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Den friske luft bli'r båret
ind med kuldebølger fra mit hår.
Morgen-hæs-blæs, tusind inputs
pulser ind, da døren går.
Her tikker tiden roligt,
her er ingen travle skridt, der går.

Telefonen i min lomme ringer
ind med flere hundred' ord.
Imens jeg hilser undskyld på det
menneske hos hvem jeg står.
Hænger jakken op på
stoleryggen ved et spisebord.

Et landkort i et ansigts folder
tegnet op af lys fra blik.
Historien fortalt af håndrygs
ligetil-pædagogik.
Alt, der måler tiden,
i det øjeblik, er tid, der gik.

Her er ord, mens ingen taler,
stille ord, der viser vej ad
levet liv til vejen frem.
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Fandt en grøftekant med chips-papir og dåser
Lad mig sidde her i øjeblikkets nu
Mærke alt og selv bemærke at jeg dufter
En svag odeur af øjeblikkets gru

Og pluds'lig er jeg tandløs, håret gråner
Ja - det syn har slebet mine tænder ud
Jeg rynker! Men de klæ'r dig, mine bukser!
Og faktisk ser de ganske nye ud...

Jeg sidder bar' et øjeblik og glædes
I tiden som har fløjet dig til vejrs
Nu gi'r jeg dig et rygklap til din ungdom!
Jeg rejser mig - omend lidt med besvær
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Så ganske fri
Af kompromis
Skråt står din sikkerhed
Det charmeri
Frisk-værkeri
I ord fra talegaver

Fascination
Komplikation
Talt til i skarp hengiven
“Kom følg med mig
Tag latters vej
Med alfa formes lykken”

Jeg har mit sind
Sol skygge vind
Med tvivl og mange tanker
Jeg sejler på
Et hav med blå
og altid vågen undren

Dit blik er nær
Jeg ser en sær
Mørk plet med vanvids dybde
En uro vakt
i hjertets takt
der springer slaget over
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I fuldmånelys over Pilevej
hækplanter bader på line
Skyggerne krymper i bleghvid mystik
til farver af grå-toner fine
I tusmørket lister nu dagen væk
duften af jord står tilbage,
af glødende solvarme fra min hud
af blomster, jeg næsten kan smage

Huset, der ånder i let menuet
med menneskekroppe og -lyde
I lyset fra stuen en mørk silhouet
de nysatte planter, jeg våger
Florlet i kjole, der stryger mig blødt
i brisen fra mørket, der kommer
I nat skal vi sove i månelys svøbt
vagtsomt i elvertåger

Med udslået hår
svæver drømmen mig ud
i dans med min dybeste længsel
I nat skal jeg drømme i månemagi
helt ind i det smukkeste fængsel

I fuldmåne-lys over Vindinge Å
står elskende helt tæt ved broen
Korsangen stilnet og bassen blev tavs
nu lyder kun sangen fra åen
Toner, der lokker til åbredden hen,
stryger fiolen i skumring
Åmanden spiller med månen som ven
til tanker der trækker mod tungsind
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Med udslået hår
svæver drømmen mig ud
i dans med min dybeste længsel
I nat skal jeg drømme i månemagi
helt ind i det smukkeste fængsel

I fuldmåne vandrer han mod Holckenhavn
ad stien med opbrudte skinner
Med Gudenå-sange i rytmeglad sjæl
bor tusmørke-klange med minder
Fødder, der danser i fuldmåne-lys
de smukkeste toner i Verden
Med sangene kysset af elver-magi
vi spiller for sollysets færden

Med udslået hår
svæver drømmen mig ud
I dans med min dybeste længsel
Jeg slipper dens hånd i den gryende dag
Forlader det magiske fængsel
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Glatte nye huses glas-facader
Langs stierne med brun ny-plantet bøg
Møbel-duften bølger gennem glassets flader
Designer-møbel-synkronisation

Kaffe-livets eliksir-maskiner
Et akademisk paradis på jord
Frigjort fra vor fortids tyngende rutiner
Hør Macchiato-bølgers bølge-skvulp!

Men bølgerne de griber mig om halsen
I kølvand fra MAMIL'ers hast forbi
Hoster svært til deres fokus-blikkes valsen
til Apple-urets puls-fejl-statistik

Jeg har udviklet et bedre syn på livet
Fra coaching-kurset og min mindfulness
Ord der ta'r historisk perspektiv for givet
Er Politikken-app'ens lys for mig

For andre rammer hang til surf på bølger
Men jeg er helt mig selv, står fast på land
Skriver på en selvhjælps-bog til mine følger'
Med næste-kærlig styrke og forstand

Så kan jeg gi' dig livets staveplade
En superlækker ny-trykt selvhjælps-bog
Den går fint til machiato-kaffe-glade
Designer-bord og til et Apple-ur
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Dagens lange nøgne skygger
med den stille gang, de går
vågner op og retter blikket
mod den nye tid, vi får

Rustning blev de, mine vinger
der engang stod let og ret
over jer, jeg elsker højest
kamp og sorg, jeg blev så træt

Jeg bli'r tung i mine skuldre
og erkendelsen er svær
Jeg har tabt så mange dage
i en mørk og grusom hær

Skønhed bag dit stille ydre
véd jeg når jeg ser dit blik
Kærlighed omkring dig bringer
Varme rum og smuk musik

5. Nu kradser dine milde kinder
mod min nakkes nøgne hud
Jeg kan tro på dine hænder
vingens lethed foldes ud
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City, puls og lys,
kulturen, som den nærer
Adrenalinens kick
Succes og karriere

For alting går ham godt
I master-strategier
En platform brænder hot
Cirkel økonomier

Så føler han sig halv
Men dybt fra sine gener
er der neander-kald,
når omstilling forstener

“Vågn op - du sølle mand!
Kom, mærk din muskelstyrke!
Og find din indre ro!
Mærk et håndfast yrke!”

Shopper frilufts-grej
Bli’r mand i 4-hjuls-trækker,
i trekking-boots så sej,
der træ til bålet flækker

Og når han drager af
ned ad byens floder,
hører han neander-kald,
der rytme-fast omkoder
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Godmorgen sommer-sol og fuglesang
og blades blide brus fra skoven
sol igennem teltets dug
På øjenlåg
Et kys af sol fra oven

Godmorgen kære ven, i morgen-duft
og brystet blødt og let i søvnen
til dit strejf fra åndedrag
på pandens hud
Et strejf, der kilder dovent

Godmorgen kæreste, godmorgen du
Så skøn og varm i søvnens arme
Lige til jeg vækker dig
Om lidt et kys
Med sommernøgen varme

Godmorgen sommer-regn, der siler ned
Til grus, der knaser under skoen
Sommer-regnvand løber ind
Til mine tæ’r
med skridt på badebroen

Godmorgen kolde lår i våde shorts
Og pollen vasket ud af luften
Det flyder nu på stille hav
Hvor vi går i
og svømmer ind i duften

Godmorgen kæreste, godmorgen du
Skøn og varm i mine arme
solen prikker dagen op
Til duft af hud
Helt vakt og sommernøgen
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Denne nat har jeg sovet så længe
Mærked’ duften af dig kom forbi
Lykken rammer mig blidt
Nyt bli’r alt der var slidt
Lykkens dun, som den lægger sig bi

Jeg tror, fuglene synger en hymne
Til min kæreste, der snart vågner op
Solen skinner på dig
Solens lys på min vej
Kaffen dufter så skønt i min kop

Byens lyde begynder at vågne
Med cyklister og biler på vej
Ser et par gå forbi
Og i kæresteri
mild i lykke, der hilser på mig

Det er morgen - og solen den skinner
Denne weekend som smager af mer`
Jeg vil drikke den op
Lissom kaffen af kop
Indtil stjernernes øjne, vi ser

Jeg vil glemme at mandagen kommer
Jeg vil glemme den uge, der gik
Døren op – hund vil ud
Katte-jagt får et skud
Jeg gi’r opslag på facebook et stik

Lyrik og musik: Steen Munk Jørgensen
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Nu lukker dagene ned igen
For lyse aft'ner
Og unge blade
Lys grøn forventning om blomster flor
Lyden og varmen
fra sommer-glæden

Det var den sommer, der aldrig blev
Helt som en sommer
Nu burde være
Én uden summende stemmers brus
I sommernatten
Blandt alle nære

De mørke skyer, de trækker ind.
Over mit hjerte
En skygge
De trækker ind med en stille sorg
Over en glæde,
vi misted’

Det gør mig ene, alene
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Smukt står du i min tillid
i lys forventnings skær
i tro og håb på drømme
der starter lige her
lige her

Men i en piges hjerte
er det en afsked mer'
savn og nye venner
blir lettere des mer'
des mer'

Jeg gemmer min minder
som kun få får at se
Jeg ved jo at andet gælder
Hvem skal man være her
være her?

Smukt står du i min tillid
i lys forventnings skær
i tro og håb på drømme
der starter lige her
lige her

Smukt står du i min tillid
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Det nye forårs første klare charme,
der endnu mangler modenhedens glød.
Her sidder jeg i solens hvide varme
i tæppe med et the-krus på mit skød

Fem får i uld, der længes efter saksen,
på marken tripper lige så stille ud.
Et lagen smælder lidt i vindens baksen,
mens katten søger jagt på muse-hud

De brune høns i busk og sten rumsterer,
fra hønsehuset æg-fanfare-kagl.
Hanen fra sin top stolt triumferer,
hans ekko gjalder imod ladens gavl

Jeg lukker mine øjne i og soler
min kolde næse-spids i forårs gry.
Hænderne om krusets varme-poler,
nu lader hjertets mildhed op påny.



16

Fredag er skøn, vi har weekend igen
og en uge fik banet sig vejen
Men da du kom hjem
kom du aldrig herhen
Nu blev dagene bare så trange

Føtex er skøn mellem fire og fem
på en lørdag alene med vognen
Men når jeg når hjem
Er vi svigtet igen
Ingen kinder at vende imod det

Vi sejled’ rundt om alle skærene
Red alle storme af
Det var sådan,
jeg tro’de, vi sku’ være
Nu er havet atter roligt
vi er strandet på hver sit skær

Hjemmet ta’r bo i en mørkeblå sæk
Click and Collect med IKEA familie
Nu bliver mit hjem
Et at bygge igen
Sengen stor og i genbrugens charme

Frihedens rus under lav-praktisk pres
I det bliver jeg den, jeg kan være
Jeg skal finde hjem
Komme helt til mig selv
Tilgiv mig og min tro på at elske
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På slottet i en forstad spiller bal-musikken op
Her tramper høje gyldne sko med hæl til rytmisk pop
Pigers blikke løfter øjenbryn og kvidre-lér
I glimmerstrømper og i pynte-fjer

Så dukker troldepigen op med vind i viltert hår
Og vil så gerne være med, en særlig fest hun spår
Det må være sjovt at danse pop, når alle lér!
Og alle er så fine hver især

“Hvis du vil være med hos os
skal du ha' gyldne sko med hæl,
stramme håret glat i fletninger
og ikke lyde trolde-fæl”

På terrassen lyder festen fjern og kølig vind når frem
naturens toner følger med og styrkes og får ram
Hun længes efter rusk og vind - Åhh - at være dér!
Hvor der er gylden-smukt på mark og træ'r!

Med blikket løftet ser hun uden tøv
udover høstet mark og gyldent løv
Flyver væk på kåde skyers himmelflugt
Op til en bakketop hvor græsset svajer smukt

Hér danser vilde trolde mens de lér!
Et efterår, så skønt, er hvad hun ser!
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Kaos i mit køleskab
Fald i sofapuder
Nedgangs-sol i aften-gab
Nusset gennem ruder

Skumringstime uden ro
lampe-lyset blænder
Nullermænder bygger bro
Talstærk hær de sender

Fjernbetjent til TV-stund
Evig krimi-tryghed
Chips til fredags-øl i mund
Luften sur af fodsved

Natten kommer dagen gik
Dyne-tæthed frister
I morgen mangler jeg bestik
Køkkengulvet klistrer
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