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Plenum
Tidsskrift for poesi og kortprosa

EUFORI

Oscar Adriaan Franzen Storm
Tavlen vaskes ren

Tavlen vaskes ren
gelænderet lyser op
natten er vildelse
vækkelse uden ende
flyder ud på gaden
in propria persona
hulkende af erkendelse
djævlen jager sin egen hale
euforisk og grænsesprængende
kraniet får sit eget orkester
instrumenterne skriger
stemningerne skifter
angsten for sindsroen
tvivlen for troen
tavlen vaskes ren
på endnu en god dag
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Noah Rysager
Euforisk Ende

Jeg stod og kiggede på de store døre. Jeg kunne snart ikke klare
mere. Jeg havde manuskriptet under min arm, der rystede så
meget, at jeg var lige ved at tabe det. Jeg tog et skridt, så et
mere, og dørene gled automatisk til hver sin side, så jeg kunne
gå indenfor. Jeg gik hen til den tomme reception, hvor en mekanisk stemme bød mig velkommen. Jeg redegjorde mit ærinde for den
tomme luft og fik besked på, at jeg skulle gå op ad marmortrappen
og ind i mødelokale et. Jeg gjorde som befalet, og da jeg trådte
ind i det kolde lokale, åndede jeg en smule lettet op. Kort
efter gik døren op igen, og en mand i skjorte og slips trådte
ind i lokalet. Han havde håret redt til siden og et par sorte
briller på, der sad foruroligende langt nede på næsen. Han var
det første menneske, som jeg havde set i bygningen. Han scannede
sit ansigt ved døren og kiggede derefter på mig.
“Godmorgen,” sagde han og satte sig ved bordet.
“Godmorgen.”
“Vil du have en kop kaffe?” spurgte han, mens en maskine, der var
indbygget i bordet, var ved at lave en til ham.
“Ja, tak.”
Maskinen gik automatisk i gang med at lave en kop mere. Han rakte
mig den og tog en slurk af sin egen.
“Jeg har taget en ekstra kopi af manuskriptet med,” sagde jeg.
“Det bliver ikke nødvendigt,” sagde han og fortsatte “Lad mig
gå lige til sagen. Jeg har læst din bog, og den er ikke dårlig.
Jeg kunne faktisk rigtig godt lide den. Det kan desværre ikke
betale sig for os at udgive den. Denne type litteratur er blevet
en niche. Gruppen af læsere, der stadig læser bøger skrevet af
mennesker, er desværre en minoritet. De fleste foretrækker bøger
skrevet af kunstig intelligens, da disse bøger udgives meget
oftere, så man ikke skal vente flere år på den næste bog i en
serie. Folk er blevet utålmodige. Omkostningerne er også meget
højere, hvis vi skulle udgive din bog. Det er langt billigere at
købe rettighederne til kunstig intelligens og lade dem skrive
for os. Derfor udgiver vi kun meget få bøger skrevet af mennesker. Beklager.”
Det var præcis det samme, som jeg havde hørt på de sidste fem
forlag.
“Tak for din tid,” sagde jeg og gav ham hånden. Kaffen nåede
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ikke engang at blive kold, før jeg havde fået afslaget. Da jeg
kom ud på gaden, fik jeg pludselig kvalme, så jeg skyndte mig
hen til en skraldespand, og det hele røg op. Jeg tørrede min mund
og gik. Jeg gik ned mod havnen, og da jeg var nået derned, så jeg
min refleksion i havets overflade. Jeg så træt ud. Jeg lignede
noget, der var løgn. Jeg fik pludselig en ambivalent følelse af
eufori. Jeg var endelig klar til at give slip på det hele. Jeg
blev født for sent, og det forstod jeg nu. Jeg var klar til at
give op på mit livsværk. Jeg var klar til at give op på det hele.
Jeg var endelig fri. Jeg havde ikke oplevet en lignende følelse
før. Jeg havde intet, der bandt mig til den virkelige verden
længere. Alle disse tanker tænkte jeg, mens jeg stod og stirrede
ned på det kolde blå vand.
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Inge Kongsgaard Hansen

Elskede
Uforudsigelige
Frisættende
Orgiastiske
Rislende
...... idioti?
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Sasha Carlson
Dysfori

Da jeg var 15 faldt jeg fra nåde.
Den komparative psykolog Harry Harlow skabte i 1970’erne et
vertikalt kammer, som skulle give aber depression. Christ, han
lyder allerede som en fiktiv karakter, der er ingen grund til
at ændre på ham.
Jeg mistede min religion som R.E.M., mens natten sænkede sig
over mit hoved. Jeg faldt som Lucifer, mit sind spiralerede
nedad og min sjæl fulgte trop.
Men du ved det, min kærlighed, ligeså vel som jeg gør. Skæbnen
kan ikke tages fra os.
Afgrunden har ingen bund. Hvis ikke du kravler op, fortsætter
du nedad. Min skat, dette er ikke Dantes Inferno, der er ingen
sidste ring.
I 2020 faldt den gamle verden. Eller måske i 2012. Eller i 1914.
Harry Harlows kammer kaldte han et “pit of despair”. Aberne var
alene i et stålbur og begyndte at holde sig hen i ubevægelighed
til ét enkelt hjørne. Hvis det er dine omstændigheder, min
kæreste, er du forbandet lige meget hvad.
Lad os nu bare isolere os, min elskede, så slipper vi for det
hele. Kom, lad os lade som om vi er de eneste, ignorere lyden af
et TV, et barn, sex gennem væggene. Når skraldeskakten åbner sig
og dumpende larmer i dybet, er det blot et nyt døgns
indringning.
Bliv her, vi behøver ikke gå længere.
Harlow brugte sin forskning på at studere moderlige forhold. Lad
mig være Ursula Reuter Christiansen til din soldat, find liv ved
mit bryst, min udkårne. Jeg er skarpretteren og livsgiveren i
én.
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Jeg spiser florentinere i sengen. De sviner. Jeg sejler langs
dine venetianske dybder, min tilkommende. Mon comedía som genrebetegnelse i dag oversættes til tragikomik?
Jeg ender ikke i himlen hos gud.
“Når du synder, forbryder du dig mod fællesskabet, Sasha”. Læg
din hvide kappe ud, og skån mig fra den brune jord, mit sværmeri.
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Cecilie Lolk Hjort
AUTISTDIGT (fordybelsesfryd)

det er som at forelske sig i information ·
først genert ·
så akavet som det første kys og så skeptisk som et vildt dyr
der nærmer sig en udstrakt hånd ·
hvilken stemme i kakofoniens kor er du, mærkelige ansigt ·
hvilket nyt maleri i museet, spættet med skønheden ved et
halvopdaget mønster ·
denne ting er måske det nyeste vidunder i min samling ·
jeg lader magnetismen gro og gro ·
som en killing båret ved nakken af sin mor ·
og så ·
maveplasker jeg ·
ned i en hvirvelstrøm af studier ·
jeg er faldet og jeg vil ikke rejse mig igen ·
jeg er fanget og jeg vil ikke ud ·
resten af verden er et fængsel men her i mit tunnelsyn af
fejring er kaminen jeg aldrig vil forlade ·
et hjem jeg bærer med mig som sneglen gror sin egen sovepose ·
dette er den frydefulde anden side af sanseovervældelsens mønt ·
førstepræmien der gør alle nedsmeltningerne deres vægt på mine
skuldre værd i guld ·
dette er min hjernes stim ·
mit hjertes kropssprog ·
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dette kan tage mig ved hånden og føre mig ud i verden ·
hvis du lader mig sidde her og synke ned i syssel er der ingen
grænse for hvor langt ind i lærdom jeg kan nå ·
ingen grænse for hvilke håndværk jeg kan mestre ·
dette er min billet til et job eller en klike eller bare en
grund til det liv der hamrer i ribbensburet ·
dette er en gammel usynlig ven jeg kan ringe til for at få trøst
eller en livline når som helst på dagen og natten ·
når jeg vil forsikres om at nogle ting forbliver de samme ·
nogle ting er trygge og bløde ·
selv når ingen er her vil kærligheden til det jeg elsker altid
elske mig ·
så betingelsesløst som alt hvad der aldrig forlader kroppen ·
denne fryd er ufrivillig som at trække vejret mens jeg drømmer ·
jeg vælger ikke mine templer, mine templer vælger mig ·
som seksualitet ·
som køn ·
som noget under sengen rækker ud efter dig og trækker dig ind i
et skjult eventyrland ·
skål i vand for nysgerrighedens tovtræk ·
skål i vand for lysende fortrolighed ·
magi findes i virkeligheden ·
og den skjuler sig de mest usandsynlige steder ·
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Arsalan Chalabi
Det hvide hus

Gud
Gud
Gud
Gud

går på gaden
er vores nabo
er i vores kvarter
er mørtlen i vores vægge.

Gud findes i bilerne
I taxaer og busser
I togene.
Gud cykler
Og ser på politiet og på tyve
På mordere og de prostituerede
Gud ser narkohandlerne.
Gud kaster sit blik på en pige, der pisser midt på gaden
Gud kaster sit blik på en mand, der knepper sin kone
Gud kører uden billet i metroen.
Gud spiser på en italiensk restaurant
Gud snyder sig ind i biografen.
Gud er i Folketingssalen, på talerstolen
Taler til politikerne
Ytrer sig
Han fremlægger nye love
Kommer med nye bud.
Gud afgiver tusindvis af stemmer,
når han afholder valg
Gud går i Armani
Hver morgen står den på en espresso.
Gud er miljøaktivist
en gang om ugen samler han plastik.
Han køber
Han ryger
inden han
og ønsker

sin pasta i Harrods
ikke, men sniffer lidt coke
bringer fredens budskab
velstand og venskab for alle verdens nationer
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Gud skaber et blåt diplomatpas i sit eget billede
Nominerer sig selv til præsidentkandidat
Næste runde:
Valg i USA.
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Tobias V. Larsen
Eufori Eller Forventningen om en enorm
følelse der sluger dig helt

Det er vores mursten nu
Hun trækker fødderne op under sig i stolen på altanen
lyserøde hjemmesko med enhjørningehorn
Lysende forår
himlens forår
et forår uden ende
Al den sol har prikket hendes hud med generte fregner
Måske er det nu
den store bølge i brystet
når man ser efter fordamper den til dis
Kan man fastholde bruset som mere end et minde?
Tøjre sig til et øjeblik eller gemme det i en æske?
Det er vores mursten
vores vægge
Hun har formet et hav i stuen
Det tog tre dage at male dybet frem
pensler svampe og klude
Små skinnende stænk i hendes ansigt som sneen der smeltede på
hendes kinder i barndommens hvide skove
Nu ligger hunden og sover i det blå
Det er vores sofa
vores opstammede stuebirk
I køkkenet hænger et neonskilt
vinglas på rækker i skabet
den snurrende drone fra emhætten
Det var ikke den fest jeg forventede
Gennem et nøglehul så jeg en haglstorm af farver
beruselsens varme tunge
en smerteløs vold mod kroppe af lys
tiden var åben og modig
Kan man tvinge drømme ind i livet?
Kan man gribe om et solbrændt bryst?
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Hun læser nyheder mens hun børster tænder
den lange gule t-shirt
tommelfingeren dovent mod skærmen
En politiker har spist sit eget hoved
blodet blander sig med tandpastaskummet
Skovbrande jordskælv vulkaners smeltede svælg
det er voldsomt vejr nede i verden
Hendes vatrondeller i et keramikskrin på vasken
der er ikke mere vi skal nå nu
Sengetøjet er gråt med sorte dyremønstre
bjergpalmen i sit grønne hjørne
Hendes åndedræt bliver tungere under dynen
skyer af søvn samler sig
Jeg har viklet al min kærlighed rundt om den lille krop
Gardinerne får det til at ligne et hotelværelse men vi skal
ikke hjem
vi er hjemme
Jeg sætter mig på en pude i stuen
havet er roligt
Det er ikke nogen stor følelse
bare en lille glødende streng der vibrerer i mørkets hjerte
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Stinne Bogh
Ellekongen

Forår
Jeg lugtede ham, inden jeg så ham. Det var ved cykelstativet bag
Meny på Borups Allé. Lugten mindede om små, hvide fingre i et
fiskenet, omgivet af haletudsernes spræl. Han stod midt i det
uplejede buskads med ukrudt og flaskeskår og lugtede af jord og
brakvand.
Øjnene lyste op i den jordslåede hud, de fangede mig så jeg ikke
kunne se resten af ham, jeg ænsede knap de mudrede, bløde barnelemmer, der gik i ét med omgivelserne, selvom de ikke hørte
hjemme, ikke hér.
Jeg prøvede at se resten af ham, jeg tvang blikket væk fra hans
og opfattede det mørke hår med visne blade, den spæde krop, der
ikke var nøgen men heller ikke påklædt.
Han samlede en
drede mig over
gen biler. Jeg
der var gået i

flaskekapsel op og stirrede på den, mens jeg unstilheden. Ingen mennesker gik forbi, der var inkunne høre en solsort langt væk, midt i en verden,
stå.

Han så op fra kapslen og åbnede munden, og jeg skimtede små,
spidse tænder bag tørre læber. Lyden kom forsinket, en knasende
lyd, der knækkede luften som et tordenskrald. Han lukkede øjnene
og lod kapslen falde. I det øjeblik forsvandt han næsten, gik
i et med jord og busk, og inden jeg kunne tænke, skød min hånd
frem og greb fat i hans og jeg kunne se den; skoven. Jeg hørte
trækroner smælde og vandet risle og alt var i bevægelse, fra jord
til himmel.
Da jeg så op var han væk, og jeg stod alene i buskadset bag Meny,
hvor bilerne og stemmerne atter havde fortrængt solsortens sang.
Sommer
Anden gang jeg mødte Ellekongen var efter en lang, drømmeløs
nat. Den varme luft stod stille på mit kollegieværelse og jeg
vidste, at jeg skulle derud.
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Jeg satte cyklen fra mig ved udkanten af skoven og gik derind, langs stierne, jeg skar igennem mennesker og hunde igennem
bøgeskoven ind i en tættere, ældre del med nåletræer og neongrønt mos.
Jeg fandt ikke Ellekongen, han fandt mig. Han lugtede af varm
dyrepels. Øjnene var de samme. Hans ben var blevet lange og
stærke, det mørke hår hang nu ned over ryggen, og hans hud var
som læder spændt ud over knogler af sten.
Han førte mig hen til en klynge birketræer, som han fejede til
side som spindelvæv, og jeg trådte ind i Ellekongens hjem. Her
var ingen tegn på den ydre verden, selv sollyset var fortrængt.
Han satte ild til en bunke døde blade og grene imellem os, flammerne kastede et uroligt lys, og varmen gjorde mig døsig.
Jeg betragtede ham længe; forsøgte at forstå hans ansigt og hans
krop, men de ændrede sig konstant i ildens skær. Han var lavet
af sten og træ, uld og mos, både glat og porøs. Det lange hår var
mørkt, men lyste gyldent; spirende med grønne vækster.
Dyrene kom. Harer, rådyr og sangfugle. Edderkopper, bænkebidere
og slanger. De steg op fra gulvet og fløj ned fra loftet og gned
sig forbi mig. Ellekongen åbnede munden, og dyrene bevægede sig
hen til ham og han kærtegnede hver og en.
En sort snog vred sig op ad hans arm, den løftede sig og blev
stående, mens Ellekongen sank sine spidse tænder ned i dens
glatte ryg, og den faldt, som et reb, ned i flammerne. Et harekid
sprang op i hans ventende hånd; han strøg den blidt før tænderne
forsvandt ind i pelsen. Som røgen steg, halvsov og drømte jeg om
haletudser, der sprællede og voksede sig store. Ellekongen lagde
sig hos mig den nat, og jeg mærkede selv hans kød og tænder i
mig.
Jeg husker næsten intet fra den nat, men jeg tænker på den altid.
Efterår
Tredje gang jeg mødte Ellekongen, hørte jeg hans knasende stemme
overalt i den døde by. Jeg cyklede ud til skoven, mens træerne
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på vejen skiftede fra gulliggrønne til orangerøde. Jeg trådte
ind i skovens flammende verden, hvor stilheden larmede af vind.
Denne gang løb jeg igennem skoven, indtil mine ben rystede, og
jeg sank sammen på skovbunden. Bladene omsluttede min ryg, og
den rådnende undergrund var varm. Mine hænder søgte ned i den
lune, våde jord, da lugten af råd og svampe ramte mig.
Han sad ved siden af mig, sammenfalden. Denne gang lod jeg hans
blik holde mig fast. En knitrende lyd steg op fra hans dyb, og
han talte om skoven, om træerne og dyrene, om dage, der blev til
nat, og om efteråret, der snart ville blive til vinter. Mens han
talte, skiftede lyset, og træerne gav slip på bladene med et suk,
og Ellekongen blæste med vinden og falmede fra lysende gylden
til matbrun. Han lagde sig stille ned på den varme skovbund og
jeg forlod ham igen.
Vinter
Det er nu fjerde gang, jeg skal møde Ellekongen. Jeg står i den
snehvide, lydløse skov og venter.
Jeg fryser, men snart bider han mit kød og jeg falder ned i hans
bål, ligesom alle skovens dyr. Jeg ved, at jeg forsvinder med
røgen, og det gør han også. Vi kommer tilbage, når solen smelter
sneen, og de første spirer trænger gennem muld og bark.
Man kalder ham Ellekongen, men jeg ved ikke, hvad han er.
Jeg kan lugte skoven. Han er her nu.
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