
Futuristisk digt 

 

Virtual Reality  
Højre venstre højre venstre som en march mod klimaks  
2 bobler sammen-flettet lyser rummet op  
Game on  
Pixel-ines stilbillede hungrer efter samvær  
  
Højre venstre højre venstre benene går mod bilen  
Grønt og gult mødes for at stille min lyst  
Brummende vibrationer  
Rød gul grøn sløret i farten  
  
Højre venstre højre venstre min finger mod den skingrende velkomst  
Pixel-ines blik hungrer efter subtilt samvær  
Spillet loader  
Sved, kødluns, vulva, gentagende stød, BLOD   
  
Højre venstre højre venstre benene går mod bilen  
Grønt og gult mødes i en smuk symbiose for at stille min lyst  
Brummende vibrationer  
Rød gul grøn sløret i farten  
  
Højre venstre højre venstre som en march mod klimaks  
2 bobler sammen-flettet lyser rummet op  
Game on  
Pixel-ines stilbillede hungrer efter samvær  
  
Stik ind, stik ud, stik af – repeat  
  
  
Tanker i forbindelse med digten  
Vi vil igennem digtet hylde den moderne, men også naturlige, polygami.  
Digtet handler om App’en Tinder, der er kendt for at bestå af liderlige unge mennesker, der leder 
efter en person, de kan dele en aften med.  
  
Handling:  
I strofe 1 sidder hovedpersonen og leder efter en pige på Tinder. I andet verselinje får han et 
match: Pixel-ine.  
I anden strofe tager han en taxa ud for at besøge hende.  
I strofe 3 kommer han hjem til hende, og de har sex.  
De 2 første strofer spejles i de 2 sidste, for at vise, at det er en form for vedvarende proces. Det 
kan også ses i sidste linje af digtet. 

 

 



Futuristisk digt 

Digt  
Typing…   
Telegrammer springer i luften.   
Brevduerne mister deres vinger.   
Varme blodige fjer styrter ned fra himlen  
Put faxen ned i skuffen.  
Elektroniske lyde synger i luften.  
Hænder der bærer rektangler med spotlightlys   
Lyser alt op i blåligt betagende lys   
Med hele verden i lommen   
Osen er blevet overhalet af elektrisk effektivitet   
NU. ALDRIG. STOP. STANDS. IKKE. START. FORTSÆT  
Fuck freden, find fighten, fang farten  
Indelukkede traditioner fanger forfærdelige fortid  
Farvel til fru Dideriksen og hej til 2-9   
Kast jord på traditionerne og smid en blødende rose på toppen   
POST DET NU  
Tremmer for traditionerne og løsladelse af teknologi   
Få dit ansigt i bogen.  
  
  

Ekspressionistisk digt 

Farevand 

EN SVÆRM AF SVÆVENDE SOLSORTE 

BØRNENES SKÆPPENDE SKRIG: 

"HJEJLEN KÆNTRE" 

BURET BRISTER 

SOLEN STÅR OP I HORISONTEN 

OG OPLYSER DET BLODRØDE VAND 

ILDVAND 

FAREVAND 

FARE 



HAVETS SORTE FRÅDE 

ÆDER LANGSOMT HAVNENS KANT 

SVANENS KRIDHVIDE FJERDRAGT 

PENSLES RUBINRØD 

HVOR ER DET GODT AT VÆRE DANSKER 

Tanker i forbindelse med digtet: Samfundskritik, besjæling, fugle, farver. 

 

 

Ekspressionistisk digt: 

BANG! 

Rød spejler sig i blå 

SKRIG, SKRALD, SKRÅL 

Den flydende kirke brænder, 

Gråner luftens atmosfære. 

Gul går ned i blå. 

SORT! 

Hvidt skær voldsomt i blå 

BULDRENDE, BRASENDE, BRUSENDE 

Gråd overgår virvar 

Helligdommens brædder splittes 

Gnister opstår 

 

 



Dadaistisk digt: 

    
 

 

 

 

 

 


