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at arbejde med billedkunsten i lyrikform; billeddigtning. Mit billeddigt er 
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billeddigt for sig, er et enestående håndcolureret unika, som derefter er 
signeret. 
 
Bogen er hæftet med en klemmeteknik, således at alle blade i bogen 
kan løsnes uden at tage skade, og derved nydes hver for sig, eller som 
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Førlivshjulet 

 
L 

Dengang 
U 

Da jorden var flad 
J 

kunne man vælte ud over kanten 
H 

til afgrunden 
S 

til intethedens 
V 

kaos 
I 

af tanker 
L 
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No. 1 
liv løber…. 
Nøgen i Natten 
Naja Najade ade over vejoverflade. 
først Ned gennem en smal passage 
ind mellem faldefærdige huse 
Natskygger over alt under alt i alt…. 
 
højhuse mange etager   
sovende vinduer, sørgeskørt,  
fladt tag i brand i skraldespanden, 
pytter på gaden, huller i vejen. 
Narvsværte tværes  
ud over himlens mørke 
oplyst af få funklende stjerner. 
Nætternes Nat månen formørket. 
liv løber støber liv løber…. 
 
grus fyger af sted former sig 
danner stormskyer støvede toner 
dur mol melodier…. 
Neontonede skyer  
lægger sig omkring liv 
som en hvid gennemskinnelig hinde 
en sky af smerteskrig…. 
klokken er 1, the only N - one…. 
Nattens favntags fødsel liv løber…. 
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   Liv løber liv og løber og livløber og løber og.. 
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Rejsende europa 
 
Rejser gennem livet 
med hver sin stol 
bagage som vinger. 
han er påklædt uden ord, 
hun er nøgen klædt i ild. 
deres fødder Rører ikke jorden. 
 
det er som om 
luftens og havets bobler 
holder dem  
svævende svajende levende 
i et univers af blå farver. 
 
Rejser uden tyr uden tid; 
Rejsende europa, zeus, 
som de Red i grækenland 
svæver nu efter hver sin stol. 
de kan ikke længere  
se høre tale 
men føres alligevel frem 
ledet af lyset 
til vores verden 
boblende toner farver 
der springer frem af billedet 
skifter fra blå til gul 
grøn til pink 
mod 3 ukendte ord. 
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Rosedans 
 
Roseliv  
var på et smukt sted 
i en smuk by, 
priveligeret og fri, 
prøvede alt 
så alt 
troede alt  
Rex. 
 
Retur. måtte hun  
Returnere? 
 
så ind i spejlet 
så ingen vej tilbage 
frem var tilbage, 
op var ned nedad  
svimlende 
Rundtosset. 
tændte et sort kærtelys 
der spejlede sig dansende 
i vandets stadige kølige kalden. 
 
Rosedans dansen går….1, 2, 3, 
sprang fra broen dybt ned. 
vandmassernes sorte skum 1, 2, 3, 
vand i øjnene ørerne hjertet. 
Rosen flød ovenpå  
1, 2, 3 dråber flydende stearin 
Rødt sorte Rose ose Rødt. 
vendte hovedet ned i vandet 
holdt vejret desperat, Rosen dansende 
flød stadig ovenpå. 1, 2, 3, Rosedansen går.  
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No. 2 
liv løber…. 
ud af boulevardens  
brede vidder nattelys 
Månens pludselige skær  
lægger smækker rækker sine 
Mægtige dæmoner i - 
Mod gaden…. 
2 
Metalskraldespande står i flammer 
under livs bare fødder. 
liv løber afsted kun  
ledet af et stumt skrig  
over storbyens  
hvinende himmel. 
 
livløber og løber…. 
ned ad brostensbelægningen 
oplyst af små bål 
i skraldets fosforescerende farve, 
i en flugt i en sky af  
Mælkehvid energi efter sig. 
Magi over alt under alt i alt 
2. 00  
klokken er 2. natten tro. 
Magna Mater hvisker 
shhhh hør! 
liv løber…. 
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       Livløber og løber og løber og løber og.... 
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livet gennem døden 
 
gult skelet, 
Klare åbne hænder, gestus. 
afventende fødder forsigtighed. 
to liv kan intet se  
øjne er hulrum 
Kun det gule skelets 
tankegange sange  
slanger sig lysende 
træder frem 
ud af billedet…. 
Klar til ny fremkaldelse 
Klik! 
 
der bag morgendisens blå skygge, 
Kødfulde i deres hjem i skygge 
af et phaloblåt  
og preuserblåt 
univers. 
Klak! 
 
ansigter i oprør vælter nedover dem, 
Kommer fremefter og ud og i  
Kamp med morgensolens stråler. 
som slanger slangehoveder 
parat til bid vrid vrede. 
fra lys blå til mørket 
arbejder hovederne sig frem 
Kun for at forenes med  
det gule skelet i livet gennem døden. 
 
over jorden under mulden mørket…. 
Klokkeblomsterne rødderne roserne….  
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Roseredoute 
 
Roseliv så ikke  
Ræsonnerede ikke 
tænkte tanker 
følte sig forfulgt af 
Rex, 
troede Rex ville  
straffe hende, fjerne hende fra livet 
Redoute deroute 
klik! 
 
Roseliv 
blev undersøgt. 
trykkede på alle knapper 
klik klak klik! 
ventede i håb 
om døden løb bort 
ved tankens kraft, 
for at blive forenet i  
dødens Rige, himlens  
Regina maria Regina. 
 
Rex 
blodet flød i Roser sorte Roser oser  
som stearin sprøjtet udover 
vægge sjælen hjertet. 
skærer dybt dybt dybt, 
Ragekniv skarp og kold. 
men Roseliv vidste ikke kunne ikke så ikke…. 
trykkede på alle knapper…. 
klik! billedet fremkaldes  
i øjeblikket. 
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No. 3 
Liv Løber….nøgen ned i  
Limbus´ blødende årer  
glødende tårer 
snoede slangekroppe  
underjordiske gange 
Labyrinter Legemer,  
hvor skumle mænds  
Lilla skygger dækker 
bumser, der sover sammen 
med gadebørn offerlam. 
Liv Løber…. 
 
3 store glamourøse posters  
Langs væggen synger slynger sig, 
smukke smilende skønheder 
en reklame a La creme  
smiler op og ned ad  
Liv, Løberen ubekymret med 
Lakrøde Læber klæber dræber…. 
3 gange. 
en mand kalder…. 
alder føles godt i ørets 
Labyrintgange  
men kan ikke hindre overdøvende  
magna maters modbydelige melodi…. 
klokken er 3, triatlon de La triste. 
LivLøber…. 
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         Livet løber ned, liv løber ned ad, ned under.... 
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Roseliv 
 
Roseliv 
flygtede 
så ikke 
den største torn 
Rev sig skar sig  
blodet flød i sortrøde stearintoppe 
desperation frustration 
Rev sig 
Rose. 
 
Roseliv 
havde ligget bundet, 
hvid eng med sorte torne, 
stearin sterile klæder overalt. 
stumme undrende ansigter 
uværdighed umyndiggjort. 
fanget fængslet fundet,  
fejlet….dryp….dryp….dryp! 
 
vidste ikke  
hvem der var ven, 
samtidig med 
Rosenkransen  
og magna mater spillede  
Roulette 
oven over 
Roses sjæl legeme. 
 
magtesløshed frygt forfærdet. 
opgivelse afmagt, 
tilskuer trio tre trist triatlon…. 
dryp dryp dryp….
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Rose 
 
Roseliv 
kendte ikke livets 
Røde Rose…. 
 
Rødt blod daler ned i  
Roser dråber floder  
i søer have oceaner 
af små dryp  
sortrød stearin 
daler og daler…. 
dryp dryp dryp. 
 
Rosedans 
dansen går 1, 2, 3, 
går og går…. 
 
Roseliv dansede 
lukkede sine øjne…. 
så ikke sin 
lanterna magika den 
Rødeste Rose  
flød ovenpå…1, 2, 3 
meter borte 
flød i Roser dråber floder søer….  
 
med strømmen ledtes Rosen videre…. 
til have og oceaner af andre Roser 
Rose 

Røde ose 
Rose 
ose. 
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No. 4 
liv løber ind sluses ind i 
det første og bedste tog…. 
løber gennem en  
Kabine, i hvilken  
som helst retning, 
op ned frem tilbage…. 
løber bort fra  
magna mater melodiens 
Karisma isma shhh! hør! 
 
liv løber nu…. 
ser en mand i 
Kafkan  
rød fez fuldskæg, 
lang sort frakke med 
Kors om halsen. han  
Krammer skrammer skræmmer  
hende hårdt til sig…. 
hun viser i desperation 
sine håndled frem…. 
han skriger:  
”Kachina!” 
Klangen rungende som  
salmer under jorden…. 
Klokken er 4, four feet under. 
toget er ikke standset endnu…. 
toget kører livet løber…. 

 19



 
             Livløber, livløber, livløber, ligløber, løber bort.... 
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MagnaMaterMelodi 
 
Scho 
grågrøngrumset Melodi 
ne 
gryliv hadede den Musik 
Rex 
nægtede at lytte.… 
Chris 
havde et 
te 
stereoanlæg 
in 
løb skrigende ud 
dem 
hver gang nogen spillede 
thro 
på det…. 
ne. 
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Der 
ud af Melodys Mund  
du 
kom tre små ord 
tre 
Mente dem ikke 
gest 
-Magna-Mater-Melodi- 
die 
viste dem ikke 
kro 
Måske kunne hun ikke…. 
ne 
viste alt Muligt andet…. 
 
Isc 
legemet stod der 
will 
sang de tre små ord…. 
nicht 
der blev overskyet…. 
mehr 
Melodien formørkede Mørknede…. 
høren…. 
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No. 5 
liv løber liv - løber og løber…. 
gennem toget skroget 
står af på næste perron  
løber ind i linie 5. 
fornemmer stormfloden fossende 
men ved ikke …. hvor? 
hvem? 
hører en mestersang 
buldre mod baggrundens  
Jernbeton klonk klink klank! 
sangen lyder som 
”rex criste in dem throne” 
Jesu krist klink klank! 
liv løber…. 
til endestationen 
forsvinder som 5 
Jetsorte skygger på muren 
idet hun han jeg du liv 
løber på perronen, ned gennem gangene  
sangene klangene klank! 
ud i forhallen op i luften, der er 
Jadegrøn af stærk smerte.  
 
livets kærte omslutter hende 
som en tæt dampende sky. 
klokken er 5, linie  5 kører…. 
liv løber….toget kører videre. 
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Løber op, løber bort, løber væk, liv løber liv.... 
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Sjælens Spejl 
 
Som penslers blide gliden over billeder af liv. 
figurers fremtoning  
ud af billedet indeni billedet, 
hænders kommende greb. 
”jeg taler til dig” Siger det, 
overøser liv med indtryk ryk tryk. 
grove Strøg lette Strøg  
penslens kamp med lærred. 
pink violet grøn Sienna umbra hvid 
i Sirlige linier og Snoninger 
fortællinger om liv   
Skabt af liv. 
 
liv fristes af granatæblet lagt midt i Skødet, 
da livet Stod model for fantasiens frie afløb. 
Skabt i en klædning af farver 
dog ingenting nøgenhed Sårbarhed. 
 
brysterne stritter ligeud af lærredet, 
plukmodne frugter flygter 
ligesom de, der ligger  
på bordet rummet bag og indeni Spejlet  
dog Stadig i hendes kød Skød glød. 
 
Som Sælsom musik af farver 
Som livets Skaben mod Sjælens lys….  
dunkle farver kommer livet i møde Sortrøde 
øde i form af en mørk Skygge der 
baner vej ind i fotoet maleriet Sindsbilledet 
på, og forsvindende Som 
dryppende Stearin i et hav af nye farver  
Sjælens Spejl. 

 25



Livets Arv 
 
Før 
Verden 
Var Rund 
Uden Skarpe  
Kanter 
Var Verdens  
Ende  
Der  
Hvor Vandene 
Fossede 
Udover 
Kanterne 
I Intet. 
 
Ild 
Intetheden 
Flammehav 
Brændte 
Følsom Hud 
Aflad. 
 
Ovenover…. 
 
Angsten 
Der Skilte 
Veje Af Liv. 
 
Angst  
Angst Er 
Livets Arv. 
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No. 6 
I liv løber liv…. 
væk væk væk  
fra limbus melodien mesteren, 
ud af metroens  
Indre op på gaden. 
månen lyser klart elfenbenshvidt på 
Ibenholt   
viser hende vej  
I Intet Ingenting Ingen at se…. 
 
liv løber og løber…. 
ned gennem gaderne 
Idealernes landskab;  
arealerne pladserne 
vejene viadukterne 
boulevarderne, styrtende…. 
gennem parkerne I markerne 
bort fra byerne I skyerne …. 
6 
blodet daler 6 gange 
Ibisrødt ned  
I græsset som et 
Ikon. hør! 
magna maters melodi øredøvende…. 
klokken er 6, nul, 6.  
det er tidlig morgen nu verden kalder! 
I liv løber liv…. 
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         Løber stærkt, løber hurtigt, løber liv....  
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No. 7 
Her løber liv løber og løber…. 
bort fra byen i skyen 
vejene Husene Hullerne  
Hanen galer, brobelægningen glimter;  
løber under broen 
gennem tunnellerne 
langs med træerne 
mellem buskene  
Huskende 
under skyernes 
Halvkuppel Hvælving 
verden toner rosa nu 
som en sart fin blomst af silke  
Hvilke veje løber liv? 
i 7 sind…. 
liv er pludselig ude  
på små veje mellem klitter i 
Harlekingrønt gråt brunt oliven.  
Havet dufter oceaner af tid 
Høres tydeligere og jævnere…. 
mærker den lette sommerbrise i Håret.  
klokken er 7´vende Himmelhav. 
Himlens Halvtone lyser fryser is. 
stakåndet forvirret færdig…. 
magna mater skråler kalder. 
det gjalder alder alder alder…. 
Hov se, der løber liv! 
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          Livets løber, løb, er, løber, livløber, liv…. 
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MelodiMaterMagna 
 
War 
Melodien 
des 
havde skam skiftet ble 
le 
gav hende Mad 
bens 
fik hun at vide 
u 
gryliv græd…. 
re 
Melody forstod det ikke.  
sprung 
det blev nat…. 
et. 
 
Un 
Majgrågrøngrumset Melodi 
ser 
i det første daggry…. 
hoff 
kasettebåndet knækkede…. 
nung 
Melodien stoppede.... 
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Sal 
gryliv havde før klamret sig til båndet 
ve 
klamret sig til de tre små ords 
cri 
Makabre Melodi 
ste. 
Men…. 
 
Wir 
bladene faldt af træerne…. 
grus 
bårebuket, rund og rundt på jorden…. 
sen 
 
Dich  
gryliv smed nu kasettebåndet i floden…. 
bin  
flød bort. 
herre 
Magna Maters Magtfulde toner  
hime…. 
hørtes stadig…. 
und …. 
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No. 8 
liv løber snubler løber igen…. 
havets brusen susen slusen  
overdøver hendes  
skridt ridt i sandet.  
hører havets magtfulde 
Gudinde, hvad mon hun har i sinde? 
 
hov! liv løber liv…. 
imod magna mater, hør! 
 
liv løber langs kystens 8 
Grålige sand - dyner drages  
af bølgers stadige  
vuggen hvisken syngen…. 
 
hører en svag røst øst trøst  
kalde i toner strofer vers 
i den lysende horisonts 
Guld muld i huld…. 
prøver at overdøve 
magna maters magtfulde stormflod. 
dagens begyndelse   
Gyser nyser fryser lyser nu alligevel op 
Genlyd forvrænger…. 
8 uendelighedstegn på siden smerte…. 
klokken er 8, lysstyrke 8  
liv løber rundt i 8 - taller snubler liv…. 
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          Liv løber, livet løber, lig løber, løber til…. 
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Sjipper i ild 
 
Sjipper i ild, 
Svævende Svømmende i 
Sit eget univers 
af fostervand. 
 
Sjipper i ild i 
Sin egen  
kødelige navlestreng 
fare for at falde finde fældes 
gennem hvirvlerne 
i det brusende berusende 
turkist farvede hav. 
 
hendes Svulstige Skamlæber, 
forslåede Seksualitet  
Syder Snyder 
Stikker Slikker  
os op i ansigtet,  
bydende ud af billedet  
ud til liv 
blandt Siv 
og afsporende tåge. 
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ildsjipper 
 
Bagved, hendes tvilling, 
falder daler maler 
nedad i et Blåt univers af  
Boblende undervands-åndedrag 
Blob Blob! 
 
pink uskyld ærlighed 
nøgen og sårbar 
søger at overleve  
under havets overflade Blob! 
oceanet af hvide og turkise  
følelser spøgelser 
Bobler kobler Blobler. 
 
ildsjipper i himlens guld 
sjipper i kromgul ild 
over og i et hav af fostervand. 
maler daler taler falder kalder. 
nedad opad udad. 
lægger sig parat til at fødes på ny 
af liv til liv. 
Blob Blob! 
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No. 9 
liv løber snupler skvulper…. 
Fald Forfaldet Forfærdet,  
løber ud i det mørke havs 
Favn Forvirring Formerne. 
hører havet bruse boble kaste 
skumsprøjt om ørerne øjnene cellerne. 
 
hastigt banes vejen ud i havets tang - 
Fæstning, med himlen som 
Falsk hvælving. 
magna mater kalder…. 
liv løber udad…. 
vandet bliver dybere dybere  
Fordybere…. 
når hende til halsen liv kan ikke bunde 
vand i lungerne dødskrampe afmagt. 
 
Fæstning af morgengryet skabes 
i magna maters ånd. 
hendes melodi lyder som 
9 storme i ørerne 9 floder af toner. 
den svage sang Fra Før hør!  
kan nu næsten ikke høres Fornemmes. 
klokken er 9 er 6 på hovedet 
liv kæmper, hovedet ned, desperatdans. 
lig prøver at løbe men kan ikke bunde 
Faktisk ikke bunde ikke i….ni…. 
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          Løb, løb, løb, løb, løb, løb, løb, løb for livet…. 

 38



Kunsten 
 
Liden 
liv  
sten 
var træt i benene 
urt, 
var gået ud 
Sti 
på molen 
finder 
satte sig på bænken 
urt, 
under det  
Gylden 
Kromgule fyrtårn 
løve 
så ud over havet…. 
urt, 
 
den oldgamle Kone 
Sankt 
blev ved og ved  
hans 
med at tale… 
urt, 
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Konen tog sin pose op  
Kryd  
fyldt af 9 smukke urter. 
der 
da hun rejste sig for at gå 
urt, 
faldt noget ud 
og 
af hendes  
Rosen 
forklæde…. 
rod 
faldt ned på molen  
urt  
funklende…. 
boblende 
skinnede gulligt 
indeni 
idet liv samlede det op 
Livet 
og puttede det i lommen…. 
Selv…. 
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No. 10 
men lig løber ubeslutsomt…. 
gennem havet 
desperat dansende vaklende 
i nuller i 8 - taller i ???? 
10 - taller, yes! 
mod landets siluetter mod…. 
stopper op på lavt vand vådt sand 
grundet smerte belyst af En kærte. 
orker ikke at kæmpe løbe…åhh! 
Enceinte ingen kraft at hente. 
daler ned i vandkantens 
tangfyldte blærer og skum plump! 
se, liv løber ikke mere! 
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 
sætter sig i vandet sandet forbandet 
Eau forte omsluttende. 
havet Er sortrødt blødende 
går hende til navlen 
bølger vugger hende voldsomt  
i vinden over den  
angstfyldte mave. 
magna mater 
Eufori. Luk dine øjne, tæl til ti! 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
klokken er 10   ti  - den går går år! 
liv kan ikke mere! 
liv løber ikke mere! 
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Ligløberikke, livsløb, livsforløb, ligetløberikke 
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Largo 
 
Liden 
C 
du nærmer dig mig 
sten 
Cic 
jeg ser dit flakkende blik 
dans, 
D 
du er så skræmt 
Sankt 
Dis 
du er blevet brændt 
hans 
E 
det ville være så nemt at si´. 
sang, 
F 
det er svært – for svært 
Sti 
Fis 
for mig 
finder 
G 
jeg kan ikk´ finde vej 
vise, 
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Gis 
du stålsætter dig 
Rosen 
A 
jeg mærker dit mod 
rodens 
H 
du….tøver lidt 
symfoniske  
C 
men ta´r det skridt 
toner  
Cic 
som skiller 
lytter 
D 
liv fra død 
indeni 
Dis 
sejr fra nederlag 
livet 
E 
du har vundet i dag 
selv…. 
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No. 11 
lig løber ikke mere ikke…. 
Disharmonisk harmoni. 
er som forstenet i 11 - taller af 
magna maters melodi. 
ser sig omkring, kan svagt 
skimte andre løbere i 
Danse macabre. 
nogle sidder som hun forpustet 
kraftesløse i vandet over sandet. 
havet toner ud i en farve…. 
lig løber ikke…. 
hver for sig sidder  
De smertefyldtes ansigter i 
Døbefondens flydende stearin  
Det klare uklare vand 
leder efter noget omtåget. 
alene søgende hør! 
11 
Dåbsvandet bliver på 11 
blødende cadmiumrødt…. 
Dansen går….6, 7, 8 går 
bliver ved bliver ved 
bliver ved, 9, 10, 11. 
magna mater jubler…. 
klokken er 11 for h-elleve!  
Det er nu for sent silde ilde stille?  
hør! liv løber jo ikke mere??????????? 
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        Ligløberikkelivløberikkelivløberikkeligløberikke... 
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Rosenknop 
 
Roseliv 
stak sig 
blodet flød 
dråber floder have 
Roser udover 
hele kroppen 
nålen, bordet…. 
Rødt blod. 
pludseligt  
indre billede 
om videofilmen om  
Ragekniven 
der borer sig 
dybt dybt dybt 
hendes kød 
gentagelse. 
følelsen af  
opgivelse afmagt 
kvalme modstand 
stilstand tilstand. 
 
Roseliv 
Rynker panden, 
lægger tænksomt 
nålen bort…. 
ser på den  
lillebitte  
dråbe blod  
på spidsen…. 
kromrød 
Rosenknop.
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Langsomt ventende 
 
Liv   
Langsomt  
ventende…. 
 
satte sig på trappestenen 
en gul bus kørte forbi 
Langsomt  
ventende….  
midt i storbyens 
Lysende røg 
Løvgrøn friskhed, 
Langsomt  
ventende…. 
 
noget i hende 
kimen til  
Liv 
var vakt 
mødtes nu. 
Langsomt  
ventende…. 
 
Liv havde  
Lavendelblå  
sommerfugle i maven 
kløede sig nervøst  
så sig omkring…. 
 
Livet 
Langsomt  
ventende…. 
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No. 12 
liv løber vagt vågnende vaklende…. 
fødselsskrig i roser oser…. 
hører en anden sang denne gang. 
den svage røst fra før hør!  
den lyder kraftigere tydeligere? 
 
en largo livets largo lys og fin. 
liv søger kysten løber snubler løber  
desperat dansende op ad oceanets 
Cadmiumrøde overflade 
gennem sandet indad mod landet 
finder kraften lytter - det nytter - 
hører fornemmer og liv løber  
igen løber igen kan løbe igen…. 
 
ad en hemmelig sti til et hus, et 
Cirkulært hus livets sus, løber  
gennem krattet river sig på 
Christi tornekrone klitroserne 
der gror vildt mellem siv liv riv piv 
ligeglad med smerten og rifterne 
finder kræfterne, vil hjem nunununu! 
klokken er mange klokken er 12. 
tiden fødes på ny og det er middag. 
liv kan omsider høre klart løber…. 
hans stemme høres som  
latter atter atter atter….
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                   Liv løber atter, løber vaklende, men løber igen 
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Lonesome eventende 
 
Lyset glimtede i  
Livs øjne  
blinkede nervøst. 
Langsomt  
eventende…. 
 
Liv  
havde sin fineste  
Lysegule  
kjole på  
med små  
Lavendelblå  
sommerfugle 
Lilla-violet 
blomst i håret  
guldsandaler.  
sommerfugle  
fløj omkring …. 
 
Langsomt  
eventende…. 
 
beslutningen  
taget 
hun stod  
på det mørke- 
Lilla fortov  
midt i storbyens 
Lavendelblå…. 
 
Langsomt  
eventende…. 
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Liv 
så tilfældigvis,  
ved den  
forreste fod på 
Lurblæserens  
statue 
Lå en rose 
en smuk og fin rose  
Lanterna magika…. 
 
Liv  
samlede den op.  
ved bunden af bladet  
Lige der hvor blomsten  
sidder fast  
på stænglen  
Lysnede den 
fra cadmiumrød  
over i en  
smuk solgul. 
 
Live 
Lonesome  
eventende…  
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No. 13 
liv løber løber stærkt…. 
hen til huset med 
Baldakinen  
Blågrønne skodder  
gult kalkede mure…. 
liv løber ind i huset uset, 
løber gennem entreen 
ind i stuen under Buen liv løber…. 
ud i køkkenet ind i hjertet  
ser sig omkring på spring! 
13? 
gulvet vokser spirer gror  
med små sprøde urter og skud; 
Basilikum  
Brøndkarse 
Bladselleri 
pebermynte purløg  
citronmelisse citrongræs  
timian tankefrø tidsler i skud 
oregano opiumsblomster  
smukke unikke vildvin vilde roser…. 
livets largo høres stadigt højere. Shhh, hør! 
13? 
har overdøvet modbydelige magna maters  
Byldegrågrøngrumsede melodi…. 
lykken klokken 13 liv løber glad, plukker  
13 urter og skud løber ud…. 
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         Livløber, livigen, livnu nu nu, livetgro…. 
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ildsjæl 
 
rejsende europa 
Sjipper i ild 
Svævende 
Sjippende Sammen 
Side by Side 
endelig nu. 
rejsende europa 
Sjipper i ild. 
har rejst langt 
nået langt 
løbet rundt 
og rundt  
i indre cirkler 
ydre vinkler 
farvede bobler 
for at undgå 
at netop dette 
ville forsvinde 
ud af livets 
malerplettede 
arbejdende fingre 
kæmpende Sjæl. 
 
Som europa rejste 
på Sin tyr  
er hun rejst 
hertil for at blive… 
Sjipper i ild 
hurtigt lydløst 
i bar rystende angst 
for at berøre  
det kolde kromrøde hav. 
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rejsende europa  
Sjipper i ild 
rejsen var 
lang 
Svær 
drøj 
farefuld 
Sveder  
kan ikke tænke 
diarré feber. 
 
men det er lykkedes for 
rejsende europa Sjipper i ild 
Side by Side…. 
 
liv løber 
pavestolt 
Svævende 
over ild 
ildsjæl. 
 
varmer Sine 
malerplettede 
halsbrækkede fingre 
i livets flammende 
lysende kærte. 
 
klik!  
billedet fremkaldes  
øjeblikkeligt.  
 
liv, rose, gry…. 
Spirende flammende malende….  
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No.  0 
liv løber liv…. 
Allerbedst dernæst bedst 
løber og løber…. 
kommer kæmper sig frem 
Alle vegne ingen vegne, 
Alt mens sveden driver ned over  
Ansigtet fregnerne cellerne vågner 
danner perler på hagen 
danner et smykke om halsen 
Amulet …. 
Afgiver sved daler blidt ned  
som tårer lange årer 
over hendes hede krop, 
striber kanaler floder have 
Af roser…. 
Adrenalinen løber i årerne blodet 
musklerne sanserne cellerne 
livsløber og løber…. 
 
på displayet kan hun se 
At hun har løbet levet løbet 
8,50 km i timen i 20 minutter 
forbrændt 250 kalorier. 
løbebåndet står nu stille  
livets largo høres højlydt  
liv ser gult sanser lever. 
uret viser 0. færdig, zero, 0, 
liv går…. 
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           Liv løber, løber, løber, løber, livsløber. 
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Blå Acheiropita 
 

Abildgrå. 
Tårer Daler 
Lyseblå 
Over Kinden 
På Pudens 
Almueblå. 
Daler Og Daler…. 
Azurblå. 
Indeni. 
En Blålig Følelse…. 
Stor Følelse 
Presser Sig På…. 
En Glæde 
Smerte 
På Samme Tid. 
 
En Slags 
Aldersgrønblå 
Lykkefølelse. 
Taknemmelighed 
Ærbødighed 
Overfor Livet 
At Være Her 
Leve I 
Phaloblå. 
 
Følelsen Urørt 
Af Menneskehånd: 
Blå Acheiropita. 
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Livshjulet drejer 
 

L 
Det Drejer 

I 
og Drejer 

V 
og Drejer 

S 
og 
H 
og 
J 
og 
U 

jorden Drejer 
L 
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No. X 
liv strækker sig  
Ånder lettet op, sukker klukker  
går ud i omklædningsrummet, 
løfter vifter skifter sit svedige arobictøj  
med en ren let  
sommerkjole overstrøet med  
lavendelblå små violer ioner 
leopardjakke remsandaler. 
liv går…. 
Åbner hiver skubber slipper igen 
døren ud til verden i …. 
Xér 
fra spredte skyer blå himmel  
daler solskinsregnen daler…. 
dråber funkler på deres lange vej  
mod jorden mod verden mod for - 
År som små brillianter, lander i livs hår  
heler sår forgår liv går til….  
X 
skal hjem….til deres hjem. 
vil bede ham spille en largo 
en ganske særlig largo, har intet specielt navn 
men en helt speciel betydning vigtig som  
X 
her vil hun sidde stille lytte knytte  
male toner i sine tanker mærke livet banker, 
Åbne sig fornemme og føle………. Liv.  
Åhh! 
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        Liv går og går og når og sår og år…. 
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Tak 
 

 
I ”LivLøber” har jeg brugt en mestersangs toner fra 
1700 tallet, Hans Sachs ”Silberveise”, sådan som den 
står skrevet i Gyldendals Musikhistorie, bind 1, side 
331.  
 
Der ud over har jeg brugt George Frideric Händels 
smukke Largo no. 7 til klassisk guitar og min mand 
Lars B. Frantsens tilhørende tekst. 
 
Denne bog er tilegnet livet, 
Og min mand Lars b. Frantsen, som jeg skylder en 
særlig tak, for de timer han har brugt, og som har 
været  medårsag til at denne digtsamling kunne se 
dagens lys. 
 
Der ud over en varm tak til mine mange venner;  
Blandt andre forfatter Martin Larsen, forfatter og lyriker 
Adil Erdem, billedkunstner og lyriker Ole Bundgaard 
samt textilkunstner og grafiker Charlotte Hoff, for 
deres faglige støtte under digtcyklussens 
tilblivelsesproces. 
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