
Hverdagsdigte

Anni Printz



Fodgængere

Engle har jeg ofte set på gaden
ligner alle andre på en prik.

Mange går omkring i hovedstaden
man kan kende dem på deres blik.

Vingerne er under overfrakken,
glorien har vinden fejet bort,

 krummer gerne ryg og bøjer nakken, 
måske deres liv er alt for hårdt.

Engle går omkring her som os andre,
undere er det, de venter på.

De ta'r tog og bus og nogle vandrer,
selvom der er meget, de skal nå.
Å! Jeg ville gerne krydsforhøre

en, der engang bar et flammesværd.
Først og fremmest ville jeg så spør'e.

om hans syndefald var ofret værd.



Udsnit af 
Drontens sang

”Drontens sang, hvis den havde nogen, er for evigt uden for rækkevidde, fordi intet 
menneske, fra hvem vi har vidnesbyrd, gjorde sig den ulejlighed at sætte sig i den 

mauritanske skov og lytte.”

Portugisiske sømaænd,
hollandske sejlere og videnskabsmænd,
Van Neck, Albuquerque, Mascarenhas,

hvad har i gjort ved min fremtid?
Hvad var det, I så, da I fandt frem til min ø?

En plump fugl, svanestor,
nøgent hoved, latterligt tillidsfuld,

uden vinger.
Hvad skulle jeg med dem?
Nem at fange, pille, koge.

Måltid efter måltid gled ned
sejlskib efter sejlskib.

Lette ofre
hellere dræbe nogle flere!

Nedsaltede forlod vi øen i tønder.
Proviant! Var det det, I så?

Værre end I var det, I medbragte
grise, får, aber, kvæg og katte.

Mauritius, mit Eden
forvandlet til Helvedes forgård.

Dronten, skabt på jordens femte dag.
Tusinder års evolution og tilpasning

majestætisk og uforfærdet.
Hvad skulle jeg være bange for?
1507 så jeg det første menneske,
1662 var min skæbne beseglet

Den sidste dronte;
ægget har aberne ædt.

Halvrådden mage vugger i havoverfladen,
en som vralter jeg omkring.
”Doo. Doo,” lyder mit råb.
Aldrig skal nogen svare,

 ingen hører min svanesang.
Træt lægger jeg hovedet mod brystet.

Dronten er ikke længere.

Menneske, for hvis skyld?



Forårsmysterier

Det summer af liv alle vegne
foråret sender sin sol

nu vokser kløver og bregne
bellis, syren og viol.

Fuglene kendes på lyden
stærefløjt gør mig så glad
der er en hvislen og syden

en duft af jeg ved ikke hvad.

Nu vender lyset tilbage
himlen er lysende blå

alt vil jeg sanse og smage
mens jeg sætter tiden i stå.

Myrerne kribler derude
bierne summer af lyst

lykkeligt nær ved at tude
vinteren ud af mit bryst



Digterliv

En digters liv kan være hårdt
for ord slår smut og driller

og gemmer sig og løber bort
selvom jeg bruger briller

så derfor hav' tålmodighed
nu vil jeg til at lede

jeg ved de holder til at sted
i bunkerne hernede

jeg skynder mig at finde dem
jeg rydder skrivebordet

snart kan du finde digtet frem
 og tage mig på ordet.



Haiku

Forårsmorgenregn
Skyer græder frugtbarhed

solen leger skjul

Sandstrand lyser hvidt
tidlig morgens sommersang

måger  svæver let

Min røde ballon 
slap min hånd  og lettede

 gul sol spiller bold

maler solen blå
og farver horisonten

regnbuetanker

Ti fugle på tag
en lettede og fløj ned
en fugl på min  hånd

Rødt lyser tage
lærken slår smut på himlen

triller i øret



Aforismer

Hellere ti hamre i hånden end en over nallerne.

Opgiv aldrig ånden.

Det er lettere at forlade end at tilgive

Grå katte ses  jage i mørke

Kragerne vender men landet består

Et mirakel om dagen holder skindet på næsen

Fantasi holder kedsomhed på afstand



Østen for sol

Østen for sol og vesten for måne
hvor eventyrene stammer fra,

 findes den magiske verden, der kan
ophæve rationel bondeforstand

og give styrke til den, der er svag,
fremtidens eventyr skabes i dag.
Slottet står i forførelsens skær,

østen for sol og vesten for måne
ved den yderste afgrunds rand,

 som du kun når efter kamp og besvær
for at se, det var din møje værd.



Aftensang

Tusmørket sænker sig roligt og tyst,
vækker den længsel, der bor i mit bryst.

Træerne grene i fin silhuet
er kontrast til en myggefloks livsmenet.

Enkelte stjerner kan ses, hvor jeg står,
stadig de samme i dag som i går.

Evighedstanken er svimlende nær.
Se! Blot himlens forklarede fuldmåneskær.

Ære og tka! Du, vor skabelse Gud,
jorden går rundt på dit livsglade bud.

Hjertet bli'r ydmygt , mens mørket ta'r fat, 
der er kraft i alt, der ånder en måneklar nat.


