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Velkommen til LYRISKE STEMMER 2015

Digtsamlingen beskriver en mangfoldighed, som læse-
ren finder i følelser, alder, erfaring og sprog.  

Glæde, sorg, angst og vrede er grundstemninger, der er 
genkendelige for alle, fordi det er en del af dét at være 
menneske.

Gennem de sociale medier kan læserne få et indblik i 
den lyriske stemme på de sociale medier i år 2015.

God læselyst
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 Kamilla Gholami Andresen
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Anette Hansen

Jeg udnytter min krop
anvender min viden
træder i karakter
viger for fanden
forfølger drømmen
indånder himlens nektar
drøfter stort og småt
oser i by og på land
vikles i løgnens smarte tale
underdrejes af svigt
genfødes i den klokke klare tro
fordi det hele er muligt
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Anette Hansen

Blændværks gemmeleg.

Bliver du mon aldrig mæt af troen på andres held
tror du fortsat at lykken bor alle andre steder
virker det som om kærligheden går dit hjerte forbi
ser du dig i spejlet og opdager ikke det unikke derinde
drømmer du om fedtsugning numseløft og mindre næse
sparer du på smilet og underkender lyden af din latter

På dit spejl bør du skrive du er unik og helt vidunderlig
din hoveddør bør bære teksten hav en god dag
dejlige du
dit spejlbillede bør smile stort tilbage til dig hver gang  
 du ser deri
ret dig op rank din krop og træk vejret dybt og pust   
 langsomt ud
snør dine gode sko og drag ud i verden iført dit gode jeg  
 samt et smil
føl mærk og giv dig tid til at se
hvor dejligt køn og skøn din verden er.
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Anette Hansen

Ud af det venstre ærme...

Berus dig i livets glæder
dans dig glad
fløjt med fuglene
berig dig med en grøftekants buket
kys din kære
fnis og fyld livets vandglas med velvære
overse al jalousi misundelse og bedrevidende hovmod
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Anette Hansen

Gik jeg nu blot der
og hang med ørerne
fik du jo aldrig hørt om alt det
jeg har på hjerte
og andet som jeg hitter på
bare for at underholde og fornøje
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Anne Høj Hansen

jeg ser en dreng
gå i grønne bukser
med en rød skovl i hånden

jeg ser en dreng
gå i lappede bukser
med en plastik skovl i hånden

jeg ser en dreng
gå i selebukser
med en legetøjsskovl i hånden

ufuldstændige narrativer
der danner forskellige billeder
af det samme sceneri
får mig ikke til at resignere
men fornuftigt til at indse
at sandheden findes
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Anne Høj Hansen

Angst

djævelens yngel i maven
Himmelen deler sig i to
eller flere?

sandheden synes usikker

bevæger mig famlende frem
som en afkræftet giraf
på skrøbeligt lange fortabte ben

brunt mosedynd trækker ned
en gold himmel åbenbarer
virkelighedsmangfoldighed i kaotisk farvedynamit

sandheden synes usikker

vinden blæser i gennemsigtige retninger
spaghettiben ved hverken ud eller ind
hjertet pumper kvalme op i halsen
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Anne Høj Hansen

hun har prøvet
at finde vejen
men er blevet blændet af
stjernerne på en mørk himmel

hun er gået af stikveje
rundt om sit hjerte
danset en slingrevals
med en flaske vodka i sin hånd

og langt om længe
ser hun og forstår
at solen står op
mens hun er ved at gå ned
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Anne Høj Hansen

Hovedrengøring

hver gang jeg trækker gardinerne fra og åbner vinduet
ser jeg fortiden og os
i et nyt lys

og snart kan mørket ikke længere gemme på
de dårlige minder
i en afsides krog
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Bente Sunesen

Så er følelsen her igen,
at alt flyver lige igennem.
Ingenting bliver ignoreret.
En gåtur i byens gader
giver grobund for både glæde og virvar.
En sommerfugl sætter sig i sollyset
og nyder at solen endnu har varme i sig.
Imens traver mennesker
op og ned ad gågadens gader
i en uendelighed.
Nogle med et smil på læben
og med en tanke til den de holder af.
Andre er adskilte
og finder aldrig tilbage.
Dog giver solens sidste stråler,
alle,
hver og én,
et minde om,
at efter efterår
og vinterens kulde og mørke
bliver alt igen lyst og grønt.
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Bente Sunesen

Stille regn
Tanken er uklar
og umiddelbar
Jeg får lyst til at hoppe i en vandpyt,
men mit voksne jeg siger nej.
Spontaniteten drukner i stille regn.
Kloakken klukker
og solsorten bader
lystigt og instinktivt
Uden tanke men med glæde.




