Festugeoriginaler. Peter Laugesen og hans færøske kollega Jóanes Nielsen snubler livfuldt over hinanden og deres respektive mostre.

Tomme flasker husker alt
piben, repræsentere smilets by ved den årlige
festivitas.
Peter Laugesen og Jóanes Nielsen: Smukke fejltaDet et lidt uklart præcist hvordan, inspiragelser. 62 sider, 129 kr. Forlaget Torgard.
tions- og bestillingsmæssigt, den lille digtbog
Smukke fejltagelser, er kommet i stand. Den
roblemet med at være en forfatter
mest udfoldede forklaring finder man på festbosat i Aarhus er, at man er forpligtet ugens hjemmeside: »Forfatterne Peter Laugesen
til også at være en Aarhus-forfatter.
fra Aarhus og Jóanes Nielsen fra Tórshavn blev
Jeg synes jo, at fx Svend Åge
en aften – i marts i Aarhus (!) – enige om at
Madsen (der modsat Aarhus har beholdt sit
lade sig inspirere af temaet for Aarhus Festuge
bolle-å!) og Peter Laugesen primært er kosmiske 2011 [der begynder denne weekend], Beautiful
forfattere, men i Aarhus er de primært Aarhus- Mistakes.«
forfattere.
Men der er sgu mere Tórshavn i dobbeltskrifOg når man er Aarhus-forfatter, er man også ten end Aarhus; hvis der er noget Aarhus, er
forpligtet til at være Aarhus Festuge-forfatter og det Brabrand, der er, som ikke uden videre er
mere eller mindre grinende, i skægget og med
Aarhus, fx i denne elegi af Laugesen: »tungsind/
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rejser sig// skinner/gennem/ skoven// om lidt/
kommer der et tog// og kører/ mine tanker
over.« Og smukke fejltagelser kan man jo kalde
al god poesi. Med andre ord er Aarhus og
Festuge som sædvanlig bare en god dårlig undskyldning for at hytte sit eget – i dette tilfælde
kollektive – trip.
Bogen starter med en sværm kortdigte af Laugesen, hvoraf det skarpest SEENDE (og gerne
et Aarhus-digt) er dette: »Bilerne ligner/ alle
sammen/smarte sko.« Derefter følger en række
oprømt skrumlede digte af Jóanes Nielsen,
der skrumler mindre uforudsigeligt syret end
Laugesen, når han skrumler, men sgu skrumler
meget solidt: »Alligevel skruer jeg pærer i nye
eventyr/strammer reb om og gabet på falske for-

håbninger/ hvad enten fartøjet kører, sejler eller
flyver/ jeg er ligeglad/ alle veje er antændelige.«
De bedste Nielsen-digte fabulerer på digterens mostre, og det spor tager Laugesen op
i en lynhurtig serie, »helt alene stod jeg/ i den
mosterløse ørken.« Sidste afdelings digte er dobbeltsignerede og dobbeltsprogede. Jeg er sikker
på, at jeg godt kan læse forskel på sodet vanille
og god vilje, men hvis der rent faktisk blev krydset kragetæer en våd aften i Skolegade, må dette
monster-mosterdigt være resultatet, »Sufi«:
»Moster står i en anden tids pragt./ Hun ser
sneglenes æg./ De ligger under stenen og ryster/ i
anarkiets lange vinter.// Hvorfor bygge kirker, siger moster,/ på den flotte sten du finder./ Lad den
ligge./ Lad den splitte sandets strøm i vinden.«

