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Prolog 

Skænk den største fred og Kærlighed, til denne 
jord. 

Så smerte forsvinder.  
Og alle mennesker gror. 

 

 

 



 

 

6.  

  

 

Kærlighedens vej. 

 

 

I hvert, eneste, øjeblik. 

Har du muligheden for, at vælge Kærlighedens, 
og forståelsens vej. 

Og opdage, at du er med til, at forme alt, igennem 
dig. 

 

Dine ord, dine handlinger, sætter alle de dybeste 
spor. 

Berører og former, menneskers liv. 

Og er med til, at bestemme, om noget lever og 
gror. 

 

Hvis mennesket erkendte, sin egen sande magt. 

Ville de måske tøve, lidt, inden ordene blev sagt… 

 



 

Thi du er med til, at skabe andre menneskers 
virkelighed. 

Vælge om de skal lide, eller føle Kærlighed. 

Hvis mennesket blot, ville huske det. 

Ville der ikke være, så mange der led. 

 

Mennesket, kunne da igen leve, i glæde og fred. 

Være ægte og le, over livet. 

Og sin egen, uovertruffenhed. 

 



 

12. 

 

To Mennesker… 

 

To mennesker, der føler hinandens magi, 

kan få himlen til, at åbne sig, 

og bekende, hvad der ligger heri. 

 

To mennesker, der lader hinanden gro, 

kan få jorden til, at spire, 

og bekende, der findes en tro. 

 

En tro på, at Kærligheden, altid vil vinde. 

Trods sorger og frygt, gav den sig til kende. 

Og den bekender: Jeg er her altid, i sidste ende. 

 

Den vil få alting til igen, at skinne så smukt og klart, 

og den bekender åbningen, til en hel ny start. 

En start, hvor intet længere holdes nede, 

men alt får lov til, at vokse ud, af Kærlighedens hede. 

 

Så frygt aldrig, at gå Kærlighedens vej. 

For det er gennem dens stræder, 

du vil finde det, der var dig. 



 

 

15. 

 

Han… 

 

Og han fortalte hende ting, hun ikke helt forstod. 

Ser du det drejer sig, om magt, penge, status, og sex i overflod. 

Og hun lyttede intenst, til det han mente var visdommens ord. 

Mens hun spekulerede på, om han havde glemt det sted, 

hvor Kærligheden gror. 

 

Han lod til, at være så sikker, i sin sag, 

mens hun ønskede, hun var der den dag. 

Hvor han indså at alt, hvad han så desperat drømte så smukt om. 

Ikke var det han søgte, men viste sig, at være tomt. 

Og hun så, lidenskaben i hans øjne, 

men vidste hun aldrig, kunne leve med, hans løgne. 

 

Han sagde,,, mennesket, må til stadighed, gå på kompromis. 

Med det, som det føler, indeni. 

Mennesket, siger hele tiden ting, 

som det ikke mener, i virkeligheden. 



 

 

Og hun lyttede stadig, men hendes hjerte græd. 

Hun så ind i hans øjne, og tænkte, hvorfra stammer disse løgne. 

Hun følte en tiltrækning, og ønskede, at være ham nær. 

Men hvordan kunne hun dette, når han nu ikke, havde hende kær. 

Det han talte om, var sex, og ikke Kærlighed, 

og hun vidste, at her kunne hendes hjerte, ikke være med. 

 

For sex uden Kærlighedens følelse, kan måske en sjælden gang. 

Få mennesket til at mindes, en smuk sang. 

Om to, der elskede hinanden, for hinandens skyld. 

Uden andre grunde, end ønsket om, at finde hinandens dyb. 

Men hun så, at det han gjorde, var at lege en leg. 

For derefter, at gemme sig. 

Han forsøgte, at fange hende ind, i sit net. 

Mens han sagde, dette er ikke, Kærlighed. 

Og hun accepterede dette, og gav ham fri. 

Til at søge, hvad han godt, kunne li’. 

 

Hun vidste, at hun holdt af ham, 

og ønskede at være en del, af hans liv. 

Og hun smilede, lidt vemodigt, hvem var naiv… 




