LS2
Glimt af lys
Lene Skovsende og Tue Omø
Omslag og design: LS2

Smertefri /LS
Når solen varmer, så man bliver helt afslappet
Når man dufter blomsterne i haven
Og smager det nyplukkede frugt
Imens fuglene synger og egernet er på besøg
Når regndråberne banker på ruden
Og man sidder inde i tørvejr
Drikker varm kakao og spiser pandekager
Og ser en god film
Når man skriver digte og romaner,
Når man er kreativ på egne hjemmesider
får feedback fra de besøgende
og dem siderne omhandler
Når man surfer på nettet og får hilsner fra nær og fjern
Men specielt når man får mail med kærlige og opløftende ord
Som giver en kræfter og mod til at kæmpe videre:
”Verden har brug for dig!”
og ”Vi har brug for sådanne ildsjæle i denne verden!”
Når jeg chatter på Facebook
Hvor jeg bliver inviteret I bio I Indien
Jeg bliver kald dronning fra Ægypten
Og der er lavet en side om mig på FB fra Italien
Især når man er sammen med sine nærmeste
Selvom der kun er 3 tilbage og nogle få venner
Så er samværet og kommunikationen det vigtigste
Og kærligheden til livet vokser!
Når der kommer overraskelser fra nogen, man ikke kender
Som f.eks. ens største idoler kommer på besøg
Og man hører den ene yndlings sang efter den anden
Så viser det sig at det er en aften mellem mennesker:)
Men ikke hvis ens søster med familie holder sig væk
Man skal flytte fra sit hjem, da det pludselig skal sælges
Man har ikke kræfter til at arbejde mere
og natten bliver til dag, goddag fru Ugle
Men, pyt, livet er for kostbart til at tænke på alt det smertefulde.

Når jeg er gammel nok til minder /2
I dag
blev endnu et år
taget fra mig
og indsat i mindebanken
for at samle renter
i form af refleksioner
dem vil jeg få udbetalt i minder
når jeg er gammel nok
og har glemt
hvad jeg foretager mig til dagligt
men jeg kan huske
hvad der skete for mange år siden
om jeg ønsker disse minder
er en helt anden sag
for nogle af dem var tæt på
at blive min død
og andre fik mig mere i live
end nogensinde før
specielt da du trådte mine stier
livet går videre
mod den endelige bortgang
men hvis jeg fik lov til at bestemme
ville jeg lade de dårlige minder stå
og hæve alle dem
der berigede mit liv

En kransekagefigur/LS
Det sværeste at vælge til bryllup er brudekjolen
Jeg blev overrasket over hvor mange forskellige slags der var
Fra det helt store skrud med pufærmer, blonder og lang slør
Til tynde stropper og en hel enkel model med et diadem
Internettet blev besøgt og mange butikker førend kjolen blev valgt
Brudekjolen skulle tilpasses og skrædderen blev fundet
Jeg var meget spændt da jeg befandt mig i hans systue
Der var allerede en kunde og han lød forarget
Skulle jeg gå igen og finde en anden, men han var den bedste
Jeg måtte tage mig sammen og tog en dyb indånding og gik derind
Han fnyste da jeg sagde at det var en brudekjole, han afskyede dem
Stakkels brudgom, han kan ikke genkende sin elskede
Men han ville se rædslen og jeg fik med besvær kjolen på
Han stirrede på mig og det tog lang tid førend han sagde noget
Det kan ikke passe! Jeg har aldrig set noget lignende i min lange karriere
Åh nej.. jeg gik langsomt hen imod omklædningsrummet
Nej, nej, bliv endelig! Du ligner en græsk gudinde. Det er en smuk kjole.
Du kan bruge den bagefter som festkjole, hvis du taget til Grækenland.
Tusind tak for at have vist mg denne kreation, for så er der håb endnu!
Alle brude ligner ellers kransekagefigurer, men nu er der en græsk gudinde i blandt!

Skamfuld vals/2
Takterne stiger og falder
Mens vi strides
Om dansegulvets planker
Der knirker når vi lander på et bræt
som har vredet sig fri gennem årene
Valsen går over enge
Der er malet sporadisk
På vægge der også engang
Var skueplads for de vilde dyr
På savannens tørre sandbanker
Akustikken flimrer dovent
Under tagets ormædte bjælker
Som stadig lever på mindet om et rejsegilde
Der måtte gøres om to gange
Fordi håndværkerne glemte at fæstne fundamentet
og årene er gået uset forbi
med os i midten af punktummet
der blev sat under en skamfuld vals
en aften vi glemte at være
anstændige
det kan ses på os at vi har prøvet livet af
der stadig gemmer på en pointe
vi ikke har fundet endnu
om vi så skal drage ud på
savannen eller gå i enge

