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AF SAMME FORFATTER:

Hvorhen Tom ? - Til  Christiania! (1974)
Bent Andersen, Atlanterhavet (1976)
Malene mellem mænd (1976)
Drøm (1977)
Laus Høybye - En dreng med krummer i (1992)



GRIN MENS DU VENTER

Du sidder eller står i et forsinket tog mellem to stationer i  myl-
dretiden. 
Eller du venter i  en bilkø på motorvejen og er lige ved at falde i 
søvn bag rattet.
Bybusserne er propfyldte og kører bare forbi dit stoppested.
Du mangler noget at grine af. Det finder du i versene i denne bog. 

Hans Løvetands humor kommer fra hele verden, og den blandes 
med  sjove og overraskende rim.
F.eks: (Peter) Schmeichel - (George) Michael.
Humor - tumor
Køge - skøge

Bag i bogen findes i globaliseringens navn desuden et halvt dusin 
sider med vers på engelsk.

God fornøjelse!

PS:
Hvis du genkender nogle danske stjerner mellem versene, har du 
set rigtigt. De er hyret som statister.



VERDENS VÆRSTE VERS
Nye danske limericks af Hans Løvetand 

Go’ vært/værtindegave 77 kr.

Begejstrede anmeldere:

“Det værste - når det er bedst”

“En lille perle af en bog, der gør en i rigtig godt humør”

“Er man til limericks, så er Hans Løvetands et must”

“Sjove og barske med et særligt glimt i øjet”
(Søndag)

“Hans Løvetand – en mand med blandede erfaringer” 
(Berlingske Tidende)

“Sætter sine læsere på prøve. Vildt, muntert og lidt anarkistisk” 
(Midtjyllands Avis)



FORORD

Regler er til for at blive brudt. Ellers kommer 
der jo aldrig nogen nye. Men det forpligter at gå 
nye eller egne veje, ikke mindst når turen går til 
Limerick, den irske by hvorfra traditionen med 
de særlige, femlinjede vers stammer. 

Foruden at rime skal linierne 1, 2 og 5 have sin 
egen pointe og bære selve historien. Desuden 
have lige mange stavelser.
 
Ligeså linierne 3 og 4 som ellers har deres eget 
lille kosmos med et andet rim og en underpointe.

Verset skal indeholde en person, en stillings-
betegnelse, et geografisk sted og være lummert, 
sjofelt eller barskt. Men kan også være deprime-
rende, rørende og bittersødt.

Mine favoritter er nok de klamme - en sjælden 
kategori - som giver ny mening til oplevelsen at 
“…skulle holde sig på maven af grin.”

Den mere filosofiske analyse viser, at limericks 
ofte er om de små skæbners tildragelser i menne-
skets lille, daglige, afgrænsede verden, der siger 
noget vigtigt og opklarende om den store.
God fordøjelse!

PS:
Samtlige vers er originalt materiale - ny- og 
opdigtede til samlingen. Det gælder også de pri-
vate lejlighedsvers i afsnittet “Prøv selv” og de 
engelsksprogede - et bonustillæg bagi. Lidt global 
skal man være.



--------------------------------------------------------------------
Friktion og fakta
--------------------------------------------------------------------

PROLOG

En forfatter uden ski ned ad pisten
dropped’ hoppet og genfandt gnisten.
Har nu skrevet en bog
i limerick-sprog
om verden fra livmor’n til kisten

***

Den danske pianist, Victor Borge,
var morsom på scener og torve.
Det siger sig selv,
det var mere end held,
at han ikke var født i Norge.

*

En rocker sku rime på Schmeickel.
Melodi af stjernen George Michael.
Sled med brokker og fucker
og sine sure sokker.
Det var nemmere at bygge en bike selv.

*




