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EN LILLE VEJ 

 

En lille vej 

Hvid og lysende  

Med grønt græs i midten 

Og 1000 blomster 

oh -bare jeg skulle ned af den. 

Jeg kan næsten ikke dy mig 

 

 

 



VEJEN OG RUTEN 

 

Vejen er en rute 

Andre veje fører ingen steder hen 

Ruten gør vejen lang 

Ruten har valgt for mig 

hvilken vej jeg skal gå 

 

Jeg må stole på ruten 

 

 



STØVLER 

Mine støvler er mit hjem lige nu 

Når jeg stikker i dem om morgenen  

Og snører dem godt 

Er jeg hjemme 

Mine støvler bærer mig -Skønt det nok er mig der bærer støvlerne 

 



NY LETHED 

 

Først vabler 

Væskende, smertende 

På begge hæle, alle sider 

 

Så træthed 

 

Men kroppen arbejder sig hen imod 

en ny lethed 

Jeg flyver - Hvor er min krop? 

 

 

 

 



OVERHALING 

Nu bliver jeg overhalet 

Igen  Igen 

Jeg starter tidligt,  

Men kan ikke holde trit 

Jeg går forbi cafeen 

Og er i front igen 

Nogle gange kommer skildpadden før haren - Nogle gange 

 

 

 



MANGE STEN 

Så ufatteligt mange sten på stien 

Jens Vejmand dukker op 

”Så jævned´ han for andre  

Den vanskelige vej” 

Den sørgeligste sang jeg kender.. 

 

Der er ikke altid sten 

Mon nogen har fjernet dem? 

 

 



NOGEN ER FORAN 

 

Der er altid nogen foran 

De er hurtigere  - Er startet tidligere 

 

Og der er altid nogen bagved 

Langsommere  -  Startet senere 

 

Sådan er det vel i livet? 

 

 



KEDELIG STRÆKNING? 

 

Hvorfor er det   At den strækning, som jeg fandt skøn 

Blev opfattet som død kedelig  

Af andre 

Jeg kunne se bjergene i det fjerne  

Og farverne på markerne 

Og skyerne 

Kunne de ikke se det? 

 

 



VARME SMIL 

 

VARME SMIL 

Ola! 

Bon camino 

Smilene når dybt 

Er vi der vandrer 

En familie? 

En Sagrada Familia? 

 

 



ALT HVAD JEG BEHØVER 

 

Jeg får hvad jeg behøver 

Lagenposen mistede jeg  - den dukkede op 

 

Jeg mister hvad jeg ikke behøver -pandelampen 

 

Jeg får hvad jeg behøver  Klarer mig med lidt 

 

Hvilken lethed 

 



HVILKEN LANDSBY? 

”Como se llama este pueblo?” 

Lykke er når de forstår  - Dem jeg spørger  

Og de svarer 

”Ventosa” 

”Punto Maceira” 

”Logoso” 

 

Godt at vide hvor man er… 

 

 

 

 

 

 



DEM JEG KENDER 

Dem jeg kender derhjemme 

Er langt væk 

Og dog er de så tæt på   Når jeg går og tænker på dem her 

Hvad er afstand? 

Tættere på kan de være længere væk - Findes afstand? 

 



HELLIGÅNDSVEJR 

Når det er helt stille, en dyb ro 

Og varmt 

Og alligevel lidt køligt 

Når himlen er blå 

Og vinden suser sagte i træernes top 

 

Så bliver jeg andægtig 

Jeg elsker det vejr.  Jeg kalder det helligåndsvejr 

Vinden suser sagte - Og fortæller os noget 

 



5 KILOMETER 

 

Er 5 kilometer 5 kilometer? 

Nogle gange korte 

Andre gange så uendeligt lange 

Og varer en evighed. 

I flow 

er 5 kilometer en melodi 

som er uden udstrækning 

 

 



CELEBRATE CREATION 

 

At hylde skabelsen 

Det var det jeg gerne ville  

på denne tur 

Tak til blomsterne, bjergene, træerne, fuglene, stenene, skyerne, 
floderne 

Og hele sølvtrådeværket 

 

 

 

 



LANGSOMHEDENS VEJ 

 

Uvedkommende hurtigt-cyklende  cykler 

Biler 

Busser 

Er uvelkomne på denne sti 

Hvor ellers kan vi dyrke langsomheden 

Og - når vi er heldige - 

Stilheden? 

 

 

 

 

 

 



SLANGEN 

 

Vi sætter i gang 

Med små mellemrum 

En lysende slange Som bevæger sig fremad 

Langsomt langsomt. 

Den lysende slange  

Er alle dem som vandrer på stien. 

Hele tiden nye til at holde lyset i gang 

Spredes ud over verden Når målet er nået 

 



SNAK 

 

De snakker og snakker  

-om hvad da? 

Hvad kan man mon snakke om så længe? 

 

Godt at jeg ikke forstår det sprog 

Det ville sikkert være endnu værre 

Hvis jeg forstod 

 

De snakker endnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEJENS MAGI 

 

Kom mig ikke nær! Lad mig være i fred 

Gå ikke ind i mit system. 

Sådan plejer jeg at kode mig selv 

Når jeg møder nye mennesker. 

 

På vejen Sker der noget 

Du er velkommen. Hvem er du? 

Hvilken glæde at møde dig 

 

Vejens magi 

 

 

 



CYPRESSER 

 

De gamle cypresser 

Tusind år - Ved den lille eneboerhytte 

Og i klostrenes haver 

 

Ufatteligt mange år  

Har de stået så ranke - Og stræbt mod himlen 

 

 

 



GRÅSPURVE OG STORKE 

 

Storkenes reder 

Er fyldte 

Med små gråspurve 

Der bor i kvaset 

Og pipper 

Sammen med storkenes knebren 

 

 

 



 TANKEFLUGT 

 

Mister sproget. Tænker ingen tanker. 

Hvor er tankerne flygtet hen? 

Er de bare -midlertidigt - 

Forvandlet til den melodi 

Som er i mit hoved? 

Jeg tænker ikke 

-altså er jeg 

Jeg sanser.  

Er 

 

 

 

 



DE SMÅ KAPELLER 

 

Små kapeller 

Med højtsiddende vinduer 

Små vinder 

Hvor lystet strømmer ind 

 

Lyset kommer fra et højere sted 

 

 

 



PÅ KIRKENS TAG 

 

 

På kirkens tag vokser roser 

Og storkene bygger reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DET SKET IKKE 

Jeg faldt ikke på de stejle stier  Og stenede veje 

Jeg mistede ikke mine penge  Selv om jeg var alt for sjusket 

Jeg blev ikke uvenner med nogen 

Undtagen da mobilen ringede på sovesalen… 

Jeg gik ikke særligt meget forkert 

Jeg blev ikke syg  Bortset fra lidt vabler og lidt tynd mave 

(jeg kalder det udrensning) 

Det er egentligt mærkeligt 

Der må være nogle vej-engle, der har travlt 

 



KONSUM 

 

Jeg har lyst til at spise landskabet 

Lade det komme helt ind 

æde lyset, putte lydene ind i hovedet 

så jeg kan nyde det hele med krop og sind. 

Jeg er sulten på landskaber. 

Åh -  at få den grønne farve helt ind 

og den blå 

-måske er de der allerede? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


