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Forord

Sort pa Hvldt er tiLbage igen - med
farverrre på rette sted. Med ordene på
rette sted: 0g billederrae. Fordl Sort
på livldt er et sted for ord pg bilLede
at mødes. Med Sort på Hvidt håber vl
at lcunne vise r at der er grøde i den

akadeulske undergnrndr og I undergrunden i det hele taget. Men ikke bare der.

AlIe steder.
Dette er ikke stedet For Dig Der Skrlver §eLv, som det så moderm,e hedder.
Heller lkke stedet for taLentspeJderl.
Men stedet for a1t det der 1-igger mldt
imellem. For stoltheden over at bruge
det sorte og det hvide. For det vigtige
son flndes melLem det sorte og det hvlde"

For HJertebLod og Eksperlmenter.
For 3egavede StiLøvelser og Kunst.
For mødet me11em Ieori og praksis..
For mødet me11em det Sorte og det Hvlde.
red.

T,ars Ålbinus

Din tavshed

Er så hørbar
Her

mørket

tiI navn
Bliv ti1 fo:m

lokker

Fordriv min sult
og forvir mig ikke mere
Ord har raset og renset

0g

Kom

mell-em

klippe og afgrund

kroppens hedeblus
mellem kraft og skakt
Som

Kom ind j- mi-n rastløse drejen
om et punkt, der aldrlg er

i mig selv
Hold mig fast
0g vis nig ud

1 verden
Kom ti-1 navn

Bliv til form
men stil1e
uden flere ord end
opdagelsen af morgen
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i

mod

Den evige vej

ti1 lyset

din sternmes land

F

Bo hr. Hansen
5.

Hvis slange har bragt
Bln sangerlnde i affekt
så hun har tabt 1 vægt?

1.
Uadsky].d

Bvi].ken vlnalhaYe hvllken
d.reier d.et 61g oE?

z.
Hvordalr. kan

d

gade

et rære

vl hører stemer
aår ?1 lkke be?æger
YoIes Lemel?
7,
Hvad skal

og saxofore!?
ue detr gLe@eE
fordl de sne skal
klemas?
1.
ueD ar*ire kaB ya1 lkLe forstå 6as }Eagottse!
Skal de v'telge og få stær

vl nu gøTe ned dig

hva ræveunge
SkaL Yi ha dig ued lnd
stuen

6'

eller lar

rrært?

8.

i

Altså:

ah-h?

Kan man bnrge ordet
krannofon?

4.

9.

Dett sådan en bordleg
Yi]. du æde med uret

YlI man undre slg seJ-v
når uan blir gailme1

eIIer

eJ?

e1ler bare lansLået?

7

Per Aage tsrandt
10.

har trådt på de sten
hvis det ikke er 6ns ben?

råd til enhver hund:
ser du et menneske

lL,

rejs dig så højt du kan
det vi1 tro at du er døden
og du vi1 lkke blive sparket.

Hvem

så

Kan man se nye stjerrrer

på

dit farveapparat?

L2"
Kan du dreje dig
omgående?

'lz
L)

A

Ilvad sviml-er du over
din sjover?

I

Den der berræger Penn.en bevæger
sproget. Men. Det sPringer og
kryber ikke mere for menneskene.
En engel en padde en fugl en
tanke som sidder i et øTe og

er en dæmon. Jeg frYser. Vi
elsker hinanden og §er himlen
og byens lysn længse1 efter
sproget i sproget.

1o
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Ånnette Bruun

hrrn

tør ikke sprlnge ud. Den har lukket

slg

som

om hendes anstrengte
11ggende, kæmper. smerte-

vridende lrænder

krop og hun bIlver

udspændt. En kribLende føIelse af
undergang starter et sted og strørrmer snart
gennem kroppen, uens soLen fyJ-der rummet ud
og hedebølgen b:nrser videre. En sitren, flngre og tæer spiles kra,mpagtlgt ud. Hun nærker
gåsehud overaLt og ser at hendes Læber lyser
hvldt og ønt af bid. BevægeJ-sen bøJ-ger og hun
kan slet lkke bremse dea, hver llLIe nuskeL
vendt til bristefærdighed og blodet har rytmer i sin å^re. Alt spJætter nu og dette er
det altså. Kaster hovedet tiJ-bage og på 3-ysteas brændlng fyldes aLLe hulrun af vand, kroppen s§I1es Livløst brændende i land, mens
asken §,uges med tllb&ger spredes og forsvLnder.
Jeg læner nlg udnattet opaf dørka:men, lcrlpser tlI olgaretasken, son Jeg helt havde glent
og går vldere med ørnme Læber og bule I nakken,
mens solen sætter seJl og dreJer 1 en anden

fuldt

står i døren og ser solen seJle
ind i rurnmet. Den suger støvet op i vi1de danse som skLmsprøJt fra et skib, der
skærer sig igennem vand, Det hvirvler
Jeg

rundt 1 en ulmende bølge over sengen
nidt i det hele. På sengens spidse bomuldsbø1ger kæmper en kvinde sansefast, benrset

af bølgernes brusenn Jeg trækkes magnetlsk
nærmere. Et stænk I mit ansi.gt og kroppen
gennenstrømnes af drørnme den aldrig før
har kendt. Sengen brænder nnder hende
1"2

men

retnlng.
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John Bang Jensen

Åbne

floderrre bryde
strøpme stadig
tættere imod

Vlndue

imod

Et eneste bIlk ud og
tlden og Jeg er tunet tllbage
i hinand.en
åbner

ud.

duer 1 fLok
1 vLnden
o

Blodet 1øber

H

jem

bag søJlerne

granit
dør han så

nemt

Jeg må bruge 1-ang t1d
på at komme ind
og så er a1t anderledes
hvad er der sket
med ansj-gter:re i disse hvorfsr
kender jeg ikke runmene igen
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Arne toftegård ?edersen

Bedstefar huskes

I entreen
hu

varme hænder

stribede bolsJer
altid solskin

jende

grlber bar:ret
halstørkIædet udaf bedstefarens
fremstralrte hånd
standser.
sneen smelter næsen løber,
isskøjtebanen er ødelagt.
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Thomhave

blev der så. Alene.
Eller var det hende, der pludselig vi11e tilbage
taxa.

Han måtte hjem og hun

og

hurtigt Iøb nedad trappen. Iilbage. Og lnden han
kunne nå at afLevere nøgIen, var hun kørt bort i det
Underve j s

er mlne erindrlnger sIøret, for kurure ieg
bare huske om de var på det hotel den nati hvor det
var koldt og han måtte standse for at 1ægge armen
om hende. Der gik de på den Ii11e bro. Hun holdt
Måske

bedre fast omkring harn efter §sset, imens hun ]oougede hans mave, der var deri"nde bag a1 tøJet.
Hun sagde, at han var en drøm. Iryklren er kun sindsyg i ger:ringsøjeblikket og intet er vilIlg ti1 at
forståes. Kun lntet. Og hun sagde: trKun d1g og denne
by 1 denne kuldett.
Yent. Gik de lkke 1 den lil1e gade med hotelskiltet
lysende i neon. Jo. Her standsede de. Det var nu umuligt at slippe 'ræk, og de kunne bare lmuge hlnanden
endnu tættere.
Portieren havde
dog høfIlgt. ttJa,

lagt hotelbogen fra sig, men spurgte
for en natn, svarede han og skrev
elegant deres navne i gæstebogen.
Værdlgt glk de opad trappen. NeJ. Hvad skete der
egentlig. Han bLev dår1lg, og de nåtte tllkaIde en

22

sidste tog.
De blev der. I hotellets seng elskede de hele natten, og når de ikke elskede, kiggede de på hinanden.
De så også natten svinde bort og morgenlyset komme
frem. Han sagde: rrFor fandenrrr oB hun nikkede. Og
ham, at de nu sku11e §sse hinanden
hver dag, og han nikkede.
Men om morgenen stod de alligeve1 op og glk ned
for at betale regningen.
rVentn, sagd.e han og rørte 1et ved liendes &rulo Hun
tav. I restauranten sad kun en ganmel dame. Hun sad

hun sagde

ti1

ved et bord langt borte fra de store vlnduer.De havde
også sat sig. lyset kunne ikke undgå at nå dem, og
hun måtte vende slt blik fra ham og stirre på telefonen i entreen. Men hun havde lngen småpenge på sig
og viI1e aldrig få det.
l{åske husker jeg ikke så godt Iængerei om de var
sammen på det hotel den nat. De gik i den lilIe gade
med. hotelskiltet lysende i neon. Her standsede de.,
nDu ern , sagde han og Inrnne ikke glemme i så hende
bare tæt ved si.g. 0g hun kunne heller lkke. Alting
levede viderel en øredøvende Iam klemt inde mellem
hendes skulderblade.
Nu husker J9S. Hun sagde: trYentr. 0g han svarede.
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Iroui-se

T.rouw

Tørst

Keglespil

Nådeløs lmudeskæ1ven

Bowlingemandens

opløste nichers gennemvædede indre
hænder der uslm1-igt }<nuger
om indespærrede krampetræknj-nger

sorte bowlerhat

glider s§ggende over den gustne facade
den dækker øjenhulerrne
1 deres fortabtsøgende griske tomhed.

saltrødmende

golde tørlagte have

slikker

med sprukken tunge
de svidende solsårede 1æber.

Han

lader kuglen ru1le

i mørket nod de hvide kegler
ned tændernes skadefro blottede gni.dsel
kaster han 1 et 1yd1øst grin

halsens spinkle pibestilk tilbage.

det smalle benede ansigt $
rldser endnu et par hvinende streger i tavlen
Manden med

men elfenbensgule

fingerspidser

sitrende i ryk.
Under det nålestribede dress

er der leende gravkolde s§gger
han giver sig god tid.
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Peter

Bent Iversen

Iraugesen

Optændt

ezta

liden er inde ti1 at \rære onhyggelig
Iægge nærke til tegnene og komme ud

af ?oesl

Ser jeg Poesi Overalt
Udslu.kt Ser Jeg Intet
I Selv Det Bedste Digt.

i ørets tronme
og solnedgangen i vest

Lyden skmrlper

et

bånd

af iId

hvor du engang boede

lrlild ehl].d -
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UI}TE PÅUSER

IITIN, [øVEil

Je

est un autre
too

jeg taler til mumier og srBøgelser
om d,e hvide fugle i hlnLens b1å vand.e
og skyerne som er skum
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for

dens hav
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Claus MuId

Det begSrnder ned ordet

at blive
at blive lys
er

endnu

før

der

mørke

og når mørket kommer at
kunne skelne nat og dag
at blive time efter time

der afhryder hi,nanden

at blive

hlmnel

og hinde me1lem kaos og den orden
der bliver t11
når kanten me11em havet og
jorden bllver ti1
og havet fyld.es
og jorden fyldes
og verden bliver til

bliver tl1 altid at s§de
at ligge nøgen som orden
Jeg

kaos

28

d.P .;"*i

Yæk

§H

'.
ii

,-$\- \
,r
.tu

lt r1', f

#r'
^;

e\

i;.

,:

l'9"

l"

