måske vil det hele vende
på et tidspunkt

lippmann & knudsen
digte

kittel
for mig er der ikke den store forskel
på en sprint
og en kort prolog
jeg kan lide at køre begge dele
så snart det er overstået
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valverde

fuglsang

hvad dumoulin sagde
om kun at fokusere på enkeltstarterne?
de udtalelser var designet til at vildlede
hans konkurrenter
vi er alle professionelle nok til at vide
hvem han er
hans klasse
at han er en rival
vi skal regne alvorligt med

i sidste ende gælder det om
at have benene
når det går opad
hvis nibali ikke har benene til at følge med
og jeg har
så tror jeg da ikke det er sådan
at jeg skal vente på ham
vores mål er at få to på podiet
og for mig er det fint
hvis han også er med på podiet
forhåbentlig viser han lidt bedre takter
på de næste hårde etaper
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dumoulin

zakarin

det var noget lort
jeg havde ingen chance
jeg ville heller ikke løbe nogen risiko

der er ikke meget at sige
jeg er dybt skuffet
jeg forventede ikke at have så meget uheld i dag
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fuglsang

roglič

det var skide svært derude
på grund af regnen
det er glat
jeg forsøgte at give hvad der var
forsøgte at køre til når det gik opad

det var første gang jeg kørte en enkeltstart
på over ti km
og det var sjovt
det gik hele tiden op og ned
til højre og venstre
efter cirka ti kilometer tabte jeg min computer
og min drikkedunk
jeg mistede også motivationen
og besluttede at tage den med ro
men jeg følte mig fantastisk opad
så jeg kørte bare på
for sjovs skyld
jeg var virkelig langsom og uheldig i begyndelsen
men hurtig og heldig til slut
jeg fik kun en dråbe regn eller to
mens dem efter mig fik styrtregn
det er mærkeligt
meget mærkeligt
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dumoulin

fuglsang

jeg er virkelig skuffet
over at jeg må forlade løbet
det begyndte ellers så godt for mig og holdet
smerterne var store
og jeg kunne ikke fortsætte
det er ærgerligt at udefrakommende faktorer
skal afgøre min skæbne i løbet

jeg er sur
men jeg har ikke slået mig specielt
jeg landede oven på en anden
så han har taget det meste af slaget
men jeg er selvfølgelig sur
over at miste tid på den måde
det er bittert
og det er irriterende
det er ikke optimalt
og det er ikke hvad jeg havde håbet på
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nizzolo

fuglsang

det var bare ikke nok i dag
jeg tror vi manglede lidt held
det virker som om jeg har manglet held
i tre eller fire år
måske vil det hele vende på et tidspunkt

fy for den lede
jeg var ikke på toppen i dag
kunne godt se at jeg ikke kunne få pulsen derop
hvor den gerne skulle
det var lidt damage control
en hård dag

	
  

7

nibali

nibali

kæden røg af
og så gik bagskifteren i stykker
da jeg prøvede at sætte kæden på igen
tifosierne stod tæt hele vejen op ad bjerget
de ønsker sig selvfølgelig altid sejr
men vi er mennesker
og det sker at vi har øjeblikke
hvor tingene ikke går så godt

i går måtte valverde betale
i dag betalte jeg
næste gang
er det måske kruijswijk
som må betale
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kruijswijk

nibali

sidste år var den tredje uge rigtig god for mig
det er et godt varsel
for den sidste uge
og de hårde etaper der venter
nu handler det ikke om sekunder
men om minutter
jeg føler mig god
og håber at jeg føler mig sådan
i næste uge også

hvis ikke kruijswijk knækker
har jeg ikke en chance
kruijswijk kører stærkere
end alle andre
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valverde

nibali

jeg er simpelthen ikke vant til
at opholde mig så længe
i så mange højdemeter
jeg følte mig ikke som mig selv
det slog mig ihjel
min krop føltes så mærkelig
jeg var lidt svimmel
i dag var situationen en helt anden
jeg er glad igen
tilfreds
med at være vendt tilbage
til mit rigtige niveau

formen er hvad den er
jeg kan ikke udtrykke det bedre
der er ikke flere undskyldninger
der er øjeblikke i livet
hvor tingene ikke går som du håber
hvor jeg ikke kører godt
jeg prøver at forstå hvad der er galt
dette er ikke mit niveau
jeg håbede på at være bedre
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nizzolo

nibali

hvad mere kan jeg gøre?
vi kan ikke gøre mere end vi gør
karma er imod mig
jeg ved ikke hvad jeg har gjort
siden dette sker for mig
men der sker værre ting i livet
vi må bare prøve igen

hvorfor vil i såre min stolthed endnu mere?
jeg er allerede gået i stykker
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jungels

nibali

jeg tror det er umuligt at ændre din krop
det er hvordan du er
jeg har mange muskler
men det er også min styrke
hvis der havde været en flad enkeltstart
havde jeg været heldig
nu har vi bjerge
og jeg vil prøve at forsvare mig

af respekt for sine rivaler og holdkammerater
må man acceptere nederlag
hvordan kan jeg forlade denne gruppe?
de er fantastiske
de gør alt for at hjælpe mig
nej
jeg giver ikke op
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nibali

moser

der er ikke nogen idé i at være så kritisk overfor mig
fordi jeg ikke kører godt
jeg forstår hvordan sociale medier fungerer
og hvordan medier fungerer
men det er jo nytteløst
nogen påstår at jeg lider mentalt
det passer ikke
jeg har det fint

jeg vidste ikke at trentin kom så stærkt bagfra
da jeg så ham tænkte jeg bare
hvad sker der?
men da var det allerede for sent
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zakarins styrt

nibali

han kørte vildt stærkt i svinget
han fløj mindst 30 meter
han kørte måske med for høj risiko
for at følge valverde

jeg vandt på raseri i dag
det har ikke været nemt
at håndtere alt det
der er sket
i løbet af de sidste par dage
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kruijswijk

chaves

jeg tabte giroen
jeg fuckede alt op
det var en dum fejl på nedkørslen
jeg dummede mig
jeg kørte på grænsen
da vi nåede toppen
så jeg ville have noget at spise og drikke
jeg fulgte efter de andre
men jeg lavede en fejl
og endte i en snedrive
jeg har slået mine ribben
og min ryg
min moral er ødelagt
jeg prøvede at give alt
men min krop gør ondt ad helvede til
og så er det slut

vi kan aldrig vide hvad der ville være sket
vi kan ikke spole livet baglæns
the race was on
der skal kun en lille fejl til og man styrter
hvis nibali eller jeg havde lavet en fejl
kunne det også være sket for os
jeg håber ikke det får trøjen
til at virke mindre betydningsfuld
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chaves

taaramäe

jeg kæmpede for at følge nibali på nedkørslen
han er lidt skør
men det er ʼlocoʼ eller ʼpazzoʼ
som man siger her i italien
man tager nogle chancer
når maglia rosa er i spil
jeg har ondt af kruijswijk
synd at han styrtede
jeg så det ikke men hørte det på radioen
i dag var nibali den stærkeste
og jeg kunne ikke følge med ham
tillykke til ham
og til kruijswijk der kæmpede så hårdt

zakarins styrt i går
skræmte mig meget
jeg var tæt på ham
jeg så det hele
tanken om
at noget meget alvorligt
kunne være sket
strejfede mig
men da jeg så ham sætte sig op
var jeg lettet
det var hårdt at køre igen i dag
efter det
men jeg ville også vinde denne etape
for zakarin
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chaves

kruijswijk

jeg er træt
men sådan er livet
det er kun et cykelløb
jeg prøvede
jeg er ok
jeg havde ikke benene
jeg er her
jeg er glad
jeg gjorde mit bedste

jeg har ikke lidt i tre uger
for at give op nu
jeg er totalt smadret
det eneste der var muligt
var at prøve at forsvare min top tre-placering
for jeg tabte giroen i går
det er en skam at jeg står her nu
uden den lyserøde trøje
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kruijswijk

valverde

jeg gjorde det bedste jeg kunne
jeg sov næsten ikke i nat efter mit styrt
jeg følte en masse smerte
jeg prøvede at ignorere den smerte
jeg ville glemme alt
og komme til målstregen
det gjorde jeg
det var det

jeg er ekstremt glad for i dag
jeg tror alle kunne se det
da jeg slog så hårdt i luften
efter målstregen
det virkede som om jeg selv
havde vundet løbet
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valverde

nibali

nibali?
vi vidste han ville være virkelig stærk
igen i dag
han fortjente helt sikkert den samlede sejr
jeg var stærkere end ham på nogle etaper
mens han slog mig på andre
vi fortjener begge at være på podiet

det var en syg giro
en vanskelig
udmattende giro
for mig
men jeg er meget stædig
jeg giver aldrig op
jeg prøver altid at komme tilbage
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nibali

nibali

i højderne var jeg sikker på
at jeg kunne trække vejret bedre
og køre bedre
end nogen andre
jeg var ikke bange for at tabe
og jeg var ikke bange for at vinde

jeg angreb
da de andre led
det er vidunderligt
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nizzolo

nizzolo

jeg fik ingen etapesejr i årets giro dʼitalia
fordi de tog min sejr fra mig
jeg mener ikke jeg gjorde noget forkert
der var fri bane
jeg kørte i venstre side
og modolo var bag min cykel
han var ikke på siden af mig
det var ret tydeligt
at han ikke kunne passere mig uanset hvad
det er derfor jeg er så ulykkelig over
at de tog denne sprintsejr
fra mig

juryen besluttede
ikke at give mig sejren
men jeg vil gå hjem i aften og vide
at jeg var den hurtigste
i dag
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