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Mail: Thorstein Thomsen  9. december 2010
Kære Tea. Ja. Det er fint og sjovt og anderledes, og der
er nogle skridt fremefter, vi ikke har taget endnu.
Der er mange muligheder. Cirkler hvori, der står “Denne
cirkel lukker sig aldrig op,” og som, som du skriver,
drysser ned over siden og ender måske i en bunke. Jeg
tænkte et øje, hvor pupillen er “Og øjet spejler spejlet.”
Og hvor den ydre cirkel siger “Et spejl spejler dig, dit
hår, din pande, dine øjne din næse, dine kinder, dine
tindinger, din mund, din hage.”
Indtil videre har vi et stramt koncept, hvor alle cirkler
har digte, der vender tilbage. Også Hvalen, selvom den
laver en sviptur nu – hvilket jeg synes er fint. Og der
er jo også en ide i at begrænse det til det. (Man kunne
have 1. del, 2. del, 3.del i bogen med forskellige typer).
Jeg ved ikke lige, hvor vi ender. Det vigtigste er nu, at
vi finder et forlag at snakke med. Og vi starter (og slutter måske) med et undervisningsforlag. (Ellers går vi
bare videre.) Hvornår kan du i uge 0 og 1?
Hvis du har lyst kan vi derudover godt mødes og “kritisere” hinanden og prøve nogle nye ting af og forbedre
noget, vi har lavet. Det komme selvfølgelig an på om
du har tid og lyst at gå videre inden jul. For efter jul tager vi mødet med forlaget og er måske så ovre i næste
fase – den med redaktøren. Kh T
PS: Jeg havde egentlig forestille mig forsiden som en
cirkel også – og bagsiden. Og kolofonsiden.
Mail: Tea Bendix 5. januar 2011
Yes, vi ses... og så har jeg rejst mig fra denne fæle influenza...  Jeg venter lige lidt med at se på cirkler, men
skal nok gøre det om nogle dage. Det kører rigeligt
rundt for mig i forvejen. tea

TTCu plancher.indd 4

11.01.11  havde vi vores første møde med et forlag.
Da jeg kom hjem fra mødet skrev jeg mit digt nummer
cirka 50: P E T E R
Peter vidste ikke, hvad det var at være bange, så han
drog ud i verden og kæmpede mod skurke og slog drager ihjel og kom hjem og blev gift og fik en dreng, og da
blev han bange for, hvad der nu kunne ske ham, men
drengen

02.04.11 Dagbogsnotat: Tea og jeg har besøgt fire forlag nu.
Alle fire redaktører syntes ideen var god, og de virkede
så interesserede, at vi hver gang troede, de ville udgive
bogen, men efter de havde talt med deres bagland og
havde drøftet det kommercielle, stod de af. De siger:
Det er sådan en bog, som alle gerne vil låne fra, når
man skal lave en skolebog eller en antologi, men bogen i sig selv kommer ikke til at sælge, så vi tør ikke
binde af med den. Men vi går videre, for bogen skal ud.
Mail: Tea Bendix 3. februar 2011
Mens vi venter på forlagets reaktion kan jeg så fortælle
dig at jeg var på Lars Bukdals og Helle Vibekes kursus
i weekenden som handlede om hvorfor digtbøger er så
kedelige at se på og hvordan formen kan understrege
bogens indhold.  Vi lavede bogforsøg og her arbejdede
jeg tæt sammen med Cecilie Eken. Hun fandt på at vi
skulle lave en fuldstændig rund bog - og rundtosset
som jeg i forvejen var gik jeg ind i eksperimentet.  Det
interessante var ved dét projekt, at pointen ved det
runde format netop var at teksten skulle være LINEÆR.
For når man samler en rund bog, som vi gjorde det,
i ryggen med en bogskrue, så åbner den sig som en
blomst og kommer til at handle om retninger der forskyder sig, et decentralt princip, - det er jeg nok nødt til
at vise dig en dag ved lejlighed, du skal sidde med den
i hånden. Formen dikterede at teksterne skulle have
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