I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en
lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores ”men´er, men der kom
en mand”…
Senere har jeg gjort det i forbindelse med familiefester, for at ”talen” skulle blive
rimelig kort. De seneste år er det også blevet til ord, i forbindelse med noget jeg har
hørt, mødt eller oplevet.
For et års tid siden fik jeg i forbindelse med et sygdomsforløb besked om, at huske
at ”lege” lidt i fritiden.
Det har betydet, at jeg på det seneste har skrevet noget mere. Af og til sendt noget
til andre, også den nærmeste familie, blandt andet en påskehilsen i april i år. Min
svigerinde Ellen skrev tilbage ”Tak for din fine "sonet". Glæder mig til engang at se og
læse hele din digtsamling.”
Det gjorde, at jeg besluttede at lave et lille hæfte, hvor jeg ville kombinere nogle af
ordlegene med nogle af mine billeder. Jeg har sorteret i de 39 jeg lige kunne finde,
og valgte så de 11 som skulle med, nogle er rettet lidt. Det hele er jo præget af de
personer jeg omgås og mit liv, og dermed også af min tro på Gud.
Tak til min Birgit som gennem tiden har lagt øre til lidt af hvert, havde hun ikke gjort
det, var det her nok aldrig skrevet.
Med håb om, at disse sider kan blive til tanker, glæde og måske håb for en eller
anden. Hvis det sker, er det jo faktisk på grund af dig Ellen – tak for opfordringen og
hjælpen undervejs med kommentarer og korrekturlæsning…

Niels Rasmussen d.

11.11.11

NB: Nye tanker, ordlege og billeder kan ses på www.dråber.dk, når den bliver åbnet… Tilføjet nov. 12:
Det blev så i stedet til www.draaber.dk, på sidste side står lidt om baggrunden for de enkelte digte.

Skal – skal ikke
Skallen beskytter
- det inderste.
Skallen kan gå itu
- i tusinde stykker
Livet
- det inderste
er der alligevel
- uden skallen
Ja, der fortsætter det
- for evigt.
Måske forlader jeg skallen:
Skal - skal ikke.
nr 2005 - Bornholm

Somewhere else
I vores verden
- kan man miste noget
man har fået
- kan man savne noget
man aldrig fik.
Man kan leve her
og tænke, tænke, tænke!
Men der kommer en dag
hvor alt er nyt
hvor man ikke skal miste
og ikke skal savne:
- somewhere else!
nr 21042007

Galleria
Vore liv er som tunneller
Nogle korte
andre lange
Nogle lige
andre snoede
Nogle med et spor
andre får to spor eller flere
– og spor forsvinder…
Nogle med mere eller mindre mørke
andre med mere eller mindre lys
Nogle bliver svinet til og ladt alene
andre bliver plejet og holdt ved lige
Nogle er kun til fuld fart fremad
andre med pausepladser
Nogle er i vand, i bjerge eller i luften
andre er i sort jord
Ja, livet på jord er som en tunnel
det får en ende
Jeg tror – der er lys forude…
nr 07072009

Hvor er min Ane
Hvor kommer jeg fra
hvor går jeg hen
hvor er min Ane?
Jeg vidste det godt
det ville ske
men hvor er min Ane?
Familie mig her
familie mig der
men hvor er min Ane?
Hun nåede derhen
og er der nu
dér er min Ane.
Jeg håber da på
at slægt skal følge
slægters gang.
Da ser jeg min Ane
og aldrig, aldrig
vi skilles igen.
nr 05012010

Kartoflers gåde (uden punktum)
forår kommer og år forsvinder
døden er uundgåelig
vi lægges i jorden
men bliver til liv igen
sommer da kommer
giver varme og vækst
vi grønnes og blomstrer
håbet vender tilbage
efterår og det visner
snart skal vi høstes
og lægges på lager
til senere glæde
vinteren da kommer
det mørkner omkring os
men tro os
vi vil spire og sige:
forår kommer og år forsvinder
døden er uundgåelig
vi lægges i jorden
men bliver til liv igen
nr 09012010

Gråvejrstimer med skiftende vindretninger
Aften
det mørkner
er træt
det er helt sort
døser hen
og sover
er væk.
Men klokken bli´r 07.23
det er stadig sort
kaffen laves
den er sort.
Og så sker det
det lysner
ja, det lysner
mens den sorte kaffe forsvinder.
07.54 ser foderbrættet
den første grå spurv kommer
– der er liv.
Henter flaget
går ud og sætter det op
for naboens datter fylder 18.
Det regner.
Dannebrog flagrer
danner bro…
– det regner jeg med!

nr 23-24102010

Tilbagegang der gør glæden eviglang – en sonet!
De første to i verden
tog de ikke af træets frugt
og måtte betale med deres flugt
har flugt ikke siden været vor færden?

Hvad er det dog for en smerte
er den der for dig
er den er der for mig
vil vi være ved at vi gør noget af det forkerte?

Når Ånden sender bud
må du det erkende
og der er håb om tilbagegang

og over for vor Gud
må du det bekende
og troen på Sønnen gør glæden eviglang.

nr. 24042011

Zamek
Vi søgte slot
i Tjekkiet
og drømte drømme
- var det virkelighed?

Hvilke rum
hvilken mad
hvilke omgivelser
- hvilket værtspar, og Nina!

Vi så Zamek Knezice
på billeder
og drømte drømme
- var det virkelighed?

Hvilken ro
for os to
de drømme vi drømte
- var virkelighed…

Vi bestilte og betalte
for opholdet
og drømte drømme
- var det virkelighed?

Der i Petrovice´s bjerge
var vi lidt tættere på det himmelske
det vi en dag skal opleve i virkeligheden
- indtil da, drømmer vi drømme…

Vi fandt Tjekkiet
og tjekkede ind
hold da op
- ”vores” Zamek Knezice!

nr 30072011

Jeg er
Jeg er ikke dig
men du er i mit billede
jeg ser dig
og ønsker liv med dig
for jeg er livet.

Veje findes
du kan fare vild
men jeg ser dig
og ønsker at følges med dig
for jeg er vejen.

Tørst findes
jeg kan ikke drikke for dig
men jeg ser dig
og ønsker din tørst stilles
for jeg er livets vand.

Løgne findes
du kan bruge af dem
men jeg ser dig
og ønsker du taler ret
for jeg er sandheden.

Sult findes
jeg kan ikke spise for dig
men jeg ser dig
og ønsker din sult stilles
for jeg er livets brød.

Døden findes
du oplever den
men jeg ser dig
og ønsker din tro
for jeg er opstandelsen.

Mørke findes
du kan også mærke det
men jeg ser dig
og ønsker mørket forsvinder
for jeg er verdens lys.

Dit liv findes
jeg kan ikke leve det
men jeg ser dig
og ønsker du ser mig
for jeg er med dig alle dage.
nr 28082011

Jeg Er hos jer
Jeg Er
gammel
mere end
65+
Mit ord spreder sig ud i verden
som ringene i et træ der er
mere end
65+
Noget træ kom i vejen for min søn
og alligevel er han
mere end
65+
Det træ var jer
alle de bjælker og splinter
mere end
65+
Nu er de væk – men Jeg Er hos jer
evigheden er begyndt
mere end
65+
nr 13092011

Fejebakken – støvets redning
Hvad er et menneske
hvad er jeg
hvad er du
og alle andre
Vi er
af støv
og skal blive
til støv
Men vi er elsket
af ham
som gjorde støvet
til menneske
Vi fik relation
som far og barn
men den gik i stykker
vi var og er feje
Men alligevel
vil han samle os op
det feje tog han selv på bakken
fejebakken – støvets redning.
nr 02102011

Lidt om baggrunden for disse sider.
Skal – skal ikke: Vi var på Bornholm, min svigermor var på plejehjemmet og havde ikke meget lyst til livet her på
jord. Vi boede i hendes hus, og på køkkengulvet havde vi tabt en æggeskal. Høns og æg havde været en del af
svigermors liv tidligere…
Somewhere else!: Min svigerinde Else holdt fødselsdag, vel nok den korteste tale jeg har holdt, eller sagde jeg
lidt mere...
Gallaria: Min bror Svend havde været byggeleder på Fuglsang Kunstmuseum, og her holdt han sin 60 års
fødselsdag. Vi havde lige været i Italien på ferie, og der lærte jeg at galleria = tunnel…
Hvor er min Ane: De ord kom bare lige efter min mor døde. Hun blev kaldt Martha, som var hendes mellemnavn,
men hendes fornavn var Ane…
Kartoflers gåde (uden punktum): Min mor holdt rigtigt meget af kartofler, så derfor Kartoflers gåde (uden
punktum)…
Gråvejrstimer med skiftende vindretninger: Det er fra en periode, hvor jeg måtte erkende, at jeg havde for
meget for, og det var svært at se lyst på tingene. Men flaget skulle op, for på vores vej flager vi alle med store og
små flag, når en har fødselsdag…
Tilbagegang der gør glæden eviglang: Er egentlig skrevet ved juletid, første jul uden min mor og bror Svend, der
døde i henholdsvis januar og december 2010. Ved et tilfælde hørte/læste jeg om sonetter og deres opbygning, og
så tænkte jeg på ”en sonet”… Da det blev påske blev ordene rettet til og sendt til familien som påskehilsen…
Zamek: Er fra Birgits og min sommerferie. Vi sad og slappede af på slottet, Birgit læste og jeg legede med ord…
Jeg er: Havde, som jeg husker det, hørt en prædiken om ”Jeg er” fra Gamle Testamente, og kom efterfølgende
til at tænke på ”Jeg er” ordene fra Ny Testamente. I dagene efter møder jeg en nyhedsstrøm om nød og sorg af
den ene og anden slags i verden…
Jeg Er hos jer: Min bror Jens Erik fyldte 65, og han havde ønsket sig et stykke gammelt egetræ fra naturen.
”Hvad du ønsker, skal du få”, og da jeg samtidig havde taget et billede i ferien opstod ordene…
Fejebakken – støvets redning: Jeg sad og lyttede til en prædiken, og inden der blev sagt amen, var dette
skrevet…

