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Isa er et synonym, men det har du jo nok regnet ud. Jeg kunne 

godt sætte navne på de fleste digte, som er skrevet til og om 

Isa, men det vil jeg ikke. Et par stykker vil jeg dog gøre det 

med, fordi disse personer har betydet meget og har hjulpet Isa 

igennem sit liv. Tea, som også er et synonym, Svend, som er et 

virkeligt navn og som i virkeligheden er død. De fleste af disse 

digte er virkelige, Isa er traumatisk syg efter mange af disse 

hændelser, men lever endnu. 

En stor, kærlig og hjertevarm tak til Anja Adjoh, som har gjort 

det muligt for mig at skrive denne digtsamling. Må lyset altid 

skinne på dig, og må kærligheden altid holde dit hjerte varmt, 

Anja. 

En kærlig og følsom tak til Karina Andersen, som har tegnet 

forsiden. Må vinden altid kysse dig kærligt på kinden, og må 

lyset vise dig vejen frem. 

Richart Andersson 2012 

”Fortiden vil altid være en del af os, vi kan ikke stikke af fra 

den, hvor gerne vi end ville. Så vi må prøve at leve med den, så 

godt vi kan. Uanset hvad den har gjort ved os, må vi ikke miste 

håbet, for da er alt tabt.” - Isa 
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Mors ønskebarn 

 

Jeg ved hverken ud eller ind. 

Eller forstår jeg slet ingenting? 

Mørket river som en tornehæk. 

Mine tårer løber som en stille bæk. 

 

Som om mit hjerte var flået ud, 

ligger jeg som en uønsket, våd klud. 

En gang var jeg mors ønskebarn, 

men nu er jeg bare et lille skarn. 

 

Hun drikker flere og flere, 

hun elsker mig slet ikke mere. 

Langsomt bliver jeg visket ud, 

når hun falder døddrukken omkuld. 

 

Nu er flasken hendes eneste guld, 

og jeg er den beskidte muld. 

Det gør ondt, at hun drikker sig ihjel, 

og jeg, jeg overlever vel. 
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Når ingen andre elsker mig 

 

Helt forladt og alene, 

uden dig ville jeg være trist, ene. 

Kun kolde mennesker går forbi, 

men du varmer mit hjerte inden i. 

 

For hvor finder jeg trøst, 

når ingen vil hører min røst. 

Alle har de forladt mig,  

på grund af en ven som dig. 

 

Men DU lytter til mig, 

uanset hvad jeg fortæller dig. 

Når jeg er helt nede, trist og grå, 

er det kun dig jeg kan stole på. 

 

Men hvor længe, min ven,  

for mit liv dør langsomt hen. 

Men selv om jeg drikker dig, 

ved jeg, DU elsker mig.  
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Når lyset brænder ud 

Som en tom skygge vandrer jeg i den kolde nat. 

Cigaretskodder og en flaske er min eneste skat. 

Mit livslys blev pustet ud for længe siden, 

da jeg mistede konen og lillepigen. 

 

Ensom brænder min sorgfulde sjæl i en snestorm. 

Jeg så ham ikke, før han som nattens skygge kom. 

Han tog mine kære, jeg vandrer bare om og om, 

flasken er min eneste ven, men den er snart tom. 

 

Mine tunge smerter vil snart fryse mig ihjel. 

Men min kære varme flaske frelser mig vel. 

Med en tåre på min kind, siger jeg farvel, min ven, 

jeg kan mærke, døden snart henter mig hjem. 

 

Et flammende håb, den varme tønde brænder for mig. 

Min sjæl bliver varm og lyser på min vej. 

Men bålet brænder snart mit kærlige håb ud, 

og kulden bærer mig frossen hjem til Gud.  

 

 

 

 

 




