, så får vi det selv så godt
Lad pletfrie journalister møje sig i organspasme i vores fejl
Lad pletfrie journalister trænge sig op i dig og ind i dit mest 
private rum
Lad ytringsfriheden være deres våben, når de penetrerer dig 
for åben skærm
Lad halve sandheder og hele løgne komme i mediernes gabestok, 
nationens øverste magt.

Du pletfri, du rene, vil du lede efter fejl, så kig i et spejl.

#08
Pletfri sværtegade.
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Den fås helt uden dikkedarer
Kan jeg nøjes med dikke og ingen darer?
Så kan du ikke få noget som helst.
Jeg kunne ellers godt tænke mig noget som helst.
Du skal tage revl og krat.
Jeg vil også gerne have revl.
Kan jeg så få dikke og revl, men ingen darer og krat, tak!

#09
Sælg mig noget.



#Pligte#10

Vi kigger med McKinsey-briller mod vest
Vores sjæl skal på formel, analyse og test
Individet over fællesskabet er ikke vores sjæl
Konsulerne siger, sammenhængskraften er nationens akilleshæl 
Det land som var stolt  - verdens lykkeligste folk
Alle vil være som os, hvorfor vil vi ikke være som os?

Lyt til vores puls, den er en anden
Hør vores sang, den er en anden
Mærk vores væsen, det er et andet
Se dig her omkring, vi er en anden
Hvorfor skal vi være noget, vi ikke er?
Hvorfor kan vi ikke bare være os?

Du er så forsømt, båret af grådige væsener
Du skuffer mig, stop så - mens tid er,
før du bliver et fortabt foregangsland.

#10
Det forsømte, men ikke 
fortabte foregangsland.
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Kære forsikringsselskab.

Jeg venter en præmie fra jer, som jeg længe har set frem til.
Ind ad brevsprækken kom præmien forklædt som en rudekuvert
Har jeg misforstået, hvad en præmie er?
Jeg troede, det var noget, jeg fik og ikke skulle betale.

#11
Banditter i Habitter.



#Pligte#12

Lad os bringe underfrankerede behov 
ind i en overreflekteret strøm

Lad os samle flere, på mindre end man kan
i håbet om, at mindre er mere for alle

Lad os understimulere flere, mere
i forventningen om, at mere af lidt er godt

Lad os skære i marven dybere ind
indtil livsnerven er blottet, og den ønskede reaktion opnås
Og lad så Pisa-undersøge, om vi graver dybt nok.

#12
Nogen har glemt, hvordan 
det er at gå i skole.
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Ord, ord der strømmer ud af min mund
fordrejes i samme stund
Når du læser mine ord, som fanden læser Biblen, stort forsmået,
du i sandhed intet har forstået

#13
Ord der rammer.



#Pligte#14

Det er ok at fravælge børn,
bare man gør det, inden man får dem.

#14
Jeg savner dig, far.



#15Carsten Busk

Hvad hjælper det at have tusinde watt i overarmen,
hvis der ikke er lys i pæren.

#15
Body, not brain builder.



#Pligte#16

Jeg kan ikke forestille mig et liv uden dig
Til tider kan jeg ikke forestille mig andet
Jeg kan ikke forestille mig dig uden din stemme
Til tider kan jeg ikke forestille mig andet
Jeg kan ikke forestille mig ikke at ligge ved siden af dig
Til tider kan jeg ikke forestille mig andet
Jeg kan ikke forestille mig ikke at have din duft nær mig
Til tider kan jeg ikke forestille mig andet
Jeg kan ikke leve med eller uden dig
Du gør mig både hel og halv og 2-som alene.

#16
...2-som alene.
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Narcissistiske designerdværge
der synger ”kun for mig, kun for mig”
Galoperende ulyst og dovenskab
formløshedens tyranni
Misforstået omsorg ombragt for åben reality-tv
mavesure voksne fascister der brøler:
Tag nu lige at skab dig ordentligt, mester! 
Hvordan har jeg skabt mig forkert? 
Jeg kender ikke forskellen, ingen skabere har bestrålet mig 
med ydmyg respekt, selvbevidsthed og empati for andre end 
mig, mig og mig

#17
Generation Z.



#Pligte#18

Jeg kan forstå, at dine tarme har bragt glæde i kummen

Det kunne man tydeligt høre på din gryntende brummen

Jeg kan forstå, at dine tarmes indhold stadig bringer glæde i kummen

Det kunne man tydeligt høre på toiletbørstens manglende summen

#18
Dit lort, dit ansvar.
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Hør lyden af stilhedens ramaskrig
Blufærdighedens plaster er ubeskrivelig
Serievoldtægt af mit indre begær
Jeg funkler, indtil du pludselig er nær
Mine pausefisk er skyllet ud i toilettet
Min sårbarhed er for altid slettet
Ufatteligt så let et tungt hjerte kan føles at bære
Jeg vil ha´ dig, og nu er du min, du kære

#19
Jeg vil ha’ dig.



#Pligte#20

Jeg går med halve skridt
i dobbelt tempo
Banker på en åben dør
som en bulldozer, uden fornemmelse
Tager din hånd, hvisker sagte: 
Forlad mig nu, mor, og jeg forlader mig selv for evigt.

#20
Det sidste farvel.
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Mængden af manglende succes kan ses på dine bekendte venner
Til tider de ikke et værdigt blik dig sender
Skulle du pludselig svæve på lyserøde skyer
bliver bekendte venner til vampyrer
suger løs på dit talent og soler sig i skyggen
mens de blodtørstigt dræner dig, som myggen
Når den sidste dråbe er tørret af deres grådige mund
de jagter nyt blod, og du efterlades i smertens stund
Rigtige venner er der, om du er fuldtanket eller drænet
De din hånd knuger, når du selv bliver forblændet.

#21
Bekendte venner du ikke 
kender.



#Pligte#22

Vi er gået troligt sammen ad mit livs vej
Stopper op, kigger mig tilbage, mens jeg slår en streg
Ser skræmt nu kun ét sæt fodspor i sandet
Føler mig nu temmelig forbandet
Jeg har aldrig haft brug for dig før nu
så fortæl mig, kære gud, hvor er du
Jeg bærer dig og dine byrder
Det gør jeg for alle mine fortabte hyrder

#22
Har du fortabt mig.
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Vi udveksler uvidenhed
og det bliver ved og ved
i en grad så det bliver ulidenhed
samtaler imellem flere besserwissere ved
Du har ret til at sige din mening, men det er ikke din pligt
Kan du ikke sige noget brugbart med indsigt 
må selv dele mine holdninger uden indhold
Er selv med tiden indfanget i den ignorante menneskeknold 
Magter ikke at stoppe det ordgejl og finde på noget klogt at sige
Modløsheden overtager, magter ikke at stoppe op og tie

#23
Mundlort.



#Pligte#24

Du, en sleben diamant
med al for meget kant
Ikke en kamp er dig for meget 
Det vil klæde dig at ligge lidt underdrejet 
For meget, for længe, for tit
Du mærker ikke, jeg er slidt
Giv mig lidt plads
og du vil for altid være, sjæfen i mit palads

#24
Kampen om kampen i 
kampen.
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#25
Rødkælk.

Biologisk klassifikation er en metode
som biologer bruger til at gruppere og kategorisere arter 
af organismer
En ornitolog har fundet en ny fugl
En biolog beslutter sig for, at den skal hedde en Rødkælk, 
en rød kælk
Vi venter stadig på en blå bobslæde.



#Pligte#26

Digtere er jammerlige med deres svulmende lyrik og poesi
Er det ikke bare wanna be forfattere, som ikke har tekst nok
Syrehoveder som vil virke ekstravagante og mystiske
med ord og sætninger, som ingen forstår en dyt af
Hvad betyder det, du skriver, hvad er meningen
Mening er, hvad du gør det til, er svaret
Jeg sidder stadig her og er helt uafklaret.
En ting er dog sikker, digtere er jammerlige

#26
Digtere er jammerlige.
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#27
Spillefugle.

Jeg har aldrig hørt nogen fugle spille 
Synge, trille, fløjte, ja, men aldrig spille.



#Pligte#28

#28
Gammel kærlighed.

Gammel kærlighed ruster ikke
Hvad, hvis kærligheden ikke er gammel, men ny, 
hvornår starter den så med at ruste?
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#29
Gå- løbetrappen.

Skal man rulle på en rulletrappe
Jeg kan ikke rulle, men gå, måske løbe 
så rulletrappen er min gå- løbetrappe



#Pligte#30

#30
Pladsanvisning - et 
Moderne godnat eventyr.

Der var engang et lykkeligt land 
Et land, hvis ledere skulle lave tre firkanter

En firkant på 8 m2, en anden på 5 m2, og den sidste mindste, 
en lille bitte firkant på 2.1 m2

Lederne tænkte og tænkte, hvad skal vi dog fylde ind i 
de 3 firkanter

En sagde en hest, en anden sagde en ko og en tredje sagde 
et vuggestue barn

Og sådan gik det til, at kvæg har krav på mere plads i stalden, 
end dit barn har i vuggestuen

Se, det var en rigtig godnat historie fra verdens lykkeligste land
Godnat og sov godt min barn, i morgen venter din vuggestue.
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#31
Dørmand med succes.

Ikke en eneste dør har lidt overlast eller 
er forsvundet på min vagt



#Pligte#32

#32
Ris til egen røv’...erkøb.

Du er selv skyld i alt det billige bras, du slæber hjem, moster fitte
Køb kvali´varer  og betal det, det koster
Når noget ser ud til at være for godt til at være sandt
så er der noget om snakken, og du får ris til egen røv’...erkøb
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#33
Skat.

SKAT, jeg skal til torskegilde
Nej, gud, hvor fedt, må jeg komme med 
elsker bare fisk.
Ja, det bliver sikkert fint anrettet
Er der også skaldyr
Bagefter er der i hvert fald ikke en rød reje



#Pligte#34

#34
Nudist.

Vi ankommer nøgne til denne verden
Vi forlader den nøgne igen
I mellemtiden rager vi os en masse klæder til
Nudister er de eneste, der har forstået skaberens koncept 
fuldt ud
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#35
Prostitueret fortov.

Giv mig en stemme
Jeg vil sgu ikke være kendt som flisen
Mange kendte er gået ad denne vej, på mit fortov
Jeg er ikke en flise-lise til salg
Jeg er sgu min egen, så skrub af



#Pligte#36

#36
Bistandspony og ejer ...

Jeg kan sagtens få et job, hvis jeg vil, men jeg gider ikke.
Kan du fatte det, siver det ind under pandebåndet, gør det det Sjas´mand?

Ja, Robert, det er fuldstændig modtaget. De venter spændt på dig på arbejdsmarkedet.
Lad mig kort opdatere, om jeg har forstået og tolket dig rigtig, så vi ikke laver nogen fejl.
Så når du får lyst, så kan vi sende dit CV af dig til gennemsyn hos en arbejdsgiver.

#  En undercut kortklippet, overveltrænet muskuløs mand med påstået ondt i ryggen 
#  Klædt i Adidas bukser og sort Northface-jakke, stærkt tatoveret i hovedet og med 

bistre øjne
#  Med en bistandspony i snor foran dig, som trækker af sted, kun holdt fast af dine 

nikotingule fingre.
#  Flankeret af din platinblonde tøz med alt for meget makeup, lidt for lange luder-

negle, push up bh og optegnede øjenbryn
#  Tydeligt kommunikerende truende slumrotte, hvor fuck  indgår i hvert tredje ord
#   Tidligere indsat for omfattende tyveri , nu prøveløsladt, men med en masse verse-

rende sager
#  Stærkt glad for fniseurt, som sløver i en grad, så du nogle gange glemmer at gå på 

toilettet

Tror jeg har fået det hele med.
Robert den er i vinkel, du hører fra os. 

Mvh Din Sjas’mand
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#37
Velkommen... til at sige 
farvel.

Er I gået fra forstanden, det er gået for vidt
Tak for husly, sikkerhed, et rødt pas og muligheden for at tænke frit
Og vil I så være så venlige at ændre jeres grundlov, så den passer til os
Vi tåler ikke, at andre tænker frit og byder os trods
Kvinder, der ikke dækker sig til med slør, er selv skyld i voldtægt
Mener du virkelig det, selvom du er flygtet hertil med din slægt
Vi vil bestemme, hvad I må tegne i aviser og siger i jeres forsamlinger
Bruger dog gerne ytringsfriheden til at tordne med voldshandlinger 
er egentlig ret glade for, at du kom
Ikke, at du som os skal bli´ som
Vi har bygget dette land på kristne værdier, uantastet ikke alle her er stærkt troende
Forled dig ikke til at tro, at vores værdier ikke længere er herboende
Vi bliver på ny bundet på hænder og mund
af en velkommen, der pludselig bliver ond
Undskyld, men vi var har først
det kan sikkert ikke slukke jeres forskruede tørst
Tag lidt luft, kom til fornuft
eller pak dine ting og forduft.



#Pligte#38

#38
Hvilken ulykke.

Kære Ven

I denne svære stund til dig jeg skriver
Om lidt forladt af hende jeg elsker, jeg bliver
Hvordan har jeg gjort mig fortjent til det, hva’, Jørn 
Nu står jeg helt alene med kone og to børn 



#39Carsten Busk

#39
Ord der pynter på
ulækker mad.

Lever i 80 % spæk, ulækkert
Leverpostej, uhm. 
Svineaffald i strimler, i mayo, dobbelt ulækkert 
Skinkesalat, uhmm…
Kyllingemarv, lunge, brusk i mel, tredobbelt ulækkert
Nuggets, uhmmm…
Kombinationen af lort og mad  
Jens’ Bøfhus, uhmmmm…



#Pligte#40

#40
Stålsat rygrad … som en 
regnorm.

Jeg lever i nuet
fra i morgen
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#41
Hold nu kæft, fitness Tove, 
22 år.

Jeg har valgt aldrig at blive fed
Jeg er i centret seks gange om ugen
Hold nu kæft, fitness Tove - jeg siger dig med kærlighed
Vent, til du har daglige pligter og  tre unger i stuen
Så kommer dellerne også til dig i smug
Ring tilbage, når fjæset er fortabt i et sliktrug
 
Hilsen en forstandig frodig kvinde på 42 år



#Pligte#42

#42
Modstandsfolk.

Modborgere, der modvirker at blive medborgere, er gift i 
nationens brønd, hvorfra vi alle drikker demokratiets nektar.
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#43
Du kender ikke din kone, 
før I skal skilles.

Gifte kvinder er som en håndgranat 
Når først du fjerner ringen, er der intet tilbage.



#Pligte#44

#44
Integritet.

I en tid, hvor kameraer følger med i alt det gode, du gør, 
glemmer folk at gøre det rigtige, når ingen ser det.
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#45
Lykkens vej.

Lykke er, når man glemmer den smerte, som alle har.



#Pligte#46

#46
Drømmeregner.

Forfølg dine drømme, før andre gør deres til dine.
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#47
Lykkeridder.

Den rige arveonkel dør aldrig, når du har brug for det. Så der 
er kun hårdt arbejde tilbage, hvis du vil nå dine drømme.



#Pligte#48

#48
Noget om rigdom eller 
mangel på samme.

#  Fattig er den, som begærer mere, selvom han er velnæret.

#  De, der ikke har penge, tror, at det er lykken. 
De, der har, ved, at det ikke er sandt.

#  Smuk er den, som ikke ved, at der findes penge.

#  Rig er den, som ikke ved, at der findes penge.
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#49
Den evige kaloriekamp.

#  Mad gør mig glad. Det eneste, der ikke dur, er min figur.

#  Jeg kender regnestykket, spis mindre end du forbrænder. 
Jeg kan bare bedre lide at spise end at træne i at forbrænde.

#  Min mund keder sig. Det kan vi ikke ha’, så jeg foræder mig.



#Pligte#50

#50
Samtale med Amalie.

Hvorfor skulle jeg tænke, før jeg taler
Det er lissom at tørre sig i røven, før man skider. 
Det gør man jo heller ikke eller hvad?
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#51
Breaking news. Eksplosion i 
Hakkebakkeskoven.

Ildflue fløjet op i røven på krudtugle.



#Pligte#52

#52
Må vi ha´ lov at være her.

Jeg kan mærke, at der pludselig dumper en hvid spids hat 
ned på mit hoved og et brændende kors i min hånd.
Når jeg spiser zulu, negerboller, læser Lille sorte Sambo eller 
ser Pipi Langstrømpe og hendes far negerkongen på film.
Jeg kan simpelthen ikke skille det ad.
Det skal forbydes... sammen med de lungecancerfremkaldende 
lakridspiber.
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#53
Etik i metermål.

Etik er ikke en forkortelse for elastik.



#Pligte#54

#54
Det sidste skænderi.

Utroligt, hvor langt man kan være fra hinanden, når man 
ligger tæt med ryggen imod eksen i ægtesengen.
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#55
Olle kolle bolle.

Troede du, at begær og lyst forsvandt fra Olle
Næh, den er kommet igen under opholdet på kolle
To gamle knoglesæt ikke mæt af dage, genfinder lysten at holde
en anden i hånden og gøre det frække på Olle kolle bolle



#Pligte#56

#56
Politikeren og journalisten.

Mit svar er givet, længe før du spørg’
Det tirrer mig, at det samme er det, du gør
Jeg tilskriver det min overdrevne mængde ørevoks,
at mit interviewsvar til dig går i koks
Jeg siger ingenting om alting, til dem der spørg’,
så jeg til sidst tror, at ingenting er svaret på alt, jeg gør
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#57
Flygtningemodstrøm.

Bådflygtninge i havsnød på land
Skynd jer ud til kanten, alle mand
Vi skal have skubbet dem tilbage til vands
Så vi roligt kan vende tilbage og se Vild med dans
Selvlysende redningsveste til alle der kan
Veste der glimter så voldsomt, at man må tage afstand
Vende det blinde øje til, mens man aftensmad fordøje
Selv når et dødt barn bæres på land af sin far, du lukker dit øje



#Pligte#58

#58
Svært ved at elske mig selv.

Barn til forælder
Når du skælder mig ud, har jeg svært ved at elske mig selv
Jeg føler mig som ingenting og uværdig som dit barn
Når du råber lydløst, runger mine ører af tomhed
Vandet i min krop fryser til ødelagte krystaller

Forælder til barn
Når jeg skælder dig ud, har jeg svært ved elske mig selv
Jeg føler mig overskudsløs og uværdig som din forælder
Når du lytter forstenet, skælver min stemme som tordenbrag i mine ører
Blodet i min krop føles som helvedesild 

Barn til forælder
Jeg er grænseløs, rodløs og videnløs som nyfalden sne
Jeg mærker din ubetingede kærlighed, selv når jeg tester ukendte grænser
Jeg mister ofte balancen og ved, at du altid stabiliserer mit hjerterum
Jeg er bare et barn, som søger svar

Forælder til barn
Du løsgør mine grænser og flår i mit rodnet som hagl på en vinterdag
Du mærker min ubetingede kærlighed, selv når du tester mig uden for grænserne
Du får mig til at miste balancen, men stabiliserer også mit hjerteblad
Du har bare en forælder, som er ved at lære at give svar.
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#59
Tvillingeord - jeg ikke 
forstår.

Du skal rydde op, det hele ligger hulter til bulter
Aj, hvor meget, det er da kun hulter, ik´
Du skal tage rub og stub
Jeg tager rub, men jeg gider ikke stub
Så bliver der bare ikke noget tant og fjas
Det er ok, jeg hader fjas. Kan jeg bare få tant
Du skal tage hele molevitten
Ah, kan jeg ikke tage det halve af molevitten
Niks, du skal tage hele pivtøjet
Hader tøj der piver, det er røv og nøgler
Du farer ud med brask og bram
Det er så trættende, at du altid skal nævne brask sammen med bram
Ja, du tror bare, det hele er fryd og gammen
Det er ikke fryd, men masser af gammen
Det hele er jo ikke sus og dus
Jeg synes nu, at det er dus det hele 
Ok, jeg gør det i huj og hast
Du skal gøre det ordentligt - ikke i huj
Du driver mig fra vid og sans
Bare det ikke er fra sans og samling
Ok, jeg tager også bulter og stub, hvis jeg får fjas og sus
Det skal fejres med pomp og pragt, især pomp
Hvornår skal jeg være færdig med rub og bulter, og stub og hulter
Det er i bund og grund hip som hap



#Pligte#60

#60
Røvsyg genudsendelse af 
direkte tv.

Eksperter der analyserer i nutid - hvad andre skulle have gjort 
i datid.

Fortid udstillet i nutid som værende samtid, giver eksperter 
spildtid til at glemme tiden, hvor de selv var nutidig aktør.

Skynd dig, ekspert, mens tid er at bagkloge dig, før din livstid 
på tv er forbi.

Miraklernes tid til evig tid, måske du husker din fordums tid 
som samtid, inden du næste gang misbruger vores tv-tid 
med ligegyldige kommentarer til spolen tilbage i tid.
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#61
Meningen bag.

Bagtanke
. . . julsfest
. . . stiv
. . . gårds(s)kat
. . . stopper
. . . parti
. . . hyler
. . . smæk
. . . holdsangreb
. . . grundsinformation
. . . vaskelse
. . . atellisere
. . . ud
. . . age
Bagklog



#Pligte#62

#62
‘peuter.

Terapeut, en ikke beskyttet titel til tidligere patienter 
Usikre gamle patienter bruger andre til at fastholde selvudvikling

Bare fordi du kender det hele indefra, bliver du ikke en dygtig 
behandler

Bare fordi rocker Jørgen har siddet mange år i fængsel, gør 
det jo ikke nødvendigvis ham til en god fængselsbetjent

Hvis han får titel af fængselsterapeut, så er det straks 
en anden sag
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#63
Farveblindt ham- og
partiskifte.

Aggressiv stilhed
Menneskelig ophørsudsalg
Systematikkens genkendelighed
De rådne tænder i landets gebis
Deformitet på alle frekvenser
Grådige beslutningers røgslør
Kamæleonens sande jeg forfører
Danmarks vælgervalgte Twitter-freaks
Ubelæste, ugjorte meningsdannere
Uværdige som nationens perlekæde
Stram op i hædersjob og lad være med
at springe fra småt brændbart til genbrug 
Lånetid på værdier og holdninger er udløbet
Dilettanter !! STOP !! Farveblindt ham- og partiskifte
Stå for noget eller du falder for hvad som helst. 



#Pligte#64

#64
Overflødigt barn.

Det er som om, jeg ikke eksisterer
mens I er på faceplace, instagrum eller shapshot
Det er som om, jeg ikke eksisterer
mens I foreviger og deler jer selv, og hvor I er
Det er som om, jeg ikke eksisterer
mens folk kan se jer, hvor lykkelige I er, og hvor mange I kender
Det er som om, jeg ikke eksisterer
mens I gives likes på ligegyldigheder, som man skal vide om jer
Det er som om, jeg ikke eksisterer
mens I elskes på nettet med små kommentarer
Det er som om, jeg ikke eksisterer
mens nogen prikker til jer på skærmen
Nogen gange ville jeg ønske, jeg var en telefon
Så ville I holde mig i hånden hele dagen
Så ville I kigge på mig ved den mindste lyd
Jeg elsker jer og vil give jer kram som like
I er meget væk, og jeg savner jer tit
Vil I ikke nok være til stede, når I er til stede.
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#65
Gå Ludo ud.

Drik vand før din mund selvantænder
Dine foie gras holdninger er forstoppede
Forstår du ikke stilheden, når folk klapper med handsker på
Du drømmer om i morgen, som kun en døgnflue kan
Du hviler i dig selv som en vandmand i en flodbølge
Du mærker nok, at vi fornemmer dig som tis´gul sne
Vi ønsker dig langt væk som en frossen bussemand på ens kind
Det er tid til tandrensning – og farvel og tak til plak 
Skyl munden i fluor og ret ind eller gå Ludo ud. 



#Pligte#66

#66
X-factor selvmord.

Lille forvirrede med en tåre på din kind
hvorfor skærer du dig i dit håndled
hvad har gjort dig så træt af livet
hvorfor vil du væk før tid
Hvad var det, du ikke fik, som du tog for givet
hvad er det, du tror, du mangler for at være komplet
hvor er det, du søger efter dine mangler
Hvem er det, der gør dig utryg ved selve livet
Jeg har ikke fået den succes, jeg troede, fik ikke X-factor 
Mit liv er ikke værd at leve, når ikke jeg er kendt for noget 
Når man er ung, ved man ikke, hvad livet bringer 
Dit liv er fuld af X-factor, måske bare ikke på tv
Du er komplet med dine mangler
De, der måtte sige andet, er selvulykkelige skrog
med masser af mangler og totalt ukomplette som mennesker
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#67
Stjerner uden hjerner.

Tænk, 
... at være kendt for ingenting
... at være modelspasser i reality-tv 
... at være kendt for store bryster, kirurgiens misfoster
... at være kendt for sin seksuelle observans
... at være den triste klovn
... at være skuespiller i sit eget liv
... at være en igle, der næres af at stå kortvarigt på den røde løber
... at ugebladene vil så lidt med så mange
... at blive husket for ingenting
... at blive glemt som stjerne uden hjerne



#Pligte#68

#68
Fritstillet.

Mine øjne er halvt lukkede
Det svier, lyset fra samfundet 
Det stirrer stift på mig som Mordors øje
En besværgelse trækker sjælen ind i hverdagens hamsterhjul op på 
båndet, forstenede mennesker i fart, uden ansigt og mimik
Målrettede væsener med hovedet på skrå mod deres digitale alter på 
vej ind i skærmens poltergejst
Ikke mig, jeg er fritstillet. Stillet frit, sat mig selv af holdet
Skifter jakkesættet ud med pivfrække joggingbukser 
nyder en øl på terrassen og spiser en rullepølsemad
I hjemmestrikkede uldne sokker sætter jeg tempoet i mit liv 
nyder det store i det små,  en brunsviger og en kop skoldhed kaffe
Sætter Dire Straits - Walk of life på zeppelineren kigger på den 
strømforsømte Ibanez elguitar og drømmer mig til verdens scener
Henter røde danske jordbær ved vietnameserens gadebod, drysser 
dem med sukker og sødmælk 
Ser børnene vokse op fra nærmeste hold og spiser sammen smagen af 
sommer
Gårsdagens bekymringer er reduceret til, hvad vi skal have at spise i aften
Jeg er ikke længere passager i mit eget liv, jeg er chaufføren og jeg har 
lyst til at gå den modsatte vej i hamsterhjulet
Jeg vil leve, mens jeg gør det, og ikke vente på, at andre giver mig lov
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#69
De forkerte 2%.

Tænk, hvis man som barn var stemplet med alle bogstaver i alfabetet 
allerede inden du selv kendte hvert og et
Tænk, at man i verdens lykkeligste land har givet 2% af alle børn 
medicin imod dem selv 
Tænk, hvis nogen havde fundet på at give dig en pille så man helt 
døsig i skolen kunne sidde kunstigt stille
Tænk, hvis lærerne havde overskud og tid til rastløse drenge med 
banditansigter og milde sind
Tænk, hvis nogen sagde, at vi lærer forskelligt i tid og rum
Bare fordi du ikke kan repetere dansk grammatik i første klasse, er du 
ikke dum
Tænk, hvis forældre kunne finde på at acceptere at medicinere sit barn 
væk bare fordi deres opdragende overskud ikke rækker til andet end at 
dulme sin dårlige samvittighed
Tænk, hvis de stjerner, vi hylder på himlen,  i deres opvækst var dulmet 
til ugyldige grå leverpostejsmennesker afhængig af samfundets fix for at 
kunne kvæle deres kreative sind
Godt, at man blev født i en tid, hvor man ikke fik en diagnose  bare 
fordi man havde lidt for meget krudt i røven



#Pligte#70

#70
Pligte.

Du skal, du må og har pligt til at sige fra og til. 
Uanset, hvad andre tænker om dit opråb,
så råb op med dit udbrud
Bryd ud bevæbnet med digte i ord og rim
forsøg at pligte dem på ord med pli.
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Tak til

#  Digtelskere og dem der talte med mig i bogen. 

#  Nære og kære familie 
Mine to søstre Carina og Christina samt hele Sveen familien 
for at være der, når der er behov for det. Tak for at medvirke 
til at forme mig, til den jeg er.

#  Elskede børn, Alex og Caro 
Jeg elsker jer helt op til månen, solen og universet. Kan slet 
ikke forstille mig en tid, hvor I flytter hjemmefra.   

#  Sveske 
Min kære kone, største kritiker og helt igennem fantastiske 
kvinde. Uden dig, intet overskud til at være mig.


