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Forord

Jeg har svigtet Splints & Co siden foråret 2013, men har jo egentlig
ikke lovet nogen noget. Jeg blev engang opfordret til at søge støtte af
Tidsskriftstøtteudvalget, men lod være, ud fra den betragtning, at så
blev der løfter, der skulle indfries.

Dette nummer er sammensat af mine egne digte, som så mange gange
før. Udvalget er digte som har været offentliggjort, men som jeg ønsker
at give en ny chance. Selvfølgelig er digte tidsbundne og må gerne være
det. Det er ikke altid let at sige, hvad der holder længere end det øjeblik,
de blev skrevet. For at nogen kan vurdere det, må digtene foreligge
tilgængelige.

For enkelte af digtenes vedkommende er det nødvendigt at vælge at se dem i mere end
100 % - men det skulle kun være et problem på mobilos.
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Hvorfor måles ikke tiden

efter menneskets pulsslag.

Forstår du da ikke, siger de,

at vi da ville få en uregelmæssig tid.

Ethvert menneske sin tid.

For et menneske enhver situation sin tid.

Jo, siger jeg, det er jo derfor.

Så skulle vi ikke aftale at mødes kl.5,

men når tiden var inde.

Hvem tør jeg sige dette til?

Hvem tør bære ordene i sit hjerte?

Hvem vil ikke utålmodigt ventende

lade blodet i fingrene

banke i bordpladen!

Selv tør jeg heller ikke vove tanken

som ensom lytter til blodets banken.

Tids zoner

facebook 26. Marts 2015



Nogen

Andre går på line.

Det kan hun ikke.

Andre kører bil.

Det kan hun heller ikke.

Det er andre gode til.

Andre kan svømme.

Det er hun rigtig dårlig til.

Andre er meget bedre.

Hun skriver digte.

Det er hun god til

at blive ved med.

Hun skriver ikke digte

for at være, blive bedre end

nogen.

Hun ser sig i spejlet.

Dagens digt 19. april 2015 kl. 10:26 facebook



Du skal ikke vente

På øjeblikket

Øjeblikket er ikke noget særligt

Det er der hele tiden

Øjnene og et blik

Selv med lukkede øjne

Er øjeblikket noget særligt

facebook 20. April 2015
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