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AVi støtter parti poetisk  ikonoklasme og fabelfugle

Nytteløst
og sjældent set
 
apatisk
og farveløs

jeg har tabt nøglerne
igen



KBilateral form, 
et alternativ



CVi tænker 
på andre end digA Vi stemmer økologisk 

for normative kræfter



Alle de gange 
jeg lyttede 
til dine øjne i 
mængden 

indtil du tog 
min hånd

De billeder
drømmer du
i mine ører F



XVi støtter overgange  og soldebroer
Vi går ind for formativ standsning 
og signifikante ølvomme
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CK Ø
Vi støtter 
personligt 
det talte sprog 
med en dialekt 
spundet 
af territoriale 
udkants 
damer



Vi støtter 
kalejdoskopiske 
virkeligheder 
og den ordløse 
stilhed
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ZVi stemmer 
for nuets 
udstrækning 
+ 
Zen-kampfly

Himlen er mørkere nu
og kaster sin skygge
over gadens tomhed

en stemmes spådom
runger mod månen

ekkoer og forsvinder
synkende ind over byen

festen er forbi
natten fortæller intet



Vi stemmer STO 
solskinspolitik, 
teoriceller 
og 
oxymoroner

O
Ja 
jeg kan sige

længe leve mangfoldigheden

men lad mig så ellers være i

fred



ALVi holder af urkommunisme 
og værkkroppe



Vi kan  lide 
mikropragmatik

O

i morgenens slør
danser fluerne

over en sø
af urin

der hvor jeg
spejler mig selv

i rendestenen 



Ø

Vi støtter 
et moderligt sportsopgørOVi går ind for et fortryllet 

akademisk sprog 
i lodret  stilling



AEnhedstransport 
fra genbank A til B 
stemmer vi for

S



Er du vågen
eller slet ikke nær

det er dig der skal udstilles
hvis du altså tør

Det er hånden der inviterer

kom og tag plads
kom og vær min gæst

alt imens blikket
glidende undersøger din overfladeX
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FEt nyt VI 
får VorEs 
stEmmE



Skyggeland og 
dialogvirkeligheder 
støtter vi

lyden af
tomme blikke

og synet 
af såler

der skraber
mod fliser 



B
Set
gennem mine barnelignende 
øjne 

hver gang
mine tanker
tænker
tanken 

slår mit hjerte
om end ikke langsommere
så

som et jordbærkys
bag høje bjerge

af ren og skær
læbestiftsfrygt



Vi støtter avantgarden 
iklædt embedsmandsdragter

“Flere ved mere” 
stemmer vi på



SVi kan lide åbne 
nødvendigheder og 
overstatslige sansninger



NTiderne skifter, gul stue og de fire æoner får vores 
stemme

vi ser hjælpeløst til

på at alt 
forbliver det samme

bare anderledes



TVi hyrer  
udelukkende 
og kun andre 
eksperter og 

træsjæle

(Kunsten) (findes ikke)
får vores professionelle 
morgenhårs stemme



Konceptmatikken går vi 
vinteragtigt ind forBVi kan lide det esoteriske 

publikum og magenta



Vi støtter konspiratorisk 
poledance og hvid dogma

K
som støv
på turtelduer
som et sandkorn
i maskineriet

som et snefnug
der elsker med 
solen



Alkymi som indikation er 
hermed hemmeligt vedtaget

Tingforskning  
får vores stemme
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IParken 
skåler vi 
lysegrønt 

ja til

A
C

Vi støtter mørke 
dystopiske folder 
alle steder



R

Min hjerne er
som et minefelt 

afgiftsfri
og uden banderole 

og filmen
er den hvori helten 
altid dør



ØEn fremtid uden fortid får 
vores ozone boheme stemme
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