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Hvad er en hejkurv?�

Jeg har forstået, at den japanske haiku-digtform er noget meget�
kompliceret. Derfor har jeg lavet denne definition for mine egne�
korte digte: En hejkurv er et digt i få linjer, helst metaforfrit eller�
på kanten, med naturindslag og en afsluttende pointering.�

Per-Olof Johansson�
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Se på kirkens tårn�
Er uret gået i stå�
Så der er god tid�
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Det er en god tid�
Viserne på kirkens ur�
Bevæger sig ikke�
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I flere dage�
Samme tid på kirkens ur�
Han standser selv op�
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Forsytiaknop�
Omfavnes af digteren�
Krigen må vente�
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Ad havetrappen�
Zigzagger i forårslys�
Gelænderskyggen�
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Cykelryttere�
Beskytter sig i flok mod�
Færdselsreglerne�
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En sværm af gråspurve�
Hvilken sammenhængskraft�
Endnu uudforsket�
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Duften af visne blade�
I skumringen duften af den pibe�
Jeg aldrig røg.�
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Her sad jeg og skrev�
Da jeg så op�
Var toget kørt�
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Et snedrys så tyndt�
Det nærmer sig som en tåge�
Mangler tågehorn�
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Mågerne borte�
Vel søgt mod kysterne�
Mågeløse skrig�
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På køernes mark�
Blomstrer kløveren, ser jeg�
Køerne kun sten�
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Køerne kun sten�
Tunge kroppe mod marken�
Brøler slet ikke�
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Morgenens stilhed�
Drømmenes tåge letter�
Åbner vinduet�
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Åbner vinduet�
For tranernes fanfarer�
Skjult bag birkene�
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Et digt i komfuret�
Antændes af gløderne�
Ordene flammer�
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Ordene flammer�
Et øjeblik, blev aske�
Før de blev sagt�
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Der tages 1000’der billeder�
På Grenen�
Som forsvinder�
I historiens brænding.�
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Bålet flammer højt�
Digtersværm omkring ilden�
Havblik på havet.�



22�

Mark med måger på�
Mark med to hvide heste�
Her hvor jeg står nununu�
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Efter traktoren�
Stoppet på pløjemarken�
Stivnet mågeflok�
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Krigen raser vildt�
I fjerne egne af verden�
Mågerne letter�
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Måske kom der nogen�
Vi hørte lyd ved døren�
Nogen var gået�
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Lyde fra døren�
Jeg gik ned for at åbne den�
En var gået ud�
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Krig raser med ord�
Dræbte på alle sider�
Skønt jeg leger fred�
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Mågernes skrigen�
Havet ikke langt herfra�
Otte en halv km�
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Et solstrejf tror jeg�
En gul plet midt i birken�
Blade som visner�
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Nogen gik i nat�
Med min skridttæller på sig�
11 skridt uden mig�
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Her dyrker de Gud�
Det blomstrer med mord�
Had er deres gud.�
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Fra tanke til tekst�
Fra tanke til torsk kun kort�
Når vandet løber opad�
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Fra tanke til tekst�
Fra tanke til torsk kun kort�
På parisercaféen�
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En stærk projektør�
Blænder renseanlægget�
Maven gør knuder�
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Månen spejler sig�
I søen som kom i går�
Da sneen smeltede�
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På vej ned i jorden�
Tager vandet�
Månespejlet med sig�
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Fylder et glas vand�
Drikker måneskin til morgen�
På vej ned i jorden�
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Sne på tagene�
Meterhøje snedriver�
Et barnehoved�
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Blåt og hvidt og lys�
Mørket kommer ikke til�
Sne på tagene�
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Vejen er isglat�
Sneen frossen fast flade�
Ingen går ude�
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Denne ORDverden�
Hvor solen står op nu nu�
Og blomsten er gul�
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Her kom Gud forbi�
Hvor solen står op nu nu�
Og blomsten er gul�
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På vægten hadet�
Og tilfældighederne�
Nu nu vejer mest�
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Det var efterår�
Morderen trak kniven ud�
Fortalte han mig�
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Det var efterår�
Morderen trak kniven ud�
Skriver avisen�
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En undskyldning for�
”Morderen trak kniven ud”�
Det er efterår�
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Dengang jeg var ung�
Skrev jeg digte om døden�
Nu er jeg gammel�
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Nu er jeg gammel�
Skriver digte om døden�
Fordi det er jul�
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Tågen er så tyk�
Der er ro over feltet�
Æblealtanen�
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Du hilser ikke�
Går forbi i sort frakke�
Fra det ydre rum�
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Du kender mig godt�
Usynlig går jeg forbi�
Din sorte frakke�
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Jeg forbliver tavs�
Nævner ikke kunstneren�
Som malede dig�
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Trækker vejret dybt�
For at give ordet liv�
Sort på hvidt om lidt�
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I marklandskabet�
Strømmer den hvide tåge ind�
En svævende sø�
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Den mørke klat skov�
Ser jeg spejlet på himlen�
På ruden regnen�
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Naboens hawaiiblomst sætter�
den ene blomst efter den an-�
den, og kaster de visne på gul-�
vet lige så hurtigt. Hun beder�
om en hejkurv og får dette�
svar:�

Hibiscusplanten�
Sprutter med nye blomster�
Også med visne�
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Måger og heste�
I solstribe på marken�
Hestene letter�
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En kat på jagt med�
Et blik op mod altanen�
Jeg er fugles værn�
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Katte har ni liv�
Din hund har kun et et halvt�
Dit og sit eget�
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Elektrisk kælen kat�
I angorapels og sol�
Blikket ondskabsfuldt�
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Blæsten raser vildt�
Visne grene rives løs�
Skader samler dem�
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Stormen raser vildt�
Birkens visne grene rives af�
Skaderne bygger rede bag huset�
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Statsministeren taler i fjernsynet�
Nationen angribes hårdt i udlandet�
Jeg slår lyden fra og lytter til vinden�
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Lysende sten�
Blev overskyllet af grå fråde�
På himmelstranden�
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Fotomodeller�
går i rask stavgang ud fra�
 'Alt for Damerne'�
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Sneen næsten væk.�
Frosten breder sig over vidderne.�
Sneen slapper af�
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Kl. 08, 17. januar�

Heste i stalden�
Tænder lyset for dyrepasserne�
Så de kan feje�



68�

Sne på tagene�
Mørket kommer ikke til�
Ingen går ude�
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Jeg taler hver dag�
Op og ned ad stolper�
Uden manuskript�
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Hvis øjnene vænner sig�
Til mørket�
Hvorfor�
Skulle det så blive lys�
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Henover kirken�
Cirklende fem-seks traner�
Skriger hæst farvel�
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