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Af samme forfatter:

Jamen okay – og andre Danmarksdigte
(Ordsnedkeren 2003)

Haiku – knytæg med afkroge
(Oneman 2006)

SMS-Banden
(roman, Ordsnedkeren 2008)

For dvælesjæle – Haiku til almen vederkvægelse  
(mellemgaard 2012)

Haiku af Bo Lille / Haiku by Bo Lille
(Ordsnedkeren 2013)

Haiku-håndbog
(mellemgaard 2014)

Haiku af Bo Lille / Haiku by Bo Lille - Environmental
(Ordsnedkeren 2015)

Rainer Werner Fassbinders røv
(noveller, mellemgaard 2015)

Fukushimadigte
(mellemgaard 2017)

Haiku for fred / Haiku for Peace / Haiku für Frieden
(mellemgaard 2018)

Lars Løkkes portræt
(noveller, mellemgaard 2019)
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Forord 

Coronatiden er uden tvivl en af de mærkværdigste 
perioder i den nyere historie.

I Danmark tog den for alvor fart den 11. marts 2020, 
da statsminister Mette Frederiksen med mørk mine og 
fremragende retorik, flankeret af sundhedsminister 
Magnus Heunicke og en rad af specialister, lukkede 
landet ned. Det kom i praksis til at betyde, at de fleste 
af vores arbejdspladser blev lukket, og at de fleste 
mennesker reelt lod sig spærre inde i deres huse og 
lejligheder. Gaderne virkede tomme, aviserne bragte 
i en måned næsten kun Covid-19-baserede nyheder 
(Covid 19 er det faglige navn på den pågældende 
virus), Folketinget blev i nogle uger reduceret til en 
slags nikkedukker, som pænt accepterede ethvert 
indgreb i befolkningens bevægelsesfrihed. Skoler, 
gymnasier og højere læreanstalter blev lukket; der 
udbetaltes milliarder af skattekroner til bevarelse 
af de arbejdspladser, der var i fare. Mange butikker 
måtte dreje nøglen om, arbejdsløsheden steg, rejse- og 
turistbranchen led store tab osv.

Det værste var måske den gensidige mistro, der 
bredte sig blandt folk: Enhver kunne potentielt være 
smittekilde, så vi måtte pænt vænne os til at holde en 
afstand til hinanden på 2 meter. Dette afstandskrav blev 
senere reduceret til 1 meter. Dagligvarebutikkerne blev 
forsynet med afstandsmærkning, så alle kunne se, hvor i 
køen de måtte stå.

Nye hilseformer blev introduceret: En almindelig 
hilsen var ”Husk: Vi skal holde afstand!” En anden var at 




