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Den lille poesibog 
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Champagne og fyrværkeri  

  

Jeg drikker champagne, fordi jeg kan.  

Der er intet fyrværkeri kl 12 og der er mørkt 

omkring mig.  

Jeg ønsker mig stjerner og drikker champagne, 

fordi jeg kan. 
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Jeg fryser under min dyne   

  

Jeg fryser under min dyne og drømmer om tusindårsplaneter, som omfavner 

min nat med bløde stemmer.   

Ønsker mig, at den hvide dame bærer mig i sin favn og tager mine mareridt 

fra mig.    

Jeg fryser under min dyne igen. 
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Der er stemmer i min nat 

 

 

 

Der er stemmer i min nat. 

Er det børn, der har mareridt 

eller er det den hvide dame? 
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Ugen i haiku – et hverdagshaikudigt 

Mandag   

Kaffen damper varmt.   

Første tår brænder tungen.   

Det er jo mandag.   

 

Tirsdag   

Dagen er slut nu.   

Månen sender mig i seng.   

Kys fra Manden min.   

 

Onsdag   

Arbejdsdag er slut.   

Løber forpustet til tog.   

Jeg henter i dag.   

 

 

 

 

Torsdag   

Snart er det weekend.   

Kan vi slippe for indkøb?   

De får knækbrød med.   

 

Fredag   

Det er Disney sjov.   

Fejrer weekend i sofa.   

Midt i slik og knus.   

 

Lørdag   

Skyerne er grå.   

Blomsterne blomstrer i trods.   

Sommeren er dansk.   

 

Søndag   

Det er jo godt nok.   

Klippet hæk langt om længe.   

Børn, liv, kys og kaf’. 
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Uden nede og oppe  
 
I en glasklokke, der ikke kan tegnes, 
svæver jeg i tomrum. Som en kvæstet fjer,  
holdt oppe af ingenting. 
 
Ingen og ingenting kan nå mig, når  
alt kan nå mig og alting kan holde mig nede. 
 
Det er ikke længere mig. Det er dig.  
Det er jer. Og I er ikke længere  
mig.  
 
Jeg er ikke mig. Længere. Jeg er  
bare en fjer uden jer. I et tomt 
rum af ingenting og alt.  
 
Uden nede  
og oppe. 
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Fugle på træk 
 
 
Har de mon et mål? 
Følger de mon magnet- og insektstrømme? 
Følger de vind og varme? 
Lever og dør. Lever, spiser og dør.  
Lever, spiser, parrer sig, skider, flyver, lever og 
dør. 

 


