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Øjenåbneren Bjarne B\u00f8gelund Hent PDF Øjenåbneren er en pose blandede bolsjer med noget for enhver

smag. Der er sødmen fra ”Løftet” om en stormende forelskelse og kærlighedshistorien om ”Hr. og fru
Pedersen”, det ældre ægtepar, der hver morgen vågner og ser forelsket på hinanden. Det bitre fra den
ensomme gamle mand, der drikker for meget, ligesom det er bittert at være hende ”Den barnløse” og

”Manden, der fandt sin hylde”, som alligevel ikke var den rigtige. Det salte fra ”Fisker af lyst”, der bruger
alle kneb for at fange hende, han altid har drømt om, eller den salte sved i øjnene under ”Løbeturen”. Det

sure, som i at blive kaldt ”kunstig” eller i at forblive ”Uforløst” eller for den sags skyld det sure i at gå rundt
”Med far på skuldrene”. Når posen er tom, er der kun drømmene tilbage. Drømmen om ”Pinuppigen” og
drømmen om i virkeligheden at møde ”Øjenåbneren”. Uddrag af bogen Med kirurgisk præcision fører han

saksen langs de tynde streger på papiret. Tungen lige i munden, idet han ved, at det, han er ved at skabe, er af
allerstørste betydning. Han er fuldt ud klar over, at det er netop nu, han har muligheden for at skabe den
skønhed, han ser for sig, når han lukker øjnene. Den sagte knitrende lyd af saksens arbejde i papiret holder

ham fokuseret. Hvert lille udklip lægger han nænsomt på bordet. Ansigtet, det store lyse krøllede hår, øjnene,
munden, skuldrene, brysterne, maven med den smukke navle, de lange ben, de let adspredte lår. Det hele er
der og til sidst de røde stiletter. Limstiften håndteres med stor forsigtighed for ikke at krølle de sarte udklip.
”Det bliver et mesterværk,” siger han højt for sig selv. ”Alle vil vende sig om og kaste lange blikke efter
hende,” tænker han, alt imens han mærker en snert af jalousi stikke ham dybt i brystet. Om forfatteren
BJARNE BØGELUND (f. 1976) er bosat i Odense. Han er uddannet pædagog og har linjefag i musik fra
lærerseminariet. Han har komponeret musik og forfattet tekster til et væld af sange. Øjenåbneren er hans

debut.
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