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Mellemrum 
 
livets mellemrum er som drømme på nattens ridebane 
livets mellemrum er en lang tur i myternes karrusel 
livets mellemrum er foldede hænder dyppet i en bøn 
 
i mellemrummene kitter vi det sammen som er adskilt 
i mellemrummene danser vi med dem vi ikke fik budt op 
i mellemrummene kobler vi fænomener til meninger 
 
uden mellemrum ville der kun være tomt i tomheden 
uden mellemrum ville vi ikke kunne håbe og tro 
uden mellemrum ville en rose ikke være et rødt kys til sin elskede 
 
 
 
At miste 
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at miste er som at drømme en lang film man har glemt 
og gense en kær person med en længsel mod stemmen der var 
i en dyb samtale med hjertets mørkekammer 
 
at miste er at besøge knyttede forbindelser i en kæde af minder 
fra gennemlevede fortællinger til fortidens bånd 
og at tabe tråden til kommende samvær 
 
at miste er at bære en kurv af minder under armen til en stille plet 
hvor man hører fortidens musik fra en indre klangbund 
til en dans med varme hænder og levende fødder 
 
at miste er en gave af levet liv i vores bagage af sanselighed 
som modtager minder i en ledetråd af taknemmelighed 
hvor savnet står lysende klart i skyggen af livets puls 
 
at miste er når sorgens fugle bygger rede i dit hår 
og du ringer til en der ikke svarer mere 
mens du inderligt savner som herfra og til månen 
 
at miste er en begyndelse til en ny rejse 
hvor kærlige øjne blinker forude som lokkende milepæle 
et sted i tågen hvor du finder en hånd der rækker ud 
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Pause 
 
 
vi knoklede det meste af tiden 
vi fortalte hinanden om vores travlhed 
vi var næsten altid bagud med arbejdet 
 
vi fik flere opgaver som nakkeskud 
vi så kolleger gå ned med flaget 
vi samlede flittigt de tabte aftaler op 
 
vi kunne aldrig gøre det godt nok 
vi kunne ikke gøre det effektivt nok 
vi var konstant omringet af systemets grådighed 
 
så kom pausen forbi og hilste på vores stress 
så kom pausen og sagde STOP 
så kom pausen og satte en kæp i hamsterhjulet 
 
livets ilt ligger i mellemrummet 
 
 

Livets bad 

 

sekunderne forsvinder i dit timeglas af levet liv 

sekunderne borer sig ind i hjertets kølvand af brusende stilhed 

sekunderne synger evigheder af blomstrende befrugtning 

 

måske krydses vore øjne i ømme glimt af smeltende tanker 

måske lægger du en hånd på den eneste ene i en tavs afsked 

måske kaster du et blik af længsel mod den fremmede mund 
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øjeblikkets magi holder vejret i dine øjnes skønhed 

mens du bader i høje bølger af grædende lykke 

i understrømme af gammel kærlighed på ny på ny 

 

Livsdigt 

jeg er 5 år og 

skal snart i skole 

så får jeg en kæreste 

og så bliver jeg gift 

med en anden senere hen 

og får to børn 

så arbejder vi en hel masse 

og så stopper vi med det 

når vi bliver grå i toppen 

og lægger os til at dø med tiden 

så kommer kroppen ned i jorden 

og det bliver jorden glad for  

tankerne kommer op i himlen 

og det har tankerne det godt med 

kh 

Mig 
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Ej blot til lyst 

hvordan kan de frivillige redde vores velfærd 

hvordan kan de civile lappe på de kolde kår 

hvordan genskaber vi samfundets solidariske genfærd 

hvordan får vi kræfter til at dulme de betændte sår 

 

hvorfor henter vi ikke de skjulte skattepenge i ly af mørket 

hvorfor drænes den kasse som vi har til sociale goder 

hvorfor går skattekontrollen ned som om den er størknet 

hvorfor lader vi os snøre af gulddrengenes kryptiske koder 

 

en dag må nok være nok når for få har for meget 

en dag vil væksten kræve sine ofre i spillet 

en dag afslører de små stråmænd at de er lejet 

en dag vil de griske blive fanget, grillet og pillet 

 

lad os bøje reglerne i humane cirkler der tænder 

lad os smilende dyrke den civile ulydigheds hvisken 

lad os mærke varmen fra de frivilliges hænder 

lad os få statsmarkedets lumre krydspres på disken 

 

intet varer ved 
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Anerkendende tanker 

læg jeres våben 

parkér jeres tanker 

begrav jeres fordomme 

smid vanerne væk 

 

tag plads ved bordet 

lån den andens øjne 

slå op i de andres historier 

 

lyt til hinanden 

lyt til modsætningen 

lyt til det ens 

lyt til det forskellige 

 

nyd refleksionens gourmet 

og anerkend den fremmede smag 

 

Meningen 
 
Hvis meningen med livet er livet selv 
hvorfor passer vi så ikke bedre på det? 
 
Hvis meningen er deroppe 
hvorfor sker der så en masse meningsløse ting hernede? 
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Hvis meningen er derude 
hvorfor kan vi så ikke måle os til lykken med en målestok? 
 
Hvis meningen er derinde 
hvorfor føles det ofte så tomt ved hjertet? 
 
Hvis meningen er omkring os 
hvorfor prikker vi så ikke til ballonen vi er fanget i? 
 
Hvis meningen er imellem os 
hvorfor begynder vi så ikke at tale sammen på tværs af siloerne? 
 
Hvis meningen ligger i sproget 
hvorfor udvider vi så ikke horisonten med nye begreber? 
 
 
Måske skulle vi lære livets sprog at kende? 
 
 
 
Tænk hvis 
 
Tænk hvis vi kunne begynde forfra med det hele 
Tænk hvis vi kunne tage ud på en fælles opdagelsesrejse 
Tænk hvis vi kunne drage mod den anden side af bjerget 
 
Tænk hvis vi havde en anden fordelingsnøgle 
Tænk hvis de rige ikke blev rigere 
Tænk hvis de fattige ikke blev fattigere 
 
Tænk hvis børn ikke døde af sult og sygdom 
Tænk hvis børn ikke blev bortgiftet 
Tænk hvis børn kunne lege i stedet for at arbejde 
 
Tænk hvis vi havde flere øjeblikke af kærlighed 
Tænk hvis vi havde ører der kunne lytte 
Tænk hvis vi havde øjne uden skyklapper 
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Tænk hvis vi ikke blev dummere og dummere 
på et “højere og højere” niveau 
 
 
 
Vennereaktion 
 
Kender jeg dig? 
Jeg er kun ven med dem jeg kender 
Jeg mener ikke vi to har noget sammen 
 
Kender du mig? 
Du har ikke kontaktet mig før 
Du er ikke i mit netværk 
 
Jeg lever fint med mine egne venner 
i vort fantastiske hamsterhjul 
med udsigt til min egen navle 
 
som bliver mere og mere firkantet 
 
 
Borte med tiden 

 
Først døde farfar 
Så mistede min onkel livet 
Dernæst satte min morfar træskoene 
Senere blev mormor tavs 

 
Efter nogen tid fløj farmor til himmels 
Som et chok sov Madsen ind i middagssøvnen 
Kort tid efter fulgte Karen 

 
Pludselig stod det på forsiden at min bedste ven var omkommet 
En del år senere døde min klassekammerat Thorkild 
Så fulgte Bent Ole fra gymnasietiden efter et fantastisk liv på Grønland 

 
Verden blev anderledes mørk i det øjeblik humørsprederen Morten forlod os 
Mere naturligt var det da Inger og Møller blev lagt i jorden 
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og gamle naboer blev indhentet af tidens tand 
 
 
Så kom der en stime med Anton, Karl, Anne, Dagmar, Poul, Hans, Kristiane, Agnes, 
Ejnar, Karl, Kristian, Johannes   og mangle flere 
Dernæst blev moster Maren begravet 
Det kom tæt på med Inger, Heinz, John og Prebens sidste farvel 
 
Min egen far sov ind mæt af dage 
Da kom nyheden om kusine Elses død 
Min egen mor fik mange år og sukkede til sidst træt af dage 

 
I øjeblikket går vi til flere begravelser end fester 
Mens vi tænker på alle dem der er bag os 
Fyldes vi med ekstra livsgnist til at mærke livets pulsslag 
 
 
Før vi selv pludselig går bort med tiden 
 
 
Uanset 
 
Uanset hvilken farve du har 
Uanset om du er sort, hvid eller gul 
Eller har en helt anden farve 
 
Uanset om du er kvinde eller mand 
Uanset om du er barn eller voksen 
eller om du lever i livets efterår 
 
Uanset om du er født med alle sanser 
Uanset om du er syg eller rask 
Eller om du mangler en del af din krop 
 
Uanset hvor du kommer fra 
Uanset hvor du er på vej hen 
Eller blot er midt imellem 
 
Så er vi alle mennesker 
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GROBUND 

 

varme sad de tre blomster 

struttede af passion i deres tre vaser 

ville så gerne hinanden 

og gav sig hen til den fælles ordgødning 

så stænglerne fik næring til de gode historier 

 

blomsterne var af forskellig art 

havde levet deres liv i forskellige haver 

og sad nu sammen i de gennemsigtige vaser  

og undrede sig over  

de små tings store betydning 

hos hinanden 

 

alle tre struttede de af viljen til  

at vide hvad de ville 

sige det de tænkte  

kunne det de skulle 

gøre det de sagde 
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en havde en særlig struktur i blomstens kronblade 

en anden havde en særlig opmærksomhed på de to andre 

en tredje kæmpede med noget ukrudt i egen vase 

 

de tre blomster ville gerne  

i samme vase med deres forskellighed 

ville gerne kunne tilføre buketten noget særligt 

sammen kunne de gøre hinanden bedre 

 

det eneste vi kan gøre er  

at ønske dem god blomstring 

 

 

OM 

vi er så dygtige til at tale OM andre 

vi er så opfindsomme når de skal nedgøres 

vi morer os sammen når de hånes 

 

vi dyrker vores fælles fortællinger som gør dem til grin 

vi samler ivrigt på negative brikker til puslespillet 

vi opfinder gerne nye kapitler til fordommenes bog 

 

mon vi kunne finde på at tale MED dem 
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mon vi ville vide hvad vi skulle spørge dem om 

mon vi nogensinde ville lytte til deres mening 

 

OM eller MED 
valget er dit og mit 
 
 

Griskhed 

næppe har de fået de guldrandede kontrakter 

næppe har de scoret millioner på deres kalkulationer 

næppe har de tjent formuer på andres bekostning 

 

før de overfører gevinsten til fjerne konti 

før de opretter et skuffeselskab på en fri-ø 

før de vender ryggen til solidariteten 

 

hvor blev omsorgen af i dansen om guldkalven 

hvor blev værdigheden af i skyggen af grådigheden 

hvor blev bidraget til velfærden af i jagten på maksimeringen 

 

måske skulle vi oprette en skatteø til samfundssind 

måske skulle vi sætte formuerne ind på retfærdighedens konto 

måske skulle vi fordele milliarderne til børnene og de ældre 
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i et land hvor skattely er lovligt  

  

Mere velfærd for mindre 

 

det er så skinsmuk en tanke 

det er så forlorenfin en forestilling 

det er som en halvrådden spire op af den frosne jord 

 

vi skal løbe hurtigere for mindre 

vi skal trække nuet ud i det umuliges kunst 

vi skal skabe forbundethed på kanten af udmattethed 

 

vi skal lede selv de mindste velfærdsdryp imellem os 

vi skal lede det pseudoliv der lige er ved at blive til 

vi skal lede de intense snotspor af sammenknytning som vi aner i sneen 

 

det er bare sådan at dette gryende felt af smålige muligheder 

siver ud til ingenting i spejlet af den sminkede løgn 

i konkurrencestatens korstog mod velfærdens kernetanke 

 

lad os gendanne berørtheden i en kæde af varme hænder 
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De langsomme glæder 

Engang kunne man gå helt ned i fart 

sætte sig ved åen og vente i timer på en ål 

Engang var man så klog at være midt i tiden 

lytte til guldsmede, nymfer, bobler og fuglesang 

 

Engang kunne man kaste en gren i den langsomme strøm 

følge den på vej hen til et sted hvor den drev i land 

Engang var man så lille at man skabte de største erindringer 

om at ingen kan skubbe til bække der flyder af sig selv 

 

Engang kommer sejlende igen når man ældes og ved 

at livets øjeblikke er som understrømme fra sit eget gamle hjerte 

Engang opdager man at livets dessert er når man ser  

at ens barnebarn følger efter den drømmende pind 
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Lægeleg 

der var varmt i bunden af det gamle rugbrød 

en sommerdag i et hjørne af gårdspladsens ly 

de var små og undersøgte hvad kroppen bød 

bagerst og nederst under barndommens uskyldige sky 

 

han var læge og hun var syg både for og bag 

en kanyle fyldt med vand lå i hans varme hånd 

i deres leg blev medicinen en alvorlig sag  

forbavselsen blev deres hemmelige bånd 

 

glæden ved undersøgelsen kulminerede ved bytte  

hun hviskede nu er det min tur lad mig prøve 

han erindrede det rislende øjeblik hvor stråler kan nytte  

som brændende kærlighed man nysgerrigt må øve 

 

det største i det mindste 

 

Flerhed 

det banker og rumsterer alle vegne 

det flyder og vi omstrukturerer i alle egne 

det kalder på kaos og flere er på spanden 

det føles som alle er gået fra forstanden 
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endelig kom der en leder som sagde beslut 

fikserede det flydende i et gyldent minut 

absorberede det som ingen turde under pres 

en leder som tog det på sig uden selv at få stress 

 

håndterede usikkerheden med elegance og mod 

gik bagom rutiner og udbredte vaner og lod 

senere ”plejer” afgå ved døden og begravede aben 

forandrede organiseringen ved at skubbe til hele staben 

 

kunne dog ikke klare opgaven alene -  søgte nye veje 

spejdede efter nye kræfter i nære hænder så seje 

fandt sammenknyttede bånd af meningsfyldt væren 

mangfoldighed og frivillighed var en del af læren 

 

Ro i rækkerne 

organisationen er i særlige omstændigheder 

turbulensen vokser som et muteret foster 

nye systemer hober sig op og alle sveder 

ingen når at luge ud da det jo koster 

 

alle har indgroede meninger om perspektiv 
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derfor kræves innovative oversættere fra siden  

ledere må skære ind til benet med inddragelsens kniv 

det man skubber væk dukker op med tiden  

 

baggrunden kan pludselig blive forgrunden 

trækkes i alle retninger i svimlende forandringer 

det der var klare retningslinjer på bunden 

udviskes til et ledelsesrum med flydende vandringer 

 

med en kerneopgave som er tydelig hvor ingen går kold 

ses tillid som en buffer mod kompleksitetens storm 

simpel ledelse med forenklinger for organisationens hold 

suppleres ved indtræden i mangfoldighed som norm 

 

interaktiv ledelse på en knivsæg mellem her og der    

mellem den lille og den store verdens elastik 

som mønstre for samtaler om hvad der har værd 

gennem lokale forhandlinger og responsers dynamik 

 

på ny på ny på ny 
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Den rigtige mening 

det du siger er jeg faktisk enig med dig i 

det du fortæller har jeg selv oplevet 

det er så dejligt at møde en meningsfælle 

 

tænk hvis du mente noget andet end mig 

tænk hvis du turde sige det højt i samtalen 

tænk hvis jeg lod dig have den holdning 

 

måske har vi aldrig haft en dialog sammen 

måske har vi aldrig lyttet til den dybe melodi 

måske har vores klangbund aldrig spillet samme sang 

 

kom bare pludselig i tvivl 

 

 

Yin og Yang 

den ene morgen ser vi lyst på tingene 

den næste dag er vi i kulkælderens mørke 

den ene formiddag har man tillidsfulde samtaler 

den næste formiddag bliver man svigtet i hjertet 

den ene dag har vi hænderne oppe 

den næste dag er de nede langs kroppen  
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den ene eftermiddag har man modige tanker 

den næste mærker man tvivlen æde kraften 

den ene aften mærker man den fælles retning 

den næste aften sidder man mest hver for sig 

den ene nat drømmer man de sødeste drømme 

den næste nat vågner man med triste tanker 

 

lige nu skinner solen 
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Nettet 

den måde vi taler sammen på 

den måde vi bevæger os på 

den måde vi spiller sammen på 

er kultur 

 

den sang vi synger  

den mad vi værdsætter 

den humor vi bruger  

er kultur 

 

den måde vi fødes på 

den måde vi græder på 

den måde vi dør på 

er kultur 

 

den måde vi tager afstand fra de andre på 

den måde vi ophøjer os selv på  

den måde vi fremfører vores retfærdighed på 

er kultur 

 

den måde vi omgås køer på 

den måde vi slagter på 
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den måde vi har høns på 

er kultur 

 

den måde vi tænker på 

den måde vi forstår på 

den måde vi skaber mening på 

er kultur 

 

vi er fanget i det net 

vi selv har spundet 

 

Forskellen 

ingen kan se det de ikke har øje for 

ingen kan høre det de ikke vil høre 

ingen kan smage det de ikke vil tage i munden 
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ingen kan drikke den samme slurk af vinen 

ingen kan nyde det samme kys på samme måde 

ingen kan have det samme ægteskab 

 

ingen kan have det samme barn 

ingen kan have den samme søster 

ingen kan have den samme bror 

 

ingen kan se den samme morgensol 

ingen kan opleve den samme regn 

ingen kan bade i den samme flod 

 

længe leve mangfoldigheden 

 

Prøv 

hvordan kan man vide  

hvordan noget er 

før man har prøvet det 

 

hvordan kan man vide  

hvad man tænker 

før man har sagt det 
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hvordan kan man vide 

hvad savn er 

før man har mistet 

 

hvordan kan man vide 

hvad kærlighed er 

før man har mødt den 

 

hvordan kan man vide 

hvad ledelse er 

før man leder  

 

hvordan kan man vide  

hvad viden er 

før man ved 

 

hvordan kan man vide  

hvad døden er  

før man udånder 
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Udskudt 
 
den beskidte hånd ligger passivt på gågaden 
et papstykke stikker ud under de plettede bukser 
 
sørgmodige øjne kigger på pakken 
med de flossede cigaretter 
 
mens den rystende hund bliver kløet 
af stive fingre mod den bløde pels 
 
den humanistiske hvalp plejer  
den syge krop før endnu en nat i kulden 
 
mennesker går forbi 

 

 

At vokse op 

når mennesker vokser op sammen i deres spæde vår 

når lillebror danser med fødderne på storesøsters tæer 

når alle synger de samme melodier fra den samme skole 

 

da vil de mindste ting få de største fælles betydninger 

da kan de små fortællinger krydres med indforståethed 
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da vil et øgenavn fra gamle dage vække til latter i kor 

 

men når vi først mødes som voksne og modne senere i livet 

når vi sidenhen hører om personer og skæve eksistenser 

når vi forsøger at dele det vi aldrig primært har sanset sammen 

 

da vil hver eneste lille oplevelse og hver eneste stemme 

betyde noget forskelligt i vores individuelle musikkompositioner  

en erfaring kan formidles på tværs men aldrig som det den var 
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Hulen 

vil du med i min hule 

vil du lege med mig 

skal vi finde en smule  

og pakke vor grej 

en kiks og en kage  

en snor og en kniv 

min bedstefars pibe  

så vi kan få et hiv 

 

dernede i mørket 

vil vi tænde et lys 

kigge på sager  

og tænde et lys 

først blir man svimmel 

så blir man hvid 

da er man voksen et stykke tid 

 

lidt tobak vi har 

det håber jeg på 

det vil vi blande med blade og strå 

så vil vi sidde i os og i røg 

der vil vi nyde vor første smøg 
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dernede i mørket 

vil vi tænde et lys 

kigge på sager  

og tænde et lys 

først blir man svimmel 

så blir man hvid 

da er man voksen et stykke tid 

 

 

Livets dessert 

der er øjeblikke i livet 

hvor klokkerne ringer 

og oldemor bæres til graven 
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der er stunder hvor livet står stille 

til fuglesang og gåsegang i gruset 

der er mellemrum af lykkebrus 

når ens barnebarn 

tager farfar i hånden 

og hjælper ham med at bære kisten  

det sidste stykke mod hvilestedet 

 

 

Livets ar 

livets ar skriver sig ind i barken 

ridser særlige tegn på stammens krop 

stærke vinde blæser mod de voksende træer 

bøjer dem med årene til den ene side 
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livets ar pisker sig ind i træernes kroner 

som strålesmerter i de dybeste rødder 

forhutlede grene stikker ud i ingenting 

giver fuglene en vippende rasteplads 

 

livets ar stopper ikke med alderen 

rødderne hakkes stammerne drejer 

kronerne angribes træerne modnes 

nye skud stikker trodsende op af jorden 

i kanten af stedet hvor intet kan gro 

 

livets ar lurer på de sarte spirer 

knækker en blomst kvæster en stængel 

og sårene slikkes efter en hård dag 
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Buler 

så kom der en bule igen 

ordene røg ind i en mur 

fik skrammer på facaden 

sproget vandrede langs fugerne  

søgte sprækker i murværket  

lige der hvor ordene ikke slog til 

famlede efter det ufattelige 

der kunne vælte muren 

knække koden til det ordløse 
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sprænge grænsen for horisonten 

 

i begyndelsen var ordet 

så kom ordene og ramte muren 

til lyden af fantasiens hammer 

hvor en anelse blev til et hul 

og lyset slog ind mod tanken 
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Når kærlighedskoden brister 

 

han havde tabt sit gamle job 

pludselig lå det der på gulvet 

kunne slet ikke samle skårene igen 

det knuste spejl af hans arbejdsidentitet 

var spredt for alle organisationens vinde 

mens hans kærlighed til arbejdet 

var i stor sorg og ledte efter koden 

til nye måder at høre til på 

sammenbruddet af forholdet var fatalt 

intimiteten var knust på et papir  

som var langt tyndere end huden 

selvom han ikke længere ubetinget stod til rådighed 

i organisationens teater hvor de usynlige dukkeførere 

trak i de følelsesladede tråde til resterne af hans ansættelse 

 

en lille smule sammenbinding skimtedes i horisonten 
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Inderst inde 

inderst inde ved vi godt 

sover der et barn 

vi kan kalde frem i lyset 
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et legebarn 

 

inderst inde ved vi godt 

bor vor fantasi 

som vi møder i vor drømme 

i nattens hi 

 

inderst inde ved vi godt  

er livet ren magi 

vi ved det godt 

 

inderst inde ved vi godt 

risler der en bæk 

vi kan mærke det i nakken 

prik der pibler væk 

 

inderst inde ved vi godt 

banker blodets brus 

vi kan mærke det i nakken 

barndommens sus 

 

inderst inde ved vi godt  

er livet ren magi 
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vi ved det godt 

 

 

 

Far-ar 

far-ar du er sød 

siger min datter med munden rød 

med hænder små og gylden lok 

vugger hun med sin lille krop  

da var hun 4 år 

da var hun 4 år 

 

far-ar du er sød 

siger hun atter med munden rød 

med smukke øjne og kvindehår 

hun sig på sin far forstår 

da var hun 11 år 

da var hun 11 år 

 

 

far-ar du er snild 

siger hun atter med stemme mild 

endelig går det op for mig 
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at jeg ikke kan sige nej 

nu er hun 19 år 

nu er hun 19 år 
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Hvorfor? 

hvorfor er en stedmor altid ond 

hvorfor er en grønlænder altid fuld 

hvorfor er en nordmand altid dum 

 

hvorfor er kvinder altid svage 

hvorfor er udlændige trappevaskere 

hvorfor er tysklærere så firkantede 

 

jeg kender en rigtig god stedmor 

jeg har mødt en ædru grønlænder 

jeg har besøgt en klog nordmand 

 

jeg arbejder sammen med en stærk kvinde 

jeg er blevet opereret af en læge fra Kosovo 

jeg kender en tysklærer som er særdeles rund 

 

hvornår kommer bogen om den gode stedmor 

den ædruelige grønlænder, den intelligente nordmand, 

den stærke kvinde, den akademiske udlænding, den humane tysklærer? 

 

vi venter i spænding 
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Komplementaritet i 7 trin 

Mærk ikke altid efter men gør noget i stedet 

Mærk efter i dig selv når du er i tvivl 

Læs ikke en biografi om et menneske der kun har succes 

Læs en roman eller en biografi om noget uden for din egen horisont 

Fokuser på dine bekymringer og din negative spiral 

Fokuser også på det halvfyldte glas og alt det der er gået godt  

Tag nej-hatten på og øv dig i at gå imod strømmen 

Tag ja-hatten på og prøv noget nyt og bryd en grænse 

Undertryk i givne situationer dine følelser og tag masken på 

Udtryk i andre situationer dine følelser og vis hvad du indeholder 

Dvæl ved fortiden og øv dig i at gentage dig selv 

Dvæl ej ved det forgangne men mød det nye med åben pande 

Stol aldrig på nogen som helst form for guide i livet 

Stol gerne på anvisninger som kan være hjælp til selvhjælp 

 

At tale 

vi taler og taler i strømme af ord 

hurtigere og hurtigere uden pauser 

besætter vi selskaber og smalltalk 

 

vi taler og taler som en storm ud af munden  

stjæler ordet fra den andens mund 
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snupper opmærksomheden og beholder byttet 

 

vi taler og taler om det vi allerede ved 

hvis vi kunne lytte til hinanden ville vi lære nyt 

men det er nok alt for farligt? 

 

 

Fødselsdage i en sen alder 

det underlige ved fødselsdage er 

at man pludselig bliver et år ældre 

at huden lige som et snuptag 

har lagt et par rynker til sit eget skind 

at ryggen gør en smule mere ondt 

 

det underlige ved fødselsdage er 

at man falder lidt mere sammen 

søger mod den nærmeste bænk 

at man bestiller tid ved øjenlægen 

og falder mere i staver end før 

 

det underlige ved fødselsdage er 

at man ser ligeså gammel ud som de ældre 

at man bilder andre ind at man stadigvæk er ung 
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selvom man bruger plæneklipperen 

som en forløber til den kommende rollator 

 

tillykke med dagen! 

 

 

 

 

Indre film 

engang findes vi som en indre fim 

der blev optaget mens tid var 

engang findes vi som billeder på nethinder 
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som kroppe der bevæger sig 

før den kom til at ligge helt stille 

 

engang findes vi som indre stemmer 

der havde særklang i virkeligheden 

og invaderede de ører der var i nærheden 

 

engang vil de samme indre billeder ebbe ud 

og vore stemmer vil fortone sig i det fjerne 

 

intet varer ved 

 

 

Tilbud 

de syge har brug for flere læger 

tænderne har brug for flere tandlæger 

huden har brug for flere hudlæger 

ballerne har brug for flere massøser 

fødderne har brug for flere zoneterapeuter 

halsen har brug for flere halslæger 

knæene har brug for flere kirurger 

maverne har brug for flere kostvejledere 

knoglerne har brug for flere kiropraktorer 
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næsen har brug for flere næselæger 

øjnene har brug for flere optikere 

ørerne har brug for flere ørelæger 

smerterne har brug for flere akupunktører 

hjerterne har brug for flere hjertelæger 

 

mennesker har brug for hinanden 
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Nytårsappel 

 

På denne sidste dag i et koldt år 

sender jeg en hilsen til de afstumpede typer,  

som ikke kan finde ud af at være ordentlige mennesker. 

En stor opfordring til jer skal lyde,  

at I ikke spørger, hvordan vi kan undgå  

at hjælpe andre, men hvordan vi kan hjælpe de nødlidende. 

En særlig advarsel skal lyde til jer store mænd,  

der truer med total udslettelse af alt liv på denne dejlige jord. 

Mine tanker går ligeledes til alle de ondsindede personer, 

som udnytter og misbruger små børn i forskellige egne af verden. 

Under mit besøg på medierne til jeres grusomme handlinger 

har jeg kun et eneste håb, at I snart får læst børnekonventionen 

og efterlever at alle - uanset om de er piger eller drenge, 

sorte, hvide, gule eller har en helt anden farve -  

har ret til et godt liv og til at tro og tænke, hvad de vil. 

Jeg ved I bliver flere og flere, da ondskaben spreder sig som en epidemi. 

Drab avler drab, massakre avler massakre, vold avler vold. 

Det er mit håb for det nye år, at I selv vil gå på toppen af de mure, 

som I har bygget og falde ned i favnen på det menneske,  

der griber jer og behandler jer, som det I kunne blive! 

 



50 
 

50 
 

Med håb om et ordentligt nytår!  

 

 

Spild 

spild af smerte tænker vi 

og kigger på det lille skræmte ansigt 

i favnen på den grædende voksne 

 

spild af smerte råber vi 

op mod den grusomme skymasse 

der har sendt strømme af mudder 

ned over de små landsbyer med  
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forstenede børn og hulkende gamle 

 

spild af smerte trygler vi  

og kigger mod himlen 

for at klare de meningsløse katastrofer 

af sygdomme og jordskælv 

der indhenter selv de mennesker 

der tror på det gode 

 

Spild af smerte fylder os med sårbarhedens kraft 

når vi kysser øret på den vi holder af  

og omfavner dem vi er ved at miste 

mens vi venter på at det går over… 
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Stopuret 

jeg sætter stopuret til 20 min 

tænker det er ret lang tid 

pludselig ringer uret 

tiden bliver væk for mig 

det sker hver dag  

således går hele mit liv 

med at indstille tiden 

som bare forsvinder  
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i starten kravlede tiden afsted 

så begyndte den at gå 

sidenhen spurtede den fra mig 

nu flyver den hen over mine år 

 

mens sandskornene taknemmeligt 

lister sig ned i mit timeglas 
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Privat tid 

det bedste rum vi har tilbage 

det ypperste af alle steder 

det mest private der findes 

BADEVÆRELSET 

her kan vi lave ansigter i spejlet 

tjekke de nye pletter på låret 

vrænge mund og række tunge 

pille næsehår og klippe negle 

gå på vægten og se en anden vej 

trække maven ind 

forstørre og formindske efter behag 

studere skæg og rynker 

her pyntes og plaskes 

her synges og vaskes 

i vort eget univers 

 

og nøglen sidder på indersiden 
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Hammer og søm 

har du en hammer ser du søm 

har du et fejlsyn ser du mangler 

har du et ressourcesyn ser du potentialer 

 

tror du på noget er det det du får øje på 

tror du det lykkes bliver vejen lettere 

tror du at du tror styrkes din tro 
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hvis vi er enige om at dette er virkeligt 

hvis vi er enige om at sådan ser verden ud 

hvis ja så er det også den virkelighed vi får 

 

hammer og søm hænger sammen 

 

 

 

 

Berørt 

indimellem stemmes vores sangbund af naturens melodier 

som lys der kæler kærligt for træernes blade 

en liflig rislen af rindende forgreninger  

der piblende bobler under huden 

 

indimellem ser vi små glimt af kys på vindens øre 

en lille hånd der vinker til de blanke måneøjne 

som varme hænder mod løvfald under is 

 

indimellem sker der små sansemirakler 

hvor stilheden afspiller den største musik 

på vej mod grædende livsglæde af indre stjerneskud 
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indimellem fanges sindet af det afstandsløse landskab 

som om havet bader i os og skoven synger under håret 

mens vi trækker vejret sammen med årstidens åndedrag 

på en elskende eng af duftende forårsblomster  

  

 

 

Systemfejl 

Hvad stiller vi op? Systemet er nede? 

Vi kan intet foretages os lige nu,  

og der arbejdes på at finde fejlen. 

Vi kan desværre ikke svare på dine spørgsmål, 

ej heller kan vi spore, hvad der er gået galt. 

Vi ved kun at systemet er nede, 

og derfor er alt låst og frosset i øjeblikket. 

Vi venter alle på at fejlen rettes 

så mon ikke en eller anden hjælper os? 

Er vores helpdesk også nede? Ups! 

Det havde jeg ikke lige set komme! 

Har vi en helpdesk, der kan hjælpe helpdesken? 

Har vi en helpdesk, der kan hjælpe den helpdesk, 

der skal hjælpe helpdesken? 



58 
 

58 
 

Nå det går nok over – prøv at slukke for systemet! 

 

Lad os snakke med hinanden så længe! 

 

 

 

YouToo 

Undskyld til de piger jeg rykkede i håret 

og kildrede i siden, da jeg gik i skole! 
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Undskyld til de nabopiger som jeg legede læge med, 

mens vi sendte de små til købmanden! 

Undskyld til alle de kusiner, som jeg kyssede 

og øvede mig på, før det blev alvor! 

Undskyld til de fnisende tøser, der deltog i de  

fødselsdage, hvor vi byttede koner i mørke. 

Undskyld til de mange kendte og ukendte piger,  

jeg dansede kinddans med i forsamlingshuset! 

Undskyld til de voksne piger, jeg kørte hjem på min knallert 

og lagde an på til lyden af fuglekvidder. 

Undskyld til alle de kærester fra fjern og nær 

som jeg måske fejlagtigt antog,  

var den anden del af det, der foregik! 

 

 

 

Slør 

sommetider er sløret særligt tyndt mellem himmel og jord 

selv med glidende overgange i brillerne ser vi kun en anelse 

et eller andet er på vej til at blive mere end det det kunne være 

som når det blotte øje ikke kan se skoven for bare træer 

 

sommetider kan vi kun set det vigtigste med hjertet 
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en dunkel hjertepuls indhyllet i livets dis og tågeslør 

hvor fornemmelser bliver til stemmer der kalder i det fjerne 

og synger betydninger frem mellem stjerner i natten  

 

sommetider svæver livets sommerfugle omkring os  

med rødder og vinger så hjertet står stille 

og lytter til sangen fra kildernes brus 

i flagrende toner fra naturens frydefulde vingesus 

 

sommetider 

 

 

 

Ledetråde 

et barn der kritiseres lærer at fordømme 

et barn der hånes lærer foragt 

et barn der svigtes lærer mistillid 

et barn der undertrykkes lærer had 

et barn med fodlænke lærer at kæmpe 

et barn der overvåges lærer at snyde 

 

et barn der opmuntres lærer tillid til sig selv 

et barn der respekteres lærer at forstå 
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et barn der har venner lærer venlighed 

et barn der oplever fairplay lærer retfærdighed 

et barn der værdsættes lærer at anerkende 

et barn der hjælpes lærer hjælpekunst 

et barn der er elsket og får knus lærer at føle kærlighed i verden 

 

Heliotropi 

i solen står skyggerne skarpere frem 

i solen varmes de kolde tanker op 

i solen ser vi kærligt med hjertet 

 

i solen strækker solsikkerne sig mod himlen 

i solen vender bladene sig mod lyset 

i solen bader vi os i fremtidens drømme 

 

i solen varmes løgene op  

i solen lægger viben sine æg 

i solen udklækkes visioner til virkelighed 

 

solen er livets ild 
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Tingsliggørelse 

når mennesket tingsliggøres 

og tingene menneskeliggøres 

så er det på tide at noget tydeliggøres 

 

når delene deles op i dele 

og delene siges at være det hele 

så er det på tide til noget andet at skele 

 

når det levende og verden adskilles i to 

og det inden for og det udenfor er to steder at bo 

så er det på tide at forene viden og tro 

 

 

Lynet 

så slog det ned igen 

allermindst når man venter det 

det ramte lige midt iblandt os 

 

så fandt det også vej til ham 

lige der hvor han smilede til livet 

og vi andre lo af hans latter 
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så fik han også en advarsel 

indså sin hårfine sårbarhed 

på det splitsekund hvor proppen kom 

 

nu venter vi på han kommer tilbage 

fornyet af sin forskrækkelse 

med en dyb latter til fjerne tanker 

 

ham kan vi ikke undvære 

 

En lige vej 

hvorfor er det ikke som en lige vej det hele 

og hvorfor går vi ikke bare ret frem mod målet 

udenom alle de hindringer der er på vejen 

 

hvorfor starter vi ikke bare tidligt i morgenskæret 

mens vi endnu er friske i sindet af vovemod  

og mens vi endnu tror at vi kan nå frem 

 

hvorfor ikke 
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Trøst 

så ligger hun der med feber 

sveder med sin egen samvittighed 

med sprækkede tørrede læber 

gider ikke ligge og være fed 

 

i skødet klamrer hun sig til sin ting 

ikke af kærlighed men blot et tastatur 

kunne hun bare skrive sig rask og pling 

nej nu må hun hellere tage sig en lur 

 

endelig vågner hun febrilsk og snurret 

gud jeg er jo syg med sus for øren 

jeg burde trække et læs på kontoret 

heldigvis er min barm intakt for søren 

 

god bedring 

 

Sjælens øje 

det er ikke udsigten alene 

det er ikke naturens farver 

eller arkitekturens fascination 
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det er blot den gamle klare sol 

som i millioner af år har strålet 

der giver os det livgivende åndedræt tilbage 

 

når den varmer os op 

og sender lyset ned i kroppen 

optager vi nye skønne forårstanker 

 

det er som om den bor i sjælens øje 

og kender til de brændende ønsker 

for et godt liv der grøder af længsel 

 

velkommen du kære forårssol 

 

Afsked 

En kollega af de særlige er på vej fra vores midte 
Med sin evne til fokusering kan han smitte 
Sjældent har vi mødt så dyb en røst med vid 
Næppe vil vi få en sådan soldat over tid 
 
Så dyb et løsningsorienteret mandfolk 
Eksekutiv i sin stil med sin orale dolk 
En brobygger til praksis med skarp kohærens  
Så gnistrende af slumrende kompetent potens 
 
Ham vidste vi altid hvor vi som kolleger havde 
Aldrig med ham var der nogen form for ballade  
En rungende stemme der gjaldede i rummet 
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Så vidste vi at hans autoritet havde brummet  
 
En epoke med en super konsulent er slut 

En ny kan begynde med vor afskedssalut 

Vi ved du kan levere varen i egen butik 

Og det vigtigste - der kan du bevare din egen etik! 

 

To til en tango 

de kiggede på hinanden i sjælenes spejl 

mødtes med et reservoir af emotion 

med fornemmelse for kærlighedens kode 

ordene luntede afsted med holdningen 

puffede til den hårfine balance 

mellem rationelle vilkår  

og følelsernes holdeplads 

et stille savn en trillende tåre 

åbnede kanalen til den melankoli 

som ekspressivt favnede 

tabet af et gammelt venskab 

 

dansen var i gang 
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Maskinelle mennesker 

mens vi sidder i den effektiviserede gabestok 

og alle løber efter spareplaners slanke-amok 

udtyndes de menneskelige forbindelser 

og vi mister de kropslige oprindelser 

 

snigende formes vi i omgang med maskiner 

til at blive tjenere af tekniske laviner 

aldrig har vi været så kolde sammen 

næppe vil vi opleve fryd og gammen 

 

arbejdet bliver blot en plage der tynger 

hvis ikke sameksistensen og arbejdsglæden synger 

det er nu vi må skabe den første strofe 

hvor samværet forhindrer en kommende katastrofe 

 

uden trivsel på arbejdspladsen i alle relationer 

vil vi ikke kunne levere nye spændende produktioner 

 

Flytning 

de elskede at rejse ud i verden 

snuse til nye dufte og møde nye sprog 

men hver gang vendte de hjem til det gamle hus 
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de samme rum, de samme stole, den samme seng 

her var hver eneste ting og hver eneste lille detalje 

inde som ude fyldt med faste betydninger 

mejslet ind i livets gang i omgang med gode naboer 

venner og familie næsten som en gammel bog 

alle følelser hang i tæpperne i puderne i dynerne 

alle middage alle sange alle stemmer at længes efter 

spøgte i de gamle rum fra gulv til loft i alle vægge 

deres livsværk børnenes barndomshjem historiens vingesus 

fra dag til nat i ånden fra husets varme sjæl 

 

nu ville de ikke mere komme hjem til vanerne 

nu ville de rykke pælene op og bosætte sig et nyt sted 

de ville miste fremtiden i det støvede mindehus 

men fortiden og de mange år i omgang med ting  

og personer ville ligge i deres musikkompositioner 

til de engang selv slukkede lyset med hjertets kontakt 

de ville fylde nye betydninger i de gamle ting 

og åbne til nye relationer uden at miste de venner 

som lå i de gamle ritualer til alle årstider 

 

en ny scene åbnede sig i det fjerne en ny bolig 

dukkede op i horisonten og hver ting og hvert billede 
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ville skifte betydning i den nye kontekst 

nye nærheder ville præge de gamle relationer 

børn og børnebørn ville rykke tættere på 

gamle venskaber ville blusse op på ny 

fortidens kontakter ville blive renoveret 

nye naboer ville hilse på og række dem en hjælpende hånd 

nye stemmer ville fylde de gamle kopper og glas 

nye kroppe ville dele knus ud i forgangen 

nye hænder ville gestikulere over det gamle bord 

 

de ville vælge at bryde med fortidens gamle vaner/ 

de ville vælge den smerte det ville være at gøre det 

forholdet til det nye hus kærtegnede allerede 

deres længsel efter nye oplevelser 

en forestilling var ved at blive skabt 

 

premieren ventede forude 

når man giver slip på det gamle 

kan man modtage det nye 

et lyst forår var på vej 
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Populisme 

lad os leve grænseløst sagde den ene 

lad os bygge mure sagde den anden 

 

lad os lytte til de mange stemmer sagde den ene 

lad os lukke os om os selv sagde den anden 

 

lad os udvikle ideen om alles rettigheder sagde den ene 

lad os vogte det sted vi selv har skabt sagde den anden 

 

lad os leve i et multikulturelt samfund sagde de ene 

lad os værne om konservatismen sagde den anden 

 

lad os ikke nøjes med det forgangne sagde den ene 

lad os følge magteliten sagde den anden 

 

lad os dyrke forskelligheden sagde den ene 

lad os ensrette befolkningen sagde den anden 

 

den tredje sagde 

populisterne gør det som folk ønsker 
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Slut 

så lukker vi ned 

så pakker vi vores grej 

så fjerner vi vores habengut 

 

vores levede liv puttes i kasser 

vores minder lægges i flyttebokse 

vores følelser sendes med en lastbil 

 

farvel du kære hus 

farvel du smukke livsværk 

farvel dit gamle skrog 

 

nu vender tankerne begge veje 

nu ser vi indad og udad på samme tid 

nu venter forude den nye bolig vi skal elske 

 

mærker de nye rum i det fjerne 

mærker kroppens klavér i den nye akustik 

mærker sansernes skarphed komme hjem igen 

 

gulvtæppet skrider med et tåresmil og  

pakkes ud et nyt sted  
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til den lokale honnørmarch 

hvor hjertets kaffe er sat over 

 

nu venter vi bare på at sjælen flytter med 

 

Sjælens veje 

sammen har vi bygget en blomstrende verden 

sammen har vi flettet de tykkeste bånd 

sammen har vi snoet os i livets troldhassel 

 

hver for sig har vi vores tanker om rigtigt og ret 

hver for sig kender vi til sider som skjuler sig for øjet 

hver for sig bemærker vi ting som den anden ikke ser 

 

kun fremtiden kan vise os de frugtbare veje 

kun fremtiden kan byde os til bords med kærlighedens appetit 

kun fremtiden kan sætte de spor som vi satser på at forme 

 

vejen bliver til mens vi går  
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Deadline 

trykket tager til som dagene går 

tikkene tikker højere som timerne løber 

suset i mellemgulvet svulmer op 

 

tiden rykker nærmere og nærmere 

en mur af anelser stiller sig i kø 

spørgsmål på spørgsmål defilerer forbi 

hilser på tvivlen med bukkende ærbødighed 

 

fristen gnider sig selv i øjnene 

åbner til klumpen af forventninger 

paragrafferne holder pause for en stund 

 

en handel er på plads 

 

Fluer 

de faldt som fluer under stigende pres 

de brød grædende sammen i stimer 

de skulle alle løbe hurtigere for mindre 

 

de kunne bare ikke finde mere frem 

de havde mistet reservernes depot 
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de var punkteret midt i jobbets rus 

 

pludselig knækkede de sammen i funktionen 

pludselig mistede de forbindelsen til meningen 

pludselig var de faldet tilbage til opgivelsens suk 

 

tilbage sidder de andre som overlevede 

tilbage sitrer de af nye pressede opgaver 

tilbage taler de stakåndet om det der skal samles op 

 

hvis et menneske kun har ti gear 

hvorfor vil vi så sætte det op i elvte? 

 

 

Forårsblomsten 

 

hun var så blåsmuk i dag 

med små snirklede røde blomster  

tittende frem fra havets bund 

en dronning på kongeligt tapet 

lyslevende som sprunget ud af  

royal lyshåret poesi med øjne på kærlige stilke 

så er der forår 
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Kærlig morgen 

jeg vågner en morgen og ser dit smukke ansigt 

kigger skjult på din næse og dine krøller 

jeg vågner på langs i en ny dags kærlighed 

og ser den dunkende puls på din elskelige hals 

 

jeg vågner en morgen i nysgerrighedens brusende lysskær 

lurer på detaljer i dit ansigts skjulte erfaringslager 

en lille skønhedsplet på kindens overgang til kæben 

fanges i en flig af et lille forførende smilehul  

 

jeg vågner en morgen i et lysbad af taknemlig sødme 

i randen af nattens symbolske drømmerejser 

vækkes langsomt til de frydetårer jeg mærker 

ved synet af den krop jeg favner i min gryende bevidsthed 

 

Kærlig hilsen 

Niels 

 


