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Titel: Østers 
Forfatter: Emil Nygaard 
 

*sluuuurp* 
Mmmmmmmmhhh 
jeg elsker østers 
jeg elsker at slikke østers 
jeg elsker at slubre *slubre* mig i østers 5 

våde fugtige østers, mmmmmhhh 
den saftige, flydende, slimede, mmmmmh 
den saltede fiskede smag 
moist 
[tempo op – tumpe stemme, dybt åndedrag] 10 

går på stranden 
ser østersen mellem store glatte sten,  
tvinger stenene fra hinanden med stor kraft – de er tunge og 
kæmper imod, men jeg skal ha østers 
jeg vil ha østers 15 

for jeg elsker at skille østersne ad, de to aflange glatte våde skaller 
tvinge dem fra hinanden med stor kraft, nogle gange med kniv, nogle 
gange med tang 
nogle gange med skruetvinge eller  
hammer og vold, så skallen knuses 20 

jeg vil ha østers, koste hvad det vil 
slikke den rå yderside, salt, kraftige smag 
først den ene skal, så den anden skal 
den kraftige lugt, der rammer mine vibrerende næsebor 
*sniffer* åhh, bliver helt svimmel 25 

så når den er åben på vid gab 
så *tunge ud – roterer* 
jeg elsker at køre min tunge rundt, og rundt, og rundt 
igen og igen, ud over det hele 
*tunge roterer* 30 

Til sidst suger jeg hele den salte, slimede masse, hele herligheden  

ind i munden, smager på massen og synker den 
Aaaaaahhh 
Men jeg elsker ikke bare østers 
Jeg elsker søagurker 35 

Jeg elsker at guffe søagurker 
Lange, tykke, fede, slatne, søagurker 
Åhhh 
Store, hårde, spændstige, søagurker 
Åhhh 40 

Nogle glatte og sprællende, nogle skæve med tykke årer 
Tykke ved hovedet, de er rynkede, senede 
Åhhhh 
Jeg elsker at guffe søagurker 
Men nogle søagurker sidder fast på havbunden, så hiver jeg i dem, 45 

hiver til, hiver hårdt 
igen og igen, men de sidder fast, så jeg tager kniv, og skærer, skærer, 
skærer dem væk 
så den brækker mit over 
men jeg elsker søagurker 50 

gerne flere søagurker på éen gang, en til hver hånd, som hotdogs 
den fugtige, kraftigt dunstende overflade 
guffe gurker, jeg elsker at fylde munden ud 
*gagger* *søagurken længere og længere ned i halsen* 
jeg skal bare ha søagurken, den skal bare ind i mig, på alle måder 55 

om jeg så skal *gag* kvæles *gag* i sliiiiiim *gagger helt ud* 
Og ikke bare østers 
Og søagurker 
Men også søstjerner med fangarme, og søpindsvin med pikke 
Og muslinger, snegle, små bitte rejer, ja!  60 

Og krabber og hummer med klosakse, rødspætter, laks, havtaske, sild 
og ÅÅÅÅÅÅL  
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alle slags fisk, japanske blæksprut-sprut-sprutter og slimede 
vandmand 
jeg skal ha hajer hårde, skællede med modhagere, jeg skal ha 65 

Store fede hvaler, ÅHHAHAHA, 10 tusind kilo spæk, s-pæk 
Alt godt fra havet skal jeg ha, det skal bare ind i mig 
skal ha det hele, skal prøve det hele 
er ligeglad, skal bare ha, skal bare ha til jeg er smurt ind i saft og slim, 
og kød og blod 70 

om de vil ha mig eller ej, jeg skal bare ha dem!  
*jizz spasme* 
 


