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”Nu kommer lyset og den lange dag tilbage”
Johannes V. Jensen

GUDINDEN I GRÆSSET

Gudinden i græsset er kendt af enhver
der svømmer i kilder, som synger til træer
som indånder duften af buske og fjord
hvor markerne hvisker, og havene gror.
De kilder, som landene livgives af
som risler så roligt ved nat og ved dag
udspringer med kølige, kraftfulde skud
dybt nede fra jorden, hvor livet vil ud.
I vandet har danskerne altid erkendt
en kraft, som fra dybet mod himlen er vendt
en kraft, som forbinder enhver på vor jord
med enge, hvor kilderne klinger i kor.
Når end du af angstfulde tanker er tung
når dagligt du savner dengang, du var ung
løb ned til en kilde, en bæk eller flod
spring ud, dyk i dybet og genfyld dit mod.
11

NYT LIV

Hold ud, I piletræer, når I gyser
gudinden stiger op af jeres vand
for selvom I et par sekunder fryser
så puster hun nu varme på vort land.
Hun så i søen, at det snart er sommer
at danskerne fra alle egne kommer
at hvis hun nu berører hver en mark
vil selv en grøft forvandles til en park.
Hun så i søen danskernes forvandling
fra kolde skuldre til en anden handling
fra hegn og hække til et andet sind
hvor andre verdner snart kan lukkes ind.
Så hold nu til, at hele verden isner
et øjeblik, der føles som et skud
og nyd så, verden varmer, mens vi gisner
om værten kunne puste varmen ud.
12

BLANDT ÅKANDER

Blandt åkander hilser hun morgenens lys
i bække, hvor stjernerne hviler på skift
hvor sivene skælver i kildrende gys
og dagene gynger i pulsslag og pift.
Når solen står højt over træernes tag
bestiger hun atter den skrånende bred
så danser hun hele den stivnede dag
og synger i blinde, til solen går ned:
“Hvornår kommer regnen og lynet igen?
Hvornår kommer søstre og brødre mon til?”
Når skyerne svømmer i skoven, min ven!
og jordkloden hælder, som guderne vil.
“Hvordan skal jeg leve, hvordan skal jeg dø?
Hvordan skal jeg danse i vejr, der er stift?”
Du lever så længe, hvert land har en sø!
Du danser med vandfald, i pulsslag og pift.
13

DET FØRSTE DAGGRY

Du er det første dagslys over fjorden
i morgendisens allerførste skær
der snurrer cirkulerende om jorden
og synger om, at himlen snart er her.
Du er det første sollys over skoven
hvor nætterne er ved at klinge ud
for se, nu drypper duggen ned fra oven
i bølgesprøjt, der minder om en gud.
Du er den sidste stråle over vandet
der roligt kysser hver en ensom kyst
som for at vise, at der nu er landet
en synlig sol i hvert et bølgebryst.
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NÅR DAGEN DUGGER

Når dagen dugger, går du ned til floden
der risler gennem solopgangens skær
i violette lys, der fjerner soden
fra natten, nu hvor lyset kommer nær.
Du knæler ned i køligt klare vande
og tvætter først din skulder, så din pande
imens du stille synger til din gud
og stille lader tonen klinge ud.
Og stille skyller tankerne tilbage
til kilderne i jorden som de dage
der netop med en solopgang er endt
i dybet, nu hvor lysene er vendt.
Når dagen dugger, går du tit herned
og når du spørger, går jeg gerne med.
Så skriger vi: Nu har vi knækket koden!
Til alle solopgangene på kloden.
15

MENS SOLEN STÅR OP

Vi vandrer igennem den græsrige flod
der vandes af træernes nænsomme nik
om lidt giver flodbunden slip på din fod
og hvisker en bøn efter ældgammel skik.
Imens ruller solen sig flygtende rundt
højt oppe på himlen, der sætter i brand
og regndråber glider i knap et sekund
fra flammerne ned i det iskolde vand.
Her synger de længe om ting, der vil ske
om liv, der skal falde, om liv, der skal gro
de sange vi ikke må undgå at se
de gange vi svømmer som én fremfor to.
Til sidst går du op, mens du stryger dit hår
tilbage langs nakken, og læbernes lys
erobrede skovbrynet, hvor du nu står
og solen gør holdt i et kildrende gys.
16

FORÅR

For skoven er der ingen andre lyde
i duggen inden solens eksplosion
end dine smil, jeg aldrig helt kan tyde
som andet end en klodes rotation.
For skoven er der ingen anden mening
end himmelhavets daglige forening
i dine smil, der aldrig venter på
at klodens rotationer går i stå.
For skoven er der ingen anden glæde
så længe kloden stadig ruller rundt
når blot dit smil, din skygge er tilstede
og jorden sprækkes op på godt og ondt.

17

SOM FLODER

Hun sagde: “Lad os løbe ud i engen
for regnen spiller havenes musik
og blink så, forestil dig nu, at sengen
i græsset giver havet dets rytmik!”
Og rytmerne i håret var de floder
jeg drømte om som ung og stadigvæk
bekranser hendes smil, som var de noder
der strømmer fra et bjerg ned i en bæk.
Jeg klemte i min hånd, som gjaldt det livet
en bunke mynteblade fra en fe
der rev dem op fra dyndet tæt ved sivet.
Hun råbte: “Klem! og se, hvad der vil ske.”
Der skete det, de gamle altid sagde
de sagde, mynten sprøjter af magi
desværre rakte den blot et par dage
fordampede, før jeg fik talt til ti.
18

Hvorfor er jeg så ændret nu, så bange?
Hun sagde det fra allerførste færd:
“De dage, som du frygter, bliver mange
så mand dig op! Se frem til al slags vejr.”

19

TREDIVE HAVE

Der flyder tredive have i hans hjerte
og vinden river kraftigt i hans blod.
Det var det allerførste, som du lærte
dengang du så, hvad du gik hen imod.
Dengang du så, at dagene er korte
for den, der allerhelst holder sig borte
og havet synger altid sidste sang
for den, der aldrig rigtig går i gang.
Dengang du så, at sommernatten blinker
at guderne fra friske friser vinker
og stjernerne vil altid sende tegn
på evigt liv i form af hurtig regn.
Dengang du hørte blomsterbedet sige
at kærligheden vist nok er en stige
af bølgesprøjt, der svinger ned og op
så selv den dybe afgrund får en top.
20

Men tredive have flyder i mit hjerte
og vinden river kraftigt i mit blod
og regnen råber til os: “Kom så, bær det!
For vil I elske, skal I stå imod.”

21

PINSESOLEN DANSER

I morgen ser vi pinsesolen danse
med himlens fascinerende gestik
og pludselig vil alt i livet standse
i vandet, hvor vi står, som det er skik.
Så vandrer vi igen i livets enge
og taler om de kvinder, som vi ved
hvem end de er, vil leve i os længe
imens de dræner al min kærlighed.
Imens vil solen danse frit i takter
vi kender til fra fjordenes musik
der stadig spilles af de øvre magter
som gemmer sig i fjerne kvinders blik.
De siger, optimisten har det bedre
og sjovere end hver en pessimist
for livet leves bedst på fjordens fjedre
der skyder dig afsted, når du er trist.
22

Hvornår vil jeg få modet til at sanse
at elske andet end en fjern mimik?
I morgen ser jeg pinsesolen danse
indtil min hjerne pludselig slår klik.
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SÅ SPRANG EN STRENG

Så sprang en streng
og se, nu springer flere
af samme slags fra himlen i en bæk
så vokser skovene mere og mere
i tempi, som vi troede var væk.
Så sprang en streng
og se, nu sprænger andre
i floderne, der prøver at forandre
det faktum, at vi stadig kigger bort
når strengen om dem strammes alt for hårdt.
Så sprang en streng!
fra bækkene, der så
i dybet jordens lange melodi
der startede, langt før vi kunne gå
hvornår den ender, ser de nu deri.

24

TÆT VED VANDET

Vi fandt hinanden, mens vi var helt unge
før stjernerne endnu var sprunget ud
og skovens øjenlåg var stadig tunge
for sluden havde ikke sunget ud.
Vi fandt hinanden, mens vi gik og læste
forsøgte at forstå, hvorfor det blæste
og hvorfor vinden synger, som den gør
og river i os mere, end den bør.
Vi sad på klippen, kiggede på havet
du fik mig til at føle mig som mand
du fik mig til at føle mig begavet
med alt det, som vi føler, livet kan.
Vi sagde, at vi begge var som haver
en morgen efter tiden, som begraver
den blomst, der kaldes følende af dem
der ser, at verden gerne står på klem.
25

Endnu var luften ny og uden andet
der kunne måle sig med dine træk.
Gid at vi stadig sad der tæt ved vandet
hvor solen sjældent synker i en sæk.
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DET FLAMMER

Det flammer fra alle gudindernes altre
der elsker med skove og værner om byer
som lige fra starten af tidernes aldre
har set, at det sitrer bag regnskyl og skyer.
Har set, at de bølger, der bruser fra havet
imod deres kyster har liv i det vand
der strømmer igennem, hvad himlen har lavet
der strømmer igennem hver kvinde og mand.
Der strømmer fra fjerne forvirrende strande
hvor sollyset ligger så tæt i det sand
hvor mennesker ligger i stabler som brænde
hvor længsler mod livslyst og lys holder stand.
Så alle gudinderne klæder sig af
og snurrer i danse med armene strakt
mod altrenes ild, så hvert eneste træ
hver eneste by vil få synerne bragt.
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OM AFTENEN

Om aftenen danser de havet til ro
i sprøjtet fra bølgernes livlige leg
hvor stjernerne førhen var vant til at bo
før himlen og jorden gik hver deres vej.
Før træerne tavse på stierne gik
da disen blev fjernet af søgende sind
der glemte, at stjernernes lystige skik
forsvandt med de lygter, der lyste derind.
Og dog er der stadigvæk steder i dag
hvor aftenen synger en kilde til ro
hvor mennesker danser i disede lag
og engene damper af sandhed og tro.
Hvor træerne nynner, og træerne ler
en morgen, før himlen er draget afsted
hvor lygterne slukkes ved vandet og ser
at bølgerne kærtegner stjernernes bred.
28

EN VINTERMORGEN

En vintermorgen løb du op i himlen
hvorfra du så betaget ned på vrimlen
af stjerneskud, der splintrede forbi
som løvbeklædte kvinder på en sti.
Nu er du klædt i bjerge og i bølger
som stjernevrimlen hurtigt efterfølger
imens vi stadig render rundt og tester
om tiden nu tillader, at vi fester.
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STJERNER MOD NORD

I morgen genopstiger du til livet
til rytmerne af jordens lange lyd
fra stjernerne i floden mellem sivet
der flænser jorden op, som var de spyd.
I morgen genopstiger du i vandet
der strømmer gennem årerne i landet.
Du viser dig, og glæden bliver stor
så snart du sender stjernerne mod nord.
Mod nord løb vandet opad i en fart
i stjerner af en ganske særlig art
og arterne vil lige netop fange
de nye strømme, som er blevet sange.
I morgen genopstiger de til dagen
der atter stiger op af himlens bæk
og stjerner strømmer frem, som var et lagen
for øjnene nu pludselig trukket væk.
30

ALTING ER HAV

Alting er hav!
kan jeg huske, vi sagde
vi strømmer jo alle som bølgerne frem
først frem et par dage
så siden tilbage
så fremad igen
så hver kyst står på klem.
Ja, alting er hav
men jeg tror, du er noder
jeg tror, at jeg hørte dig synge engang:
“Hvorfra er jeg kommet?
Min jord er min moder!
Hvordan vil jeg ende?”
Jeg håber i sang.
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TIL SKOVENE

Til skovene, til skovene, afsted!
Tag trinene i sommernatten med
og skynd dig så at samle dine minder
om stjerneskud i alt for skønne kvinder.
Nu synger vi for folk i skjulte skove
så hvert et bøgetræ vil kunne sove
så hvert et bøgetræ vil kunne sanse
det sted i drømmens digt, hvor det kan danse.
Vi synger skoven sange, til vi segner
til stjerneskud på bøgeblade regner
vi hilser på dem i de danske hække
vi svømmer med dem i de danske bække.
Så skovene! Til skovene! Afsted!
Tag trinene i sommernatten med
og lov mig så at gemme dine minder
om stjerneskud i alt for skønne kvinder.
32

EN MORGEN I MAJ

I blade, kan I høre, hvor det sitrer
uroligt bag ved grenene i lunden
det er som om, at skovens grønne gitre
har åbnet sig fra kronerne til bunden.
Har åbnet sig for danskerne, der strømmer
herud i bladene, hvor dagen drømmer
hvor skoven åbner sig for dem, der vil
og dem, der ser, at himlen lægger til.
Vi løber først i stilhed væk fra huset
for stjernerne har netop givet tegn
til dans, så længe at vi hører bruset
så maj kan bryde frem fra skovens regn.
Så løber vi i løv og bøgegrene
som forårsregnen just har vasket rene
vi vikler dem omkring en særlig stang
der er så sær, som dagen nu er lang.
33

Hør nu, hvor vinden bruser sine viser
på vingerne af træets nye trommer
de minder mest af alt om friske friser
hvor dagen går, og sommernatten summer.
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INDE BAG BLADENE

Inde bag bladene bryder du ud
i latter, der fryser og smelter til slud
som ramte der pludselig en solstråle der
hvor strålerne stivner, når natten er nær.
Inde bag bladene lyser du op
i kilder, der ivrigt beskyller din krop
her vasker du jævnligt dit solbrune hår
med salver af sange, du hørte i går.
Her drikker du lys af det sølvklare vand
der gispende ønsker, at kilderne kan
forære dig lidt af det rystende skær
af solen, der synker bag dryppende træer.
Så springer du pludselig op med et sæt
og bladene blafrer, men skoven er træt
for endnu en gang dykker solen nu ned
og jeg ligger udstrakt og ønsker mig fred.
35

SOLNEDGANG

Hvordan skal jeg tilbede dig, gudinde
når klippen nægter mig at springe ud?
Jeg ved jo, at vi bæres af de vinde
der sprækker jorden op efter et brud.
Jeg ved jo, at vi snart skal ud at danse
i regnen, selvom stormen brøler koldt
for selv en storm vil på et tidspunkt standse
og regnen danser videre nok så stolt.
Hvordan skal jeg tilbede dig, min kvinde
når skoven stråler med så mange træer?
Jeg frygter nu, at tiden snart er inde
til hovedspring i solnedgangens skær.
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SÅ SNART DU SVØMMER

Så snart du svømmer gennem skovens blade
som var hvert blad en kilde til at tro
på livet efter den, du vil forlade
opliver vi jer gerne begge to.
Så snart du springer ud fra gamle klipper
som rummede hver bølge nye råb
på lykken efter den, som du nu slipper
opfylder vi med glæde jeres håb.
Så synger skoven viser sendt fra oven
hvor guderne er glade for dit valg
for at du ikke længere er doven
som var dit liv en brakmark sat til salg.
En kilde kaster endelig de vinde
der river dig igennem alt det krat
du smed dig selv ind i for at forsvinde
for blot at sidde fast der dag og nat.
37

For skoven lader ikke frygten sejre
den siger til hver sjæl, der ej er stærk:
“I morgen vil du se, hvad vi nu fejrer
men nu er det din pligt at gå i værk.”

38

FORÅRSDUFT

Forårsduft i lyse nætter
sommerkjoler, sang og strand
lykke i de fleste sætter
overalt i dette land.
Efterår med riv og rusken
vintermørke, nat som dag
visner blomsten, piner busken
trykker himlen ned som tag.
Men de frø, som træet smider
elsker netop denne stund
disse glade, frie tider
uden bånd til jordens bund.
Uden bånd til jord, der tynger
hvirvler frøene omkring
nogle danser, nogle synger
andre løber rundt i ring.
39

Her i efterårets våde
vinterens iskolde tid
nyder frøene den nåde
som belønner pligt og flid.
For med forår, sol og sommer
tager vores jord på ny
frøene i sine lommer
væk fra lys og morgengry.
Væk fra vinde, væk fra fugle
væk fra bær og blomsterduft
ligger de i jordens kugle
fjernt fra lethed, lys og luft.
Mens vi svømmer rundt i fjorden
rundt i sol og sommervejr
skænker frøene fra jorden
liv til kystens krans af træer.
40

LINDRING

Hør, hvor bølgerne synger fra fjorden
lindetræerne længes derned
når de dykker i vandet fra jorden
vil vi bortrive alt og springe med.
Men de hvisker til os alle:
“Følg os ikke, vi dykker dertil
hvor vi hører de fjordplanter kalde
som må leve i lysets mørke spil.”
Stille sænker de nu deres kroner
fjorden åbner så ivrigt sit vand
at det grønne sig hurtigt fortoner
og det skærer i skovene på land.
Efter jorden tavst har hvilet
trækker lindene atter sig op
vi kan se, deres blade har smilet
og vi sværger, vi snart vil følge trop.

41

VI SANG

For kærlighed har lindetræet altid været kendt
dets blade ligner hjerter, som mod fremmede er vendt.
Gid hver en dansker, der har samme blade som en lind
må folde sine grene ud, trods haglvejr, lyn og vind!
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DER VOKSER GRÆS

Der vokser græs og planter frem
fra tempelmurens stene
mens kraften langsomt vender hjem
og skoven gror alene.
Den skov, som førhen buldrede
af menneskenes hamre
indtager nu de smuldrede
de efterladte kamre.
Sølvpoplen vugger ligeså
og hvisler sine sange
hvor før vi så fabrikker stå
da skovens kår var trange.
Hver mægtigt tronende fabrik
som mennesker må bygge
bliver med tiden gemt helt væk
i træer og buskes skygge.
43

Selv kongeslottet lægger sten
til vedbend og til tidsler
dets porte smuldrer en for en
mens regnen roligt risler.
Den risler roligt over jord
der før var dybe sale
så skoven nu igen bebor
de kongelige dale.
En enkelt dråbe kræves blot
af regnvand sendt fra oven
før tempelmur, fabrik og slot
forener sig med skoven.
En enkelt dråbe i en prik
et enkelt sted i muren
kan føde græsstrå, blomst og hæk.
Hvad gør vi med naturen?
44

VI TILBEDER TÅGEN

Vi tilbeder tågen ved templernes sten
ved kilden, hvor lynene flyder i ro
hvor guderne glitrer, snart mange, snart en
og træerne synger om sandhed og tro.
Her klinger fra skovenes indre en sang
en genklang fra stjernernes oprørte sø
så lyder en fløjten, snart hurtig, snart lang
og tågen begynder nu langsomt at tø.
Da blomstrer der skove af stensøjler frem
og templerne ryger af dufte og blod
da stormer sirener og statuer hjem
til træer, der svømmer i skønsang og sod.
Og kilderne bruser i fløjternes spil
og nætterne flyver, og dagene gror.
Vi tilbeder tågen, når templerne vil
når lynet slår ned på den knastørre jord.
45

FLØJTER

Hvem spiller på fløjte i bakkernes dal
så stjernerne samles og danser i kor
så træerne springer fra røddernes sal
og lander i vandfald af solskin i flor?
Vi danser i cirkler af kornaks i støv
vi hvirvler i spurtende skrig om os selv
med kransene smykket af piskende løv
og kroppene salvet med svingende held.
Miraklerne sprøjter fra bakkerne ned
ned, ned gennem stikkende buske og bær
ned videre, ned gennem marker og bed
i rullende fart gennem moser og kær.
Hvad sker der i øjnenes løvrige skov
i bølgernes rigdom, det dansende sus?
Hvad sker der, når fløjternes ældgamle lov
forener os, sprænger os væk i et brus?
46

Der sker det, der sker, når vi kigger mod øst
en morgen i maj, inden himlen er blå.
Der sker det, der sker efter kornmarkens høst:
Vi ved, at vi lytter - vi ved, vi kan nå.

47

I BUNDEN AF EN BØGESKOV

I bunden af en bøgeskov, hvor solen sjældent går
ligger en gammel træstub tavst, gemt væk af mos og år.
Hvert dyr, der her passerer, tænker, at det nok er en
af skovens mange grave, som engang blev skabt af sten.
Træstubben strålede førhen højt over skovens tag
hvorfra den drak af solens lys med største velbehag
hvorfra den konverserede med skovens andre træer
om alt fra bier og blomster til det danske sommervejr.
Således nød vort træ sit liv i sol og venners lag
det følte, at det oplevede nye ting hver dag
med tiden kendte træet venskab, sorg og kærlighed
og ønskede nu glædeligt med tak at dale ned.
Som sendt fra himlen ramte da en storm det høje træ
hvis stamme straks blev bøjet og til sidst blev revet af
tilbage stod en stammestub på træets dybe rod
og glædede sig til det sted, den var på vej imod.
48

Men skovens andre bøge kendte ikke træets agt;
hvorfor skulle det dø midt i sin allerstørste pragt?
De vikler deres net af rødder rundt om stubbens fod
hvorved de giver vand og sukker, som vi giver blod.
Træstubben lever derfor stadig gemt af mos og år
i bunden af en bøgeskov, hvor solen sjældent går.
Dets nabotræer sørger for med kærlighed og vand
at stubben fortsat findes her, hvor livet holder stand.
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I SKYGGERNE

I skyggerne under melodiske træer
styrtløber han rundt i fortvivlende fart
for vindene skreg en beretning så sær
om lande, der kvæles, et sind, der er sart.
En morgen i maj for han vild i en skov
han nåede knap nok at kysse en flod
da vinde, som før lå på himlen og sov
nu skreg ham i hovedet i styrtregn af blod:
“Af blod er vi pisket, af blod er vi skjult!
af blod drypper himlen i takt med en sky
i takt med en sky, der mekanisk og hult
nu sprøjter sit giftvand på højland og by.”
“Vi lå på en bjergtop, da skyerne kom
fra bjergtoppen skød vi på skyernes hær
fra bjergtoppen skreg vi en trussel så tom
at mørket tog fat, straks da skyen var nær.”
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“Nu flyver vi her ved en skovkant så rød
at roserne væmmes ved søernes spejl.
Hvor var du, da skyernes giftlatter lød?
Hvor var du, da skyerne lo af dit sejl?”
“Hvor var du, da husene sprængtes itu?
Hvor var du, da børnene kvaltes i gift?
En dag vil vi se dig i byernes gru
og se, at du skyder og skriger på skift.”
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I MYSTISKE SKOVDALE

I mystiske skovdale råber han højt
om himlen og jorden og tyve slags træer
ved floder, der ellers er fyldt af de fløjt
som bølgerne bringer i alt muligt vejr.
Snart lunter han, spurter han, lunter igen
i sollys, der sprinter for at følge med
som svømmeren sprintede efter sin ven
der én gang for alle var taget afsted.
Afsted imod dybere vande og luft
der opløser snarere end holder fast
på tanker og drømme og sang og fornuft
der springer i saltoer som en gymnast.
Men skovdalens floder har set dette før
at mennesker kommer, at mennesker går
at luften, der vander ham, snart bliver tør
og vennen må elske, hvad vennen så får.
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FORTRYLLEDE GROTTER

Fortryllede grotter og syngende skår
er alt, hvad vi ønsker, vi finder og får
i løvrige kløfter på jagt efter tro
der sprinter fra os som en bi fra sit bo.
Som bisværme summer buskadserne tæt
hvor havene efterlod altre af tang
her står vi på hænder, først klodset, så let
mens vindene synger om dagenes gang.
Hvordan kan vi glemme, hvad vindene ved
at skovenes tårer er perler af rav
der skinnende falder fra kronerne ned
forener sig tyst med det skummende hav.
Hvordan kan vi glemme, at grotterne gror
at skårene samles i sen symfoni
at dagene spirer, hvor kløfter er jord
hvor folk står på hænder og tæller til ti.
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PÅ STADION

Der findes et stadion et sted i en by
i sneklædte bjerge, hvor himlen er ny
hvor vindene hvisker en vise så sær
om folk, der er samlet og kigger på træer.
De kigger på skove, mens egene spiller
mod granernes landshold i sollysets skær
så spurter der popler, som var de på piller
i grenene synger en mand som en stær.
For nu kommer endelig bøgen til syne
og vindene hvirvler ekstatisk i takt
så spiller de, til det begynder at lyne
som hyldede guderne træernes magt.
Der findes et stadion et sted i en by
i sneklædte bjerge, hvor himlen er ny
hvor vindene hvisker en vise i kor
om folk, der har klarere syn, end vi tror.
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LAD SKOVENE DØMME

Lad skovene dømme, om dagen er god
i regnskyl, i storme, i snevejr og sol
lad blomsterne drømme i smug om en flod
hvor tidslen så tæt ligger med en viol.
For græsmarken jubler og skynder sig op
på toppen af bakken, hvor regn falder ned
som faldt der det skønneste vand på en krop
der sprinter, så vindene knap følger med.
For floderne sprøjter nu hastigt på ny
på træernes blade, der vipper så smukt
at himlen straks kalder til løb mod en sky
så lyset i sprint kan slå skyen på flugt.
Lad skovene danse et sted i det fri
og nyde, det regner, det blæser, det sner
følg med, sprint så hurtigt, du kan, på en sti
til vindene gisper, og se, hvad der sker.
55

HYLDEST

Se! Hyldetræet blomstrer lyst
langs bygninger og veje
som himlen drysser sneen tyst
for mørket væk at feje.
Det hyldetræ, der skænker saft
til vinterhule kinder
blev førhen hyldet for sin kraft
af danske mænd og kvinder.
Før læreren blev grinet af
langt før vi glemte guder
før “bede om” blev “jeg skal ha'”
og mursten blev til ruder.
Da græsset stadig svajede
hvor asfalten nu oser
da åen lystigt legede
urørt af plast og poser.
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Da bukkede hver mand så glad
hver gang han hylden mødte
og kvinden nejede og bad
om alt, hvad hjertet fødte.
Min kære ven, forglem nu ej
din sjæl og dine rødder
og hils med bøn, med buk og nej
hvert hyldetræ, du møder.
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NU ER DET TID

Nu er det tid til vi ofrer i lunden
til guden, der åbnede havet i går
og så, at vi lå der og vred os på bunden
han grinte og spurgte, om klokkerne slår.
Nu er det tid til vi ofrer til linden
i bål, som du salver med blomstrende duft
men husk nu at gemme en rose til vinden
så ofrene flammer og bliver til luft.
Nu er det tid til vi danser i par
til dagene lysner, til himlen er klar
til folk fletter kranse omkring deres hår
til havene bruser, og skovene spår.
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TIMEVIS AF TANG

De fjerne verdners gådefulde sange
bruser i dine ører som et siv
fra timevis af knuste solopgange
til tonerne af evigt grønne liv:
Sæt skoven under vand! Og se så bare
en sommermorgen spille disen op
for træerne kan lige netop klare
at dykke efter stjerner i galop.
Sæt skoven under vand! Indtil vi venter
på fjerne verdners gådefulde sang
der roligt kigger på os, mens vi henter
træerne op fra timevis af tang.
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SKOVEN UNDER VAND

De siger, det bruser i aften
når søgræsset svømmer igen
fra mørket i lyset og kraften
men hvor svømmer søgræsset hen?
I skovene svømmer du gerne
når græsset er svimlende nær
det ses på den nordlige stjerne
som søgræsset har sig så kær.
Du svømmer med fugtige vinde
der spirer i træernes top
men faktisk så har du i sinde
at græsset skal længere op.
Jeg ved, du har altid beundret
det græs dybt i skovenes ro
der kigger på os så forundret
og siger, vi stadig kan tro.
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SØLVGRØNNE TRÆTOPPE

På sølvgrønne trætoppe ser vi gudinden
i spring gennem skovenes isnende gry
hvor bladene ser, de kan springe ud inden
at vinteren vender tilbage på ny.
De sølvgrønne trætoppe svinger i dag
hvorvidt vi vil se det er smag og behag.
Men isner vi ikke, når guderne går
vil skoven så blive det sidste, der står?
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JEG GLEMMER ALDRIG SKOVEN

Jeg glemmer aldrig skoven, hvor I sang
af lungers fulde kræfter dagen lang
mens bladene omkring jer stemte i
og lærte jer en sjælden melodi.
Jeg glemmer aldrig havet, hvor I stod
på klipperne, som fyldte jer med mod
en junimorgen øst for kendte strande
hvor solen sang så smukt om sjældne lande.
Den sang så smukt om gamle, glemte dufte
som danskerne var vilde med dengang
vi sang om underlige aftenlufte
der lyser havet op med deres klang.
Jeg glemmer aldrig blikket, som du gav
et øjeblik, der strakte en oktav
der stadig saver dybt i jeres tanker
og lidt for tæt på der, hvor hjertet banker.
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Jeg glemmer aldrig skoven, hvor I lå
i timevis, der føltes alt for få
for snart forsvandt jo skoven, der blev stille
men heldigvis kan andre også spille.
De spiller godt nok andre melodier
men bladene vil synge dem i kor
så havets klange bliver harmonier
og skovene omkring jer atter gror.
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I SKOVENE LEVER

I skovene lever en ældgammel kraft
der synger med vinden i solskin og regn
den løber i bladenes sitrende saft
i rytmer, der sætter sig fugtige tegn.
Den løber i markernes guldrige korn
i gravhøje, ned til den duftende fjord
den genspejler månernes flygtige horn
i bølger, der kærtegner kysternes jord.
Når vinden så synger om verden i går
i skove, der ændrer sig år efter år
og bølgerne sprøjter på kysternes lig
da ved vi, at tiden er inde til krig.
Da ved vi, at tiden for længst er i skjul
at årstiden viser sig tørlagt og hul
at gravhøjen splintres og mister sit spor
på marker, der dufter af kobber og klor.
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Da ved vi, at kraften skal ind i vor krop
vi ved, vi skal skrige i skove og søer
vi ved, vi skal flænses på samfundets top
og slå den til blods, indtil årstiden dør.
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   GUDINDEN I GRÆSSET
Gudinden i græsset er kendt af enhver
der svømmer i kilder, som synger til træer
som indånder duften af buske og fjord
hvor markerne hvisker, og havene gror.
De kilder, som landene livgives af
som risler så roligt ved nat og ved dag
udspringer med kølige, kraftfulde skud
dybt nede fra jorden, hvor livet vil ud.
I vandet har danskerne altid erkendt
en kraft, som fra dybet mod himlen er vendt
en kraft, som forbinder enhver på vor jord
med enge, hvor kilderne klinger i kor.
Når end du af angstfulde tanker er tung
når dagligt du savner dengang, du var ung
løb ned til en kilde, en bæk eller flod
spring ud, dyk i dybet og genfyld dit mod.
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