DIGTSAMLINGEN

Følelser du!

Af

René Michael Plambek

Forord
Denne samling er tilegnet alle de rare mennesker, der er en del af
min hverdag.
Digtene som du finder herunder, er skrevet over en længere periode,
men disse er langt fra de eneste, jeg har skrevet i perioden. De
viser de tanker, som jeg som ungt menneske har haft under min
teenage tid, ungdom og formodede voksentilværelse.
Ikke fordi de øvrige digte ikke også viser dette, men nedenstående
er måske mere tydelige i deres beskrivelse af emnerne, som tankerne
har drejet sig om.
Jeg vil derfor gerne opfordre dig til at læse hele samligen igennem,
inden du beslutter dig for din mening. Det er en udvikling der sker;
vær med hele vejen.
Langt de fleste af digtene er færdiggjort på den samme dag, som de
blev påbegyndt. For mig er digtningen en stemning, som nødvendiggør
færdiggørelse netop i øjeblikket.
Overskriften på denne digtsamling skulle gerne fremgå af den lille
indledende historie, der kommer her.

René Michael Plambek
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Indledende historie
Fortælleren:

Og nu gik Mowgli venneløs og ensom rundt i den
vældige jungle. - Han kunne jo ikke vide, at fire
ikke helt almindelige gribbe, ville få øje på ham.

Grib 1:

Åh åh åhrr, Hej du flaps, hvad skal vi lave nu?

Grib 2:

Det ved jeg ikke, hvad syns du?

Grip 3:

Jeg har det. Lad os flyve over til østsiden af
junglen, der har altid været skæg og ballade. Sku'
vi flyve derover, allright?

Grib 1:

Nej, det gider jeg ikke, der er dødsygt derovre.

Grib 3:

Du mener vel bare der var.

Ha ha, ha ha, ha ha
Grib 1:

Okay, hvad skal vi så lave nu?

Grib 2:

Det ved jeg ikke, hvad syns du?

Grib 1:

Du flaps, først sagde jeg: hvad skal vi nu. Så sagde
du: jeg ved det ikke, hvad vil du. Så sagde jeg:
hvad skal vi nu. Du sagde: hvad syns du. Hvad vil
du, lad os gøre et eller andet...

Grib 2:

Okay, hvad syns du?

Grip 1:

Åh hold op, der er den igen, det samme sludder igen.

Grip 3:

Jeg har det. Denne gang er det helt rigtigt.

Grip 1:

Så du har det, hvad skal vi så nu?

Grib 4:

Rolig drenge, se hvad der kommer denne vej.

Grib 2:

Æh, hvad i alverden er
samling knogler og ben.

Grib 3:

Ja, og de vader afsted helt af sig selv.

det?

Sikke

en

mærkelig

Ha ha, ha ha, ha ha
Grib 1:

Og hvad skal vi så nu?

Grib 2:

Det ved jeg ikke... Så nu begynder du ikke på det
igen.

Grib 3:

Kom så drenge, kom så. Lad os få lidt sjov med den
lille fyr, sådan, sådan en lille original.
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...
Ha ha, ha ha, ha ha
Mowgli:

Ja le i bare, jeg er da ligeglad.

Grib 4:

Hvad er der i vejen med ham?

Grib 1:

Jeg tror vi overdrev lidt.

Grib 4:

Vi holdt jo bare lidt sjov, det var det hele.

Grib 1:

Åh, se lige på ham, den stakkels fyr. Jeg tror ikke
han har langt igen.

Grib 4:

Næh, ellers var han jo ikke her hos os.

Grib 3:

Hej du knægt, vent nu lidt, heej...

Mowgli:

Åh, lad mig dog være.

Grib 4:

Åh kom nu, hvad er der i vejen. Du går ligesom du
ikke har en eneste ven i hele verden.

Mowgli:

Jeg har ingen.

Grib 2:

Har du hverken mor eller far?

Mowgli:

Nej, der er ingen der bryder sig om mig.

Grib 2:

Ja, vi ved hvad du føler, der er heller ingen der
gidder se os.

Grib 1:

Vi ser måske nok lidt skøre ud, men vi har hjerte...

Grib 2:

Og følelser du!

Junglebogen
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Elsker, elsker ikke eller Elsker du mig?
Jeg elsker dig
så meget som himlen er stor
Du er så smuk
som rosen der gror
Men hvor
skal jeg
Finde den rose
der gror
Hvis mit hjerte
ej i dit bor
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Overvejelser eller Tænk
Når du er i sneen
så tænk på solen
Når det er regnvejr
så tænk på solskin
Når der er tale om døden
så tænk på livet
Når folk går i krig
så tænk på fred
Når der er uhyggeligt stille
så tænk på en skøn melodi
Tænk på
at det der har er skrevet
Er noget
en anden har tænkt på
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Hvem er du
Forår
men var det ikke også forår i går
måske, det kommer an på hvem man er
Sommer
men var det ikke også sommer i forgårs
måske, det kommer an på hvem man er
Kærlighed
men oplevede du ikke kærlighed i går
måske, det kommer an på hvem man er
Kærlighed
men oplever du ikke kærlighed i morgen
måske, det kommer an på hvem man er
Blade
men blade hænger da på træerne
måske, det kommer an på hvilket træ det er
Blade
men nogle gange falder de jo ned
måske, det kommer an på hvilket træ det er
Efterår
men nu falder bladene ned
måske, det kommer an på hvor man er
Vinter
men nu er kærligheden slut
måske, det kommer an på hvem du er
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Forårets indflydelse
Blå himmel
Pigen man elsker
Ulykkelig forelskelse
Fuglesang
Længere dage
God musik
Masser af indtryk,
følelser og stemninger
Der gør en tosset!
- Jeg elsker at leve
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Gyldne jord
Se ud over den gyldne jord
kan du se nogle spor
ved du hvad jeg tror
jeg tror
at alt der gror
godt og ondt
dårligt og sundt
engang kunne blive venner
blive fri for fjender
vi kunne så besøge
stjernerne med fred
Se ud over den gyldne jord
kunne den ikke være flot uden spor
Se ud over den gyldne jord
ved siden af stå din bror
ved du hvad jeg tror
jeg tror
jeg ville ønske jeg var stor
så stor
at jeg kunne skrige til alle mennesker
at vi skal elske
ikke bekrige
og leve med hinanden i fred
Se ud over den gyldne jord
kunne den ikke være flot uden spor
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Tomhed
Pludselig er det hele væk
det er borte med et smæk
kender De følelsen af tomhed?
Hvor er tiden blevet af
jeg fik aldrig den hele smag
kender De følelsen af tomhed?
Jeg sidder her alene og ser tilbage
på alle disse små minutter som blev til dage
kender De følelsen af tomhed?
Jeg oplevede en masse
nu kan mine noter kun fylde en kasse
kender De følelsen af tomhed?
Jeg ville ønske jeg kunne udrette mere godt
så kunne alting blive bedre og flot
kender De følelsen af tomhed?
Jeg tror vi alle kender denne følelse af tomhed
efter noget godt, sjovt og livsglædende har hændt
men vi må alle leve videre i håbet om
at noget nyt og godt igen vil ske
kender De følelsen af tomhed?
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Hvad kan jeg gøre
Hvor er jeg lille
hvor er verden stor
hvor er universet enormt
Hvad kan jeg gøre
om jeg så må spørge
Jeg elsker at leve
jeg ser sneen tø
jeg vil hade at dø
Hvad kan jeg gøre
om jeg så må spørge
Livet er hårdt
livet er skønt
livet er ømt
Hvad kan jeg gøre
om jeg så må spørge
Man lever een gang
man lever måske igen
man kan ikke svare
Hvad kan jeg gøre
om jeg så må spørge
Jeg kan lide en pige
jeg har en ven
jeg elsker alle
Hvad kan jeg gøre
om jeg så må spørge
Jeg søger i lyset
jeg famler i mørket
jeg finder ingenting
Hvad kan jeg gøre
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At overleve
Alle mennesker er ens
vi er alle forholdsvis lette til bens
Vi er alle opdraget på samme måde
efter samme opskrift og nåde
Vi foretager alle de samme ting
og gentager som andre de svære sving
Vi ser alting på samme måde
somom det hele var os en gåde
vi får mange ting at vide
og kommer alligevel ud og glide
For når vi skal stå på egne ben
finder vi dem oftest tunge som sten
Har vi det svært
er det måske ikke så sært
at ingen
overlever livet
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Nye ting
Du ser et billede for dit indre
syn
Det kommer pludseligt som et
lyn
Du ved du har oplevet det
før
Din elskede der går ud af en
dør
To hjerter er blevet
knust
Da de til kærligheden havde
snust
En dag hvor den er
god
Ser du et billede af en
flod
Du plasker og har det
skønt
Ler og nyder alt hvad der er
kønt
Du drømmer dig
tilbage
Til en af de
dage
Du ønsker dig for altid
ung
Til disse dage da du ikke var
tung
Forgangne tider kommer aldrig
igen
Men fortvivl ikke min
ven
For minderne har
du
Og nye ting sker
partu
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Verden
Der er en verden
helt uden mennesker
helt uden følelser
Der er en verden
fyldt med mennesker
helt uden følelser
Dette er en verden
fyldt med os mennesker
uden nogen form for følelser
Der er også en verden
helt uden mennesker
men med masser af følelser
Der er endnu en verden
fyldt med mennesker
med masser af følelser
Dette er en verden
fyldt med os mennesker
med enhver form for følelser
Denne verden kan være grim
denne verden kan være køn
er
er
er
er

du i dårligt humør, er den grim
du i godt humør, er den køn
der ingen der elsker dig, er verden grim
du forelsket, ja så er verden køn

hvis det er vinter, er verden grim
hvis det er sommer, er verden køn
surmuleri, gør verden grim
et smil, gør verden køn
Du og jeg
ønsker en verden
med følelser
der gør den køn
Dette er en verden
fyldt med os mennesker
med enhver form for følelser
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Tid og liv
Hej sekund

hej minut

hej time

hej døgn

hej morgen

hej dag

hej aften

hej nat

hej dag

hej uge

hej måned

hej år

hej forår

hej sommer

hej efterår

hej vinter

Hej mælketænder

hej visdomstænder

hej gebis

hej moderbryst

hej flæskesteg

hej æblemos

hej forståelse

hej uvirkelighed

hej dig selv

hej barndom

hej ungdom

hej alderdom

Tiden er begrænset af livet
- livet af tiden
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Første gang
Har man først mærket
følelsen af det
går man kun og glæder
sig til næste gang
Den første gang
er aldrig den store succes
men følelsen bliver
alligevel bedre og bedre
Og det at kunne glæde
hinanden
er næsten det bedste
ved det
Under processen
skyller lyksaligheden
igennem en
som et brusende vandfald
Mangler der selskab
kan man klare det selv
men følelsen af samhørighed
udebliver
At
og
og
er

sidde om sommeren
at kunne gøre det i det fri
om foråret på en altan
vidunderligt

I sydens sol
på en stand
til lyden af et brusende hav
er ligefrem svalende
Det er altid skønt
med en kold øl!
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Sig mig lige
Har du prøvet det før
ja, selvfølgelig har du det
du er jo også et menneske
at sidde helt alene og lytte til musikken
og så kommer alle tankerne
alt det der glæder dig, men specielt det der bekymrer dig
hvorfor er det sådan?
Når du er sammen med andre
er det altid de skægge oplevelser du husker
kan vi ikke være alene, os mennesker
uden at alt det dårlige springer frem
er vi afhængige af samværet og gemmer vi os i mængdens anonymitet
at stå på to spinkle ben
viser sig åbenbart hurtigt at være svært
Man fødes
man vokser
man forelsker sig
man bliver gammel
og man dør
er dette skruen uden ende
Har du prøvet det før
ja, selvfølgelig har du det
du er jo også et menneske
at sidde en aften og sætte spørgsmålstegn ved alt
hvad er formålet
er vi mennesker kritikere eller nogle der bare nyder
ja, jeg foretrækker nu en tur til udlandet
ud og opleve noget du
så har man nemlig alle de tanker
både gode og onde
bagefter
Men har vi tid til tanker
tidsspilde siger du
nej, tanker er livet
man dør med tænkeren
eller i alletilfælde
det der er tilbage, ikke'
Hvorfor nu alt dette bavl
livet handler jo kun om
kærlighed, lærdom, kriseforståelse
og tro
jo, ser du
du er jo også et menneske
så du har prøvet det før
så sig mig lige, hvad er meningen
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Spring ud i det
Annette er alene om morgenen
- og det er Henrik også
for når de spiser morgenmad
er der kun stilhed omkring dem
Henrik er alene om dagen
- og det er Annette også
for når de arbejder
foregår det i stilhed
Annette er alene om aftenen
- og det er Henrik også
for selvom de ser TV
er de jo alligevel kun dem selv
Henrik er alene om natten
- og det er Annette også
for mens de sover
passerer verdens intethed forbi
Henrik er alene
Annette er alene
for selvom de er et par
så er de tilsammen hver for sig
Henrik og Annette
er to almindelige mennesker
Henrik og Annette
er du og jeg
Mark står tidligt op
- det gør Julie også
for selvom det bliver en travl dag
skal der være tid til jogge turen
Julie er på farten hele dagen
- det er Mark også
for at opleve noget
gør livet værdifuldt
Mark hygger sig om aftenen
- det gør Julie også
for med alle deres venner
spises og sludres der
Julie går træt i seng
- det gør Mark også
for efter en begivenhedsrig dag
skal der viles ud til den næste
Mark har altid selskab
- det har Julie også
de er et par der elsker hinanden
så de er altid glade sammen
Mark og Julie
er to mennesker der lever livet
Mark og Julie
gør alt det du og jeg skulle gøre
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Affairs
Du vil det hele
stormene blæser højt
når fuglene flyver lavt
Du tror du kan klare alt
fuglene synger og vores sang spilles
de gør at vi bliver øre
Tankerne og handlingerne
spiller dig af og til et puds
kan du eller kan du ikke
Du møder en der er ældre end dig selv
alting er virkeligt fint
men du søger i ørkenen
Du prøver på at skrive
men du bliver fyret
hold op det går dårligt
Musikken flyder afsted
kan du eller jeg gøre for det
eller lader vi os bare flyde med
Syntes du at du elsker mig
jeg siger de samme ord til dig
hvem af os elsker
Drømme er søde
jeg drømmer om alt det gode
gid det hele var sandt
Jeg elsker alle
det kan være et problem
alle elsker jorden, gør du
En blomst blomstrer
skyder op og bryder ud
gid jeg kunne blive fast og fri
Du giver alt hvad du har i dig
og dog er det ikke nok
slå dog til for fanden
Uret tikker så højt
larmen når frygtelige toner
tanken er en tidsindstillet bombe
Kulminationen på værket
bliver og vil altid blive
et kæmpemæssigt hvidglødende brag
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Storhed
Mod de tusinde stjerners himmel
jeg kigger og bliver svimmel
Jeg tænker mon det hele kan blive ved med at gå
eller vil alt en dag gå i stå
Ethvert lille lys der før var tændt
pludselig en dag vil være udbrændt
Vi har alle kun så kort tid
og sjældent når vi at vise al vor flid
Jeg vil se hele universets længde
og dog ser vi kunne denne beskedne mængde
Vi besidder kraften i en flamme
der kunne hele jorden lamme
Nogle ganske få gnister
er nok til at det hele brister
Alligevel er foråret og sommeren nær
gad vide om dette er året verden bliver sær
Handler dette mon om kærlighed, undergang eller livet
jeg tager ingen af svarene for givet
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Jeg husker eller De fire årstider
Jeg husker tilbage
til en af de dage
Det var den første forårsdag, solen skinnede
og folk kom ud fra deres små lejligheder,
gik i parker og nød duftene og farverne.
Du er et med naturen, du er fattig, den er rig.
Du færdes, du ser, du nyder.
Du elsker alt og alle omkring dig.
Jeg husker tilbage
til en af de dage
Det var tidligt på aftenen, en dag hvor sommeren var på sit højeste
Solen stod rød i horisonten
og pressede sit sidste lys ud over havet
Spejlede sig i havet, strålede og skinnede
Sandet var stadig varmt, havet brusede blidt
og en behagelig brise kom ind derudefra
fra verdens ende
til jordens navle.
Du ser, du nyder, du føler.
Du elsker alt omkring dig.
Jeg husker tilbage
til en af de dage
Efteråret betød at skoven stod i alle de kønneste farver
Solen der var kommet efter regnen
spejlede sig i bladene og glinsede i vandet
Over himlen viste sig den kønneste regnbue og lovede børn og unge
en pose guld ved dens ende
Et kondiløb på stierne i denne skov.
Du ånder, du sveder.
Du går ind i guldet omkring dig.
Du elsker alt omkring dig.
Jeg husker tilbage
til en af de dage
Vinteren var kommet
og den første sne havde lagt sig ud over markerne
Snefnuggene dannede et langstrakt bjørneskindstæppe
et stort hvidt marmorgulv
Natten var kold,
men i de stråtækte huse
hyggede familier sig sammen,
for denne aften var jule aften
mad og drikke, sang og gaver,
alt for at huske en der elskede.
Du beder, du tænker,
du kigger på stjerner på den frostklare himmel.
Du elsker alt og alle omkring dig.

Følelser du, af René M. Plambek.

Side 21

Det gik i stå
Jeg sidder her
helt alene
- gid alting
var så nemt
Jeg elsker
dig utroligt meget
- gid alting
var glemt
Du havde
den skønneste krop
- gid alting
var blevet klemt
Jeg kyssede
dig på læberne
- gid alting
var vendt
Jeg gav dig
en lille glød
- gid alting
var tændt
Du kom mig aldrig nær
jeg har min grænse
Du oplevede aldrig min sandhed
jeg giver kun en del af lyset
Du søgte en melodi
jeg gav kun himlen og jorden
Du drømte om sommer
jeg delte ud af vandet
Du lyttede til musikken
jeg gav dig meningen
Sammen var vi et og alt
hvordan kunne det gå galt

Følelser du, af René M. Plambek.

Side 22

Stjerne nat
Et stjerneskud
et ønske
bliver det et vildskud
En drøm
en umulighed
bliver det mit stjerneskud
Det ansigte
det pigehjerte
bliver det aldrig mit stjerneskud
En ide
en tanke
bliver det mit stjerneskud
En jord
et univers
bliver det et stjerneskud
Det mirakel
den skønhed
bliver det kun stjerneskud
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Strange love
Jeg prøvede at sætte mig ind i din verden
forstå din gøren og din færden
og jeg sad og blev forelsket
sentimentalt sludder siger du
- ja, for når du får varme
så ønsker du kulde
en kold og kynisk skulder
skulle du have haft
men så havde det jo ikke været mig
Jeg prøvede at sætte dig ind i min verden
i min gøren og i min færden
og du var ligeglad
ærlighed var, hvad det var
- men selvom du ser skønheden
så foretrækker du udyret
en varm og kærlig person fik du tilbudt
men det var ikke hvad du ønskede
det var ikke dig
Jeg løber fra alt dette forvirrende
fra kærligheden
og venskabet
tørrer jeg af
som sveden der løber ned af min pande
med det hastige åndedræt
puster jeg alle meningerne ud
gid du ville forstå
gid du ville tage imod
mig som den jeg er
vore tanker udvide
vore hjerter forenes
og da havde du holdt af mig
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Edderkoppen
Du kender det
du ved hvad det vil sige
du ser nettet
men alt for sent
opdager du
at du er fanget
i det
Du kæmper i starten
prøver at komme løs
men til sidst
sidder du
uhjælpeligt fast
Du ser korsedderkoppen
komme nærmere
den tager din sjæl
og du stiller dig tilfreds
Igennem lang tid
sidder du der
og tænker
sådan må det være
Pludselig en dag
står korsedderkoppen der og siger
du er fri
du kan gøre som du vil
jeg har ikke brug
for dig mere
Det tager noget tid
for dig at forstå
at du
nu er fri
Denne følelse
varer ved
indtil du næste gang
pludselig igen
befinder dig
i en korsedderkops net

Følelser du, af René M. Plambek.

Side 25

Bornholmeren
Tid
Tik Tak
Mer Tid
Tik Tak
Ingen Tid
Tik Tak
Ikke nok Tid
Tik Tak
Tiden går
Tik Tak
Hektisk Tid
Tik Tak
For lidt Tid
Tik Tak
Giv mig Tid
Tik
Lidt mere Tid
Tak
En time er Tid
Tik
Et døgn er Tid
Tak
Et år er
Tik
Et liv
Tak
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Spillerum
Der er så mange
nuancer
Der er så mange
facetter
Det kan være svært at
forstå
Det kan være svært at
fatte
Hvorfor er alt ikke
givet
Hvorfor er alt ikke
forudbestemt
Hjertet banker for alt der er
godt
Hjertet banker også for det der er
småt
Livet er alt vort
lys
Livet er vort
gys
Mine læber er
røde
Kys mig du min
søde
Der er så mange
nuancer
Der er så mange
facetter
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Kom eller Initiativ
Tag et skridt
det behøver ikke altid være mit
verden er stor
og alting gror
alt er ikke nemt
ting bliver sjældent glemt
min kærlighed er en himmel
gid jeg kunne gøre dig ligeså svimmel
jeg har brug for
netop kærlighed som ikke forgår
træd bare nærmere
udspillet er ikke mit
tag et skridt
Kom bare nærmere
svigt mig aldrig
følelser og sværmere
bliver kun til svig
træd varsomt og alligevel
bliv min blomst
giv lidt af dig
gå tæt på
spørg om du må få
lidt af mig
og jeg vil give
jeg tør ikke
så tag det skridt
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Hvem er!
er du?
mysteriet
eller den åbne bog
er du?
ærlig
eller glemmer du sandheden
er du?
kærlig
eller en smule reserveret og kold
er du?
musikalsk
eller nynner du kun en falsk strofe
er du?
fast
eller giver du efter
er du?
orienteret
eller taler du blot efter munden
er du?
skolet
eller prøver du selv
er du?
mysteriet
ærlig
kærlig
musikalsk
fast
orienteret
skolet
gid mine handlinger var ligeså
jeg er situationen
- fej
din overbevisning bør være ledetråden
Hvorfor
Hvor
Hvorhen
Hvem
Hvornår
Hvordan
Stå fast
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Livsindhold
Føl
Endnu
Fang
Bedre
Løb
Svæv
Tænk
Drøm
Vis
Kan
Fart

Luft
Penge
Kærlighed
Mad
Berømmelse
Vand
Søvn
Elskov
Fritid
Pilsner
Mål

Fri
Elsk
Flere
Bind
Længere
Sværere
Tal
Dem
Viden
Koncentrere
Flade
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Ønsker
Imorgen
er en anden dag
Igår
kommer ikke igen
Idag
er livet
Imorgen
kan blive livet
Igår
var livet
Idag
er du den du er
Imorgen
skal du
Igår
skulle du
Idag
er du tilbage
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Tilbage
For en kort stund
kyssede jeg din mund
Dine letsaltede læbers smag
fik jeg kun for en dag
Min verden gik i stå
da du vendte dig for at gå
Kom tilbage - Kom
Jeg kunne give dig alt
mit hjerte om så det gjalt
For de stunder i sommer
der går og kommer
Varme og strand
gid to hjerte var i brand
Kom tilbage - Gør
Du var alt for mig
lad mig blive alt for dig
Vi var ganske nær
romance er svær
Du kunne ikke mere
de andre blev til flere
Kom - Gør
Jeg vil elske og jeg vil røre
fortælle søde ord for dine øre
Give dig
give mig
Fortæl mig jeg får lov
og jeg vil give dig elskov
Kom - Kom
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Vejen vi går
Kurs
Det er der nogle der spekulerer i
Gevinst?
Kurs
Er den vej sommerfuglen zig zagger
Igennem luften?
Kurs
Er den vej dit liv styres efter
Hvor skal du hen?
Kurs
Er den rute jorden løber i sin bane
Hvor er vi på vej hen?
Kurs
Er den cirkel vi runder solen
Bliver vi varmere?
Kurs
Er den retning vor kærlighed skilles
Hvorfor?
Kurs
Vi kæmper os igennem vildnisset
Problemer?
Kurs
Er den sti du kunne have taget
Chance?
Kurs
Vejen der ikke altid er ligefrem
Tilfældigheder?
Kurs
Tager vi altid den korteste
Svinkeerinder?
Kurs
Bliver vejen nemmere forude
Spørgsmålstegn
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Moderne mennesker
Rigtige mænd
ha ha ha
og hvor er kvinder dumme
Læg dig ned
rejs dig op
gå ud i køkkenet
Grynt
Rigtige mænd
hvad er det
og kvinder falder for dem?
Vask lige tøjet
tag lige opvasken
ungen græder
Grynt
Rigtige mænd
ingen hjemme
og kvinder vil have dem?
Dejlige kvinder
ha ha ha
og hvor er mænd dumme
Ser
sig
giv
Tra

jeg godt ud
du elsker mig
mig blomster
la

Dejlige kvinder
møder rigtige mænd
tænk at de kan elske
Hygger du dig
sig hvad du tænker
skal vi ikke snart ud
Tra la
Dejlige kvinder
ingen hjemme
og mænd vil have dem?
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Idealist/drømmer, seriøs/pretentiøs
Jeg forstår det ikke
jeg elsker
hvad gør jeg galt
for en gangs skyld
føler jeg
hvordan skal det gå
hvordan skal jeg stå
Jeg forstår det ikke
intet virker
hvad gør jeg galt
for en gangs skyld
mener jeg
hvordan skal det gå
hvordan kan jeg bestå
Jeg forstår det
jeg prøver
hvorfor går det
for denne gangs
ønsker jeg
hvordan det bør
hvad jeg vil nå

ikke
galt
skyld
gå

Jeg forstår det ikke
et klem
hvordan kan det gå galt
for denne gangs skyld
lad mig vinde
fortæl mig hvordan det vil gå
førtæl mig hvordan det kan bestå
En verden fyldt med pinsler
også med glæder
der kommer sjældent
ønsk dig noget
men forvent det ikke
hav ingen forhåbninger
ingen drømme
og bliv ikke skuffet
Jeg er ked
for jeg har forventninger
jeg drømmer
og ønsker
ved ikke hvordan det skal gå
hvordan noget kan bestå
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Er?
Naiv
jeg er
jeg er ikke
Nem eller let
jeg er
jeg er ikke
Barsk
du er
du er ikke
Svær eller hård
du er
du er ikke
Lige
du er
jeg er ikke
Søger
jeg gør
du gør ikke
Kærlighed
jeg føler
du føler ikke
Smelter
du gør ikke
jeg gør
Ligeglad
jeg bliver
du er
Simpel
du er
jeg er ikke
Mennesker
er vi
vi er?
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Hvem sælger
Andrikken vralter
med alle sine farver
Anden den rapper
Det er sælgers marked
Jeg køber
Du sælger
Tyren pruster
med alle sine lyster
Koen den gumler
Det er sælgers marked
Jeg køber
Du sælger
Løven brøler
og gør sig lækker
Løvinden døser i heden
Det er sælgers marked
Jeg køber
Du sælger
Bukken skraber
med sit store gevir
Råen den svanser
Det er sælgers marked
Jeg køber
Du sælger
Manden følger
med alle sine tanker
Kvinden hun fniser
Det er sælgers marked
Jeg køber
Du sælger
Bjørnen erobrer
med sine instinkter
Kvinden falder med et
Er det sælgers marked
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Den kærlighed
Min pige
jeg har aldrig kendt dit lige
og jeg var forelsket
Sammen vi kunne det hele
jeg ville ikke dele
dig med nogen anden
Jeg ville give dig alt det bedste
så behøvede vi aldrig kigge på den næste
men intet er så enkelt
Jeg søger efter din stemme
kun den fik mig til at glemme
alt det forfærdelige omkring os
Livet ville være så meget nemmere
intet så meget slemmere
hvis du ikke var gået
Finder jeg igen nogen som dig
en der vil betyde alt for mig
som giver mening i livet
Jeg tror det næppe
sætter mit lys under en skæppe
for jeg ønsker at leve godt
Men man vender sig til alt
tager det hele med et gran salt
også at være alene
Du var mit et og alt
det er ganske kort fortalt
jeg leder efter en anden
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Igår og lige nu
Et kort sekund
Siden blev jeg stum
Gnisten var klar
Siden kunne ingen give svar
Det hele var så let
Siden kunne man kun se en plet
Det kunne være blevet til noget
Siden blev alt kun misforstået
Stjernerne du og jeg havde fået
Bagefter blev ingenting nået
Det kunne have været livet
Bagefter tog jeg intet for givet
Det måtte ikke ske
Bagefter kunne jeg godt se
Intet er nemt
Specielt, da intet er glemt
Tankeleg er mit mål
Adskillelsen var som en nål
Liv og lykke
Gik kun et stykke
Jeg brugte min flid
Indtil du sagde glid
Rejser mig ganske svagt
Lyset brænder ganske vagt
Husker alt det bedste
Og er klar til det næste

Følelser du, af René M. Plambek.

Side 39

De små ting
Glæde
Du sprang ud
Liv
Jeg gled ind
Hav
Det brusende under
Strand
Du lyse sind
Sort
Vrede er dit vartegn
Dumhed
Du lister nærmere
Følelser
Kommer mig for nær
Blæsende
Indtil solen bryder igennem
Kulde
Indtil vinteren er forbi
Glæde
Intet varer ved
Kærlighed
Intet er nemt
Verden
Alting virker stort
Blomster
Alting burde dufte rart
Farvel
Når hun går
Goddag
Når venskab opstår
Ild
Hvis gnisten flammer op
Vand
Hvis sorgen giver tårer
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Pilsner i det grønne
Denne klare luft
Forårets duft
Venner mødes Lørdag eftermiddag
Fuglene synger
En kondiløber
Fodboldleg på plænen
Knopper på træerne
Musik fra fortorvscafeerne
Dunskyer på en blå himmel
En pilsner af de grønne
Midt i alt det kønne
Solstrålerne kaster sjove skygger
Springvandets brusen
Fuglevingernes susen
Børn og ældre på travetur
Den lille piges smil
En ældre får sit hvil
Foråret varsler sommer og livet
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Detvarenlørdagaften
Lørdag aften foran tossen
Skulle man hellere "hænge" med lidt litteratur
Planlægge sommerrejsen
eller bare fulde sig
Diske med vennerne
Få taget opvasken
"Jamme" i vold og druk, til det de kalder karneval
Hænge på et røgfuldt værtshus
Deltage i endeløse diskussionsklub møder
Indtage rette kvanta studiemateriale
eller kaste kort over et bord
Kvæle timer på "in" stederne
Snoppe og smide skejser over disken
Gabe foran et stort lærred
eller falde i søvn til radiomusikken
Gå tur i den mørke park
Jagte "duller" på bonede gulve
eller bare æde på en sur restaurant
Nej, så hellere se Kim Sluddersnakker
på tossen
en lørdag aften
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Drøm!
Drøm dig til kærlighed
For kun der er den som du ønsker
Er der noget du er bange for
Noget du ikke tør møde
Noget du løber væk fra

Drøm dig til at elske
For kun der er der virkelig kærlighed
Du prøver jo på at skjule dig selv
Noget af det inderste gemmer du
Noget du ikke vil vise frem

Drøm dig til at holde af
For kun der kan det gengældes
Er der noget du ikke vil indse
Noget du ikke vil føle
Noget du ikke tør forfølge
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Prøven
Fremmede
er vi overfor hinanden
allesammen
ligeglade
Problematisk
er og bliver
situationen
ligeglade eller ligefremme
Så gør dog noget
Kærlighed skulle være rosenrød?
At elske skulle være nemt?
Tale, kan vi alle
men siger vi noget fornuftigt
eller er det tomme ord
Alvor er et middel
som ingen forstår
Tager du det for let
gider de høre
Seriøs og velbegrundet
og det vil gå i stå
Bølger er vore sind
rammer du og jeg mon rigtigt
Vi våger over hinanden
giver helst ikke slip
og du føler
du er taget i et kvælertag
Sådan er det bare
eller
kan det laves om
og hvad er virkeligt
Langt hår og bryster
kort hår og lyster
ævl er hvad det bliver til
Kan du ikke være dig selv
En at holde af
eller
være alene
nok i sig selv
Se - du har
og jeg
Er dette alt hvad der er
eller
er det kun en prøve
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Er det så noget værd
Har du lagt mærke til det?
De møder én
lægger armen om ham
kysser
og kæler med ham
Har du lagt mærke til det?
De møder én anden
lægger armen om ham
kysser
og kæler med ham
Har du lagt mærke til det?
De møder én masse
lægger armen om dem
kysser
og kæler med dem
Har du lagt mærke til det?
De kalder det at elske
lægger noget dybt i det
alvorligt
og mener noget med det
Har du lagt mærke til det?
De taler seriøst
lægger mening i det
tanker
men mener De noget med det?
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Denne glæde
Hej
det er sommer
og solen skinner
det er snart ferietid

->

Hej
vinteren er forbi
og hjerter er sprunget ud
i forårets glæde

Hej
vi mødes pludselig
og det er lækkert
i forårets glæde

->

Hej
du siger mit navn
og vi er tæt på hinanden
det er snart ferietid

Hej
jeg siger dit navn
og mener det ærligt
det er solskin udenfor

->

Hej
jeg er glad
og det er din skyld
det er lige nu

Hej
musikken spiller
og det er for dig og mig
det er lige nu

->

Hej
du er dejlig
og vi skal ud sammen
det er solskin udenfor

Hej
vi griner og har det sjovt
og venner følger med
det er snart ferietid

->

Hej
vi lever livet
og alt er grønt
i forårets glæde

Hej
vi kysser og pjatter
og alle roser er røde
i forårets glæde

->

Hej
vi elsker
og deler hinanden skønt
det er snart ferietid
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Radioen
Dette næste digt, kræver en mindre forklaring. Den 12. juli 1989 var
der i radioen en udsendelse der hed 7'eren. På et tidspunkt i denne
udsendelse var der et interview med Steen Krarup Jensen (og dagen
efter i TV-Avisen i Danmarks Radio), der skulle deltage på en
udstilling (kaldt "syntese") med en PC'er og en printer. Han talte
meget entusiastisk om denne måde at udskrive digte på (et program
producerede dem).
Nogle gange kan man blive vred over en sådan udtalelse i radio eller
TV, hvor der ikke er mulighed for at svare igen. Så her er mit svar.
Popkulturens
PC-Poeter
Presser
Priserne
Latterlige
Legetøjs-Litterater
Lejer
Lirrekassemænd
Fnysende
Fantast-Fostre
Foragter
Faget
Sludrende
Sladre-Schartoller
Sejler
Sidelæns
Mumlende
"Mad"-Mennesker
Mener
Meningsløst
Kloge
Kraft-Karle
Kan
Kunsten (selv)
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IGEN DIG IGEN
Gensynsglæde
Du rejste
og kom hjem igen
Gensynsglæde
Efter ferien
vi pjatter og er sammen igen
Gensynsglæde
Du var på tur
og det var hårdt
Gensynsglæde
Jeg var uforstandig, klumpet og dum
men er nyforelsket igen
Gensynsglæde
Betyder hygge sammen
og at elske med dig igen
Gensynsglæde
Er følelsen efter savn
ligesom rosens rækken efter lys
Gensynsglæde
Er vor fælles strand
og kysse og kæle igen
Gensynsglæde
Stråler i vore øjne
men kan også ses i vore hænders lege
Gensynsglæde
Er jalusiens hvidløg
og begyndelsen tilsammen
Gensynsglæde
Kan godt blive ved
for din og min skyld
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Sammensatte bogstaver

ORD

G
E
er L

De kan
vil
blive
du
til
alt
DIGte er som
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Ser UD
som DU ønsker
S i g e r alt DU vil
Ideer som skal UD
REJSE
EN
I et ENORMT univers
og med megen betydning
Kan
fattige
blive
OG slår IKKE

ÆGTE KÆRLIGHED
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Dejlige dage - om sommeren
Lejlighed
til at elske med dig
fik vi kun et øjeblik
Lejlighed
blev sat istand
til sommeren
Lejlighed
for musikken
til at trænge ind
Lejlighed
disse fire vægge
hvor venner støder til
Stemning
i de små haver
når du og jeg er sammen
Stemning
skrig og skrål
når festen er på sit højeste
Stemning
er om sommeren
rundt om bordet ved grillen
Stemning
når du er glad
og vi danser vores dans
Lejlighed og stemning
vi har kun shorts og skjorte
når vi lever (livet)
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Sådan i 90'erne
Venner
Vi kommer hinanden ved
taler forstandigt
og morer os sammen
Sådan skal det blive i 90'erne

Leg
Vi har det sjovt
griner
og tager i morgen med
Sådan skal det blive i 90'erne

Familie
Vi kommer hinanden ved
hygger
og lytter til de ældre
Sådan skal det blive i 90'erne

Kærester
Vi holder af hinanden
elsker
og oplever noget sammen
Sådan skal det blive i 90'erne

Miljø
Vi passer på omgivelserne
forurener ikke
og nyder naturen omkring os
Sådan skal det blive i 90'erne

Arbejde
Vi ser på muligheder
er fremsynede
og betragtes som ligeværdige
Sådan skal det blive i 90'erne

Fred
Vi slås ikke
har det rart sammen
og forstår særegenheder
Sådan skal det blive i 90'erne

Omtanke
Vi gør tingene rigtigt
forstår
og er mennesker
Sådan skal det blive i 90'erne

Rejser
Vi modtager impulser
ser
og husker
Sådan skal det blive i 90'erne

Sol
Vi nyder livet
slapper af
og ser lyst på tingene
Sådan skal det blive i 90'erne

Leve
Vi er uden sygdom
fredelige
og har det godt
Sådan skal det blive i 90'erne
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Mening
Kvinder og mænd
spørgsmålstegn
for vi forstår ikke
hinanden
Den dybere mening
nøglen til livet
tid passerer
venskab eller kærlighed
Fest og farver
glædesstrømme
for vi skal nå det
hele
Ensom gang
uden at forstå
helt alene
arbejde eller fritid
Glæde og sorg
følelsesindtryk
for vi har ikke
andet
Det hele passerer
bedre fås (måske)
tanken er leg
opkvikkende eller sløvende
Piger og drenge
(sole og kloder)
hvad ved vi
og hvem er du
nu
En anden
hvor er lyset
uden alt
virkelighed eller drøm
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Fødselsdag
Det er morsomt, hvordan venner har de samme interesser som en selv.
Men når de så ligefrem begynder at forære en digte til ens
fødselsdag... Det nedenstående er forfattet, og med tilladelse
gengivet her, af min ven Michael Korsbæk Petersen:
Nu er det slut
Det'r slut med hashis
Det'r slut med LSD
Det'r slut med uppers
Det'r slut med downers
Det'r slut med uhæmmet druk
Det'r slut med løse piger
Nu er det slut
Definitivt slut.
Nu er det alvor
Det'r alvor med skolen
Det'r alvor med arbejde
Det'r alvor med pigen
Det'r alvor med øh, øh
Det'r i hvert tilfælde alvor
Det'r alvor med alderen
Det'r alvor med at du er 25
Det er et alvorligt faktum
Der for alvor er uigenkaldeligt.
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Små slag
For mange hæmninger du
ellers ku det være godt nok
så så, små slag
Sig det ligeud du
så kan det være nok
Store dyre armbevægelser
For store forventninger du
ellers knækkes halsen i første forsøg
Så så, små slag
Noget at leve op til du
så prøv lykken og spring ud i det
Store dyre armbevægelser
For meget ævl du
ellers kunne sandheden ses
Så så, små slag
Nå ind til kærnen du
så vi kan leve frit
Store dyre armbevægelser
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Guitaren på væggen
Disse fire vægge
lukket inde
og travende frem og tilbage
Som en tiger i et bur
Og guitaren på væggen
minder om musik i det fjerne
Her bag døren
lukket inde
og restløst hvileløst stående
Som regndråben der ikke kan komme fri
Og guitaren på væggen
minder om musik fra svundne tider
Her bag vinduet
skimtende ud
og uroligt tromme
Som regnen på taget
Og guitaren på væggen
minder om musik der måske vil komme
Denne brevsprække
skimtende ud
og sitren med øjenene
Som en hund trængt op i et hjørne
Og guitaren på væggen
minder om musik der ikke kan slippe ud
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Lykke
Tøjet tages
langtsomt af
hun mit og jeg hendes
Fantastisk denne figur
der med former
higer efter at blive modelleret
En pige i sengen
begærligt kærtegnende
hendes bryster
Hendes søgende
fugtige læber
kysser lidenskabeligt
Forsigtigt bevæges hånden
langs skind til livets skød
og de smalle fingre finder målet
Hendes ophidselse
skaber fugt
og plads
Hendes sagte stønnen
når man langtsomt bevæger
sig ind
Nyde fornæmmelsen
af hendes indre
og mærke varmen omkring
Hastigt forøges tempoet
når begge
går imod højdepunktet
Udskrige sin glæde
da sammentrækningerne kommer
og begge tilfredsstilles
Udslukt ligge
på sengen
og hygge i efterspillet
Et helt kraftfuldt liv
passerede revy
i en sådan lykkestund
En time i adamskostume
i himmerige
sammen
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Har du hørt
Har du hørt
om personlighedsspaltning
Ren logik
mens diskussionen står på
drinksene går ind
og livet er let
Har du hørt
om personlighedsspaltning
Ren sandhed
og renheden er inde
skål du
og tanken er skæv
Har du hørt
om saligheds rus
Kun skønhedssøvn
og ren logik
samt talens nemhed
og kyssets fugt
Har du hørt
om de andres problemer
Tag dem alvorligt
og ha det så rart
giv en smule
og regn med intet
Har du hørt
om dine egne problemer
Sig dem højt for alle
og få et slag
tag en smule
og modtag intet
Har du hørt
om lethed i livet
Glem dine facader
og vær som du er
giv ingen andre skylden
men lev dit liv
Har du hørt det
er du dig selv
Jeg giver lidt
og du
lad os
og vi kan
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Daglig trummerum
Jeg passer sgu ikke til det!
gulvvask
Opvask
tøjvask
sæbe
sæbe
sæbe
Er det måske mig der er vanskelig?
Jeg gider sku ikke høre det!
Radioavis
TV-avis
Avis avis
historier
historier
historier
Er det måske mig der er sær?
Jeg er sku blevet træt af det!
Skolearbejde
Jobarbejde
fritidsarbejde
slid
slid
slid
Er det måske mig der er mærkelig?
Jeg er sku så træt
- træt af at være træt
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En lille vise
En sang
er jo poesi
En sang
fra hjertet
forbi næsen
lige til ørene
En sang
rummer poesi
En sang
fra pladespilleren
til dansen
for kærligheden
En sang
er da poesi
En sang
fra livet
for festen
for os
En sang
fortæller poesi
En sang
fra munden
for glade dage
for altid
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Livstid
Husker du
da du var lille
og julen var spændende
med sne, juletræ og gaver
Husker du
da du var ung
og sommeren var god
med strande, badning og varme
Husker du
da du var voksen
og alting gik op i arbejde
med hastværk og lastværk
Husker du
da du var gammel
og megen tid gik
med at tænke tilbage på svundne tider
Et lille liv
blandt alle de andre
du og jeg
Et lille problem
blandt alle de andre
jeg og du
En stor løsning
som vi enes om
du og jeg
Et givet svar
som vi har ledt efter sammen
jeg og du
Et billigt grin
som hurtigt forstummede
for dig og mig
En let løsning
der blev til mere
for mig og dig

Følelser du, af René M. Plambek.
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Efterskrift

Nogle ord nedskrevet over en årrække. Det kan åbne for alle ens
tanker, at sætte sig med pennen i hånden og papiret på bordet -det
har ofte hjulpet mig.
Som en naturlig følge af at nedfælde ens oplevelser, opstår vel
trangen til også at få disse ord videregivet, og dermed at blive
læst.
Forhåbentlig kan andre genkende situationer eller overvejelser i
teksterne.
Er du kommet hertil, ved du, at det er smerte, grin, oplevelser,
indtryk, nedture, glæde - kort sagt; FØLELSER DU!
Så tag de humorristiske briller på, det er nødvendigt i en forvirrende verden som vores.

Følelser du, af René M. Plambek.
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