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""
Tak til: ""

Synnøve Søe, "
Klaus Holm Neve,"

Min mor"""
og alle dem som igennem tiden har spurgt om jeg kke udgav mine digte. """"""""""""""""""""""""""""""""
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"""""""""
Den "
Den ventede pænt på sin tur 
Den stod tålmodigt i rækken 
Den masede sig ikke frem 
Den ventede på de andre 
Den havde slet ingen hast 
Den var anderledes i sit sprog 
Den var ikke som de andre 
Den lænede sig forsigtigt frem 
Den lånte tiden fra et hjerteslag 
Den viste ham to spejle fra et liv 
Den smilte stille, fattet, kærligt 
Den pegede på disse spejle 
Den viste ham mørke og lys 
Den viste ham støj og stilhed 
Den viste ham angst og tryghed 
Den viste ham tårer og smil 
Den viste den blinde sti hvor han gik 
Den tog fat i begge hans hænder 
Den aede hans ansigt så forsigtigt 
Den sagde så: Kom! Kom nu! Det er nu! 
Men, han kunne ikke - han jog den bort 
Tanken... """""""""""""""
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"""""""""
I dag blev jeg ikke bange "
I dag blev jeg ikke bange 
Jeg plejede at blive bange "
Det skete før at jeg følte 
At nu ville alting standse "
Min hjerne ville splintres 
Mit hjerte ville stoppe "
Blev bange når det skete 
Var bange for at forsvinde "
I dag var jeg ikke bange mér 
Lod bare ske det som skete "
Og I sekundet var jeg ligeglad 
Var jo blot et ikke liv kort fortalt """"""""""""""""""""""




