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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

LITTERATURPRIS TIL VENØ-PIGE 

Sofie Damgaard var prismodtager ved den årlige uddeling af litteraturpris fra  

Johannes Buchholtz Selskabet, Struer Museum og Struer Statsgymnasium.  

 Sofie fik prisen for nedenstående digt. Tillykke til Sofie! 

/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix 

SKIFT SKIFT.......SKIFT SKIFT SKIFT.....BILLED..SKIFT 
SKIFT…BILLED..SKIFT SKIFT 

den dybe rumlen fra universet 

og de aller fleste gange får jeg den her følelse af at det 
nok skal gå 

BLITZ 

SKIFT SKIFT SK.. 

og du lytter overhovedet ikke efter hvad jeg skriger 

for helvede så sluk 

eller stil dig på hovedet 

der er nogen der har spurgt min lillesøster hvad 

hun laver når hun ikke har facebook, TV 

tvguide 

tvtid 

tvét 

tvto 

tvtre 

tvonline 

tvnyheder 

tvøst 

tvsyd 

tnord 

tvpakke 

tvovervågning 

tvkanal 

tvstation 

strømmen af flydende ligegyldighed, klart vand! falsk 
lys! 

SKIFT SKIFT! BILLED! 

zoom zap zoom zoom støjflader siger de og brager 
igennem sendefladen 

jeg er en skroller' en zapper' tv2 dr1 

mad, tv, sex, mad, tv, sex, mad, tv, sex, mad, tv, søvn, tv 

videre, længere ud, ud 

i 2011 har danskerne set TV i 3 timer og 20 minutter 

et halvt år siger far 

sover med skidtet tændt, tændt 

husalter, tvvaner, flimrende vanvid, 

jeg ser TV, alene 

langer ud efter cigeretterne 

der er nogen der dør rundt om i verden, der er et publi-
kum, der ligesom sidder i trekant, grinende,  

vild med dans siger bonderøven live fra bremen og slår 
et kontant hammerslag 

SKRIGER, JEG SKRIGER, SKRIVER, SKFT, SKIFT, SKIF.. 

tænkeløs-tilvænning-texttv! 

verden er sur og strabaserende og skærende 

søvnig, skifter kanal, aldrig tøj, sondemadsagtige skit-
zofrenitilstande sygeligt -satans! stands! 

gardinerne trukket for, røgen tæt, følelserne  kantede 

firkantede, f som i fjernsyn, men synet er ikke fjernt, 
nært jeg er nærsynet, ryk TV'et tættere på, ryk mig ind i 
TV'et, ryk, BILLED, BILLED, SKIFT 

han siger det er et spørgsmål om selvdisciplin, bliver 
fremmed for mig i samme nu 

uldne lyde fra jordkloden, mennesker bliver fremmede 
for hinanden 

og det går op for mig at 

ikke alting er som det skal være 

SKIFT 

Nogle gange er mennesker  

tågede inden i. 

Så flyder det ud af deres øjne 

og de kan intet se 

Om natten 

drømmer jeg om 

gud, men at gud  

er horisonten og  

at den omgivende lyd er  

guddommelig. TV! 

Og jeg suges af disse sære zapperdrømme 

Og vågner med en trykken bag navlen.  

TVSTOP! 


