1b. Klaus Rifbjerg: Tømmermænd
Digtet er fra digtsamlingen Under vejr med mig selv fra 1956.
Klaus Rifbjerg (1931-2015), dansk forfatter.

Hjertets anstrengte tappenstreg1
på denne skæve morgen
hvor man retter på værelsets udseende
som på et billede der ikke hænger lige.
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Igår var skæg.
Husker du ham der drak øl gennem næsen?
Var det mig?
Nej, det var mig der bed Kirsten i armen!
Lykkelige stund hvor vi er sammen i sengen
med hoveder som sønderskudte banegårde.
Fuglene flyver så frit om vort hus,
solen skinner, det er lyrik!
Og her ligger vi med lune tømmermænd.
Med Florence Nightingales2 milde krimkrigsøjne
stirrer to Albyler3 på os:
Nåde for den lette brigade4.
Ad Hekkenfeldt til5 med KFUM6 og Danmarks Flora7
hvad er en ærlig brandert ikke værd i maksimaltider som disse?
Heste i stalden er vi nu
vore vældige tunger kræver morgenvanding.

1

	
tappenstreg: tilbagetrækning. Militært signal, som om aftenen kalder soldater til kvarteret, hvor de skal
begive sig til ro. Kan også betyde signal til, at udskænkning af alkohol stoppes (slag på øltøndens tap).
	
Florence Nightingale: engelsk sygeplejerske, der er kendt for sit sygeplejearbejdes gode resultater under
Krimkrigen (1853-1856).
3
Albyler: hovedpinepiller.
4
	
den lette brigade: betegnelse for en hærafdeling. Den Lette Brigades angreb var et katastrofalt britisk
angreb under Krimkrigen, hvor mange britiske soldater mistede livet. Udtrykket bruges også om letlevende kvinder (prostituerede).
5
Ad Hekkenfeldt til: til helvede.
6
	
K FUM: en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder aktiviteter lokalt og arrangerer lejre og
festivaler i hele landet.
7
Danmarks Flora: opslagsværk med billeder og beskrivelser af danske planter.
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Ah, Niagara8 i badeværelset
med lange sugende drag går vi ind til vandorgiet
tømmermænds privilegium.
Vore ender står spændte som hesterumper ud i værelset
når vi drikker.
Og så tanken om den lange, ugidelige grå
dejlige søndag foran som en behagelig rejse.
Lægger hovedet tilbage i puden og priser Lundstrøm9:
Store syner, opstilling med karaffel og glas,
langstrakt og underligt!
Ved siden af mig ligger den rareste klukflaske10,
Du Inge, bedste stykke almuekultur11 og fuld af kluk.
Godt at favne dig, du klarøjede snapsting12,
andendagens bedste hivert!13

8

Niagara: Niagara Falls er en gruppe store vandfald på grænsen mellem Canada og USA.
	
Lundstrøm: den modernistiske maler Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), der blandt andet er kendt for sine
geometriske malerier af opstillede, enkle genstande.
10
	klukflaske: timeglasformet spiritusflaske. Flasken har en indsnævring på midten, så der frembringes
klukkende lyde, når der skænkes af den.
11
	almuekultur: det jævne folks levevis. I betegnelsen ligger en vurdering af, at almuekulturen står i modsætning til særligt byernes borgerskab og ideen om, at deres levevis er finere.
12
	snapsting: kan henvise til det gilde og ofte marked, der førhen fulgte efter et ting, dvs. en forsamling af
vigtige og indflydelsesrige personer i et sogn, der holdt rådslagning og afgjorde retssager, især efter jul
og påske.
13
	hivert: glas eller slurk snaps eller anden alkoholisk drik.
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