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"Det lykkelige ensomme punktum." 
 
Hvem har ikke haft lykkelige øjeblikke, 
der kunne fylde ens hele krop 
med en lykkefølelse 
i et omfang 
man ikke kunne ønske sig bedre eller højere, 
imens man er alene 
i sin ensomhed, 
der, hvor man er - 
alle ens kære, venner 
og alle for hvem, man ikke ville være foruden 
befinder sig helt andre steder, 
af helt naturlige årsager - 
ikke noget mærkeligt i det - 
kun denne ensomme ensomhed fyldt med lykkefølelse. 
Uforklarlig, men stærkt nærværende, 
som den længe ventede forårssol, 
der endelig tilsmiler dig - 
der hvor du mindst ventede den 
og alligevel hele tiden håbede på, 
at det var nu, den ville være der. 
En lykkefølelse, 
der kunne få dig til at føle - 
dette ekstra - 
at, når du ligesom alle andre, 
bærer på det lod, 
vidende om, 
at du alligevel engang skal dø - 
så skulle det være 
i et sådant lykkeligt øjeblik, 
ja, denne intense følelse 
får dig til at føle, 
at det netop gerne måtte være nu, 
nu 
hvor du alligevel føler, 
at du har oplevet, 
hvad du kan forlange, 
fyldt med dejlige oplevelser, 
med sorger og glæder - 
hvad mere kan livet tilføre dig, 
uden, at det på en eller anden måde, 
Alligevel, bliver til evindelige 
genkendelige gentagelser - 
Hvorfor, gå det hele igennem 
endnu en gang, 
og endnu en gang - 
oplevelser, 
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som du næsten altid kan forudsige, 
når begyndelsen er indenfor genkendelsens rækkevidde - 
jamen, 
hvad skal det tjene godt for - 
du har jo allerede et rummende facit, 
som på en forudsigelig måde fuldgyldigt dækker det hele. 
Nej 
Nu, hvor lykken fylder din krop, 
nu er det tid til at takke af - 
kun af glæde over, at netop du 
har måttet gennemleve alt dette. 
Du mærker en lykkelig gråd trænge igennem dig 
og ud i dine øjne, tårefyldt, 
så du næsten ikke kan se, 
om du får ordene på papiret - 
du er ikke ked af det, tværtimod, 
det er den største glæde, der fylder dig - 
tiden er indenfor rækkevidde - 
hvad mere kan du opleve, 
som du ikke i forvejen kender ud og ind - 
hvis du havde, netop i dette øjeblik, 
denne stund, 
skrevet alle de kærlige fyldelstgørende 
farvel-hilsener 
til hver og en 
du holder af -  
en personlig hilsen, 
der på udførlig måde - 
fylder stolper op og stolper ned, 
fortæller, 
hvor meget du holder af 
og hvor glad du var 
for netop at havde kendt 
og at du gik væk i en lykkelig stund, 
en lykkelig stund 
du ville ønske hver og en ville opleve 
lige så intenst, 
som du selv gør, netop nu. 
hvilken større lykke kan tilsmile dig.. 
Din krop fyldes med fryd  
og taknemmelighed, 
taknemmelighed over, 
at du har været til, 
været til i de omgivelser 
i den tid og med de dejlige kære, 
Venner og andre, 
som hver og en 
har givet dit liv det indhold, du i disse minutter 
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ser frydefuldt tilbage på, 
i en umærkelig 
og dog meget nærværende følelse - 
du bliver nødt til at afbryde dine skriverier en kort stund, 
glæden fylder dig med en fornyet styrke 
ved tanken om 
hvad du føler er nært forestående, 
at kunne slutte det hele 
på så lykkelig vis. 
Det er nu 
det naturlige burde ske - 
dette altfavnende, 
uigenkaldelige fredfyldte punktum, 
inden gentagelserne griber fat i dig og tager over. 

 
Pludseligt 
bliver du revet ud af din følelses rus, 
det ringer på døren... 
du lukker op 
for din elskede livsledsagerske - 
der glædestrålende, 
forventningsfuldt 
ser frem til 
at du 
skal høre 
alle hendes lykkelige frydefulde oplevelser, 
oplevelser, 
som får dig, 
for en stund 
til at glemme din ulykkelige lykke - 
du giver uopmærksomt, 
livet en fornyet chance 
og glemmer 
at du blev fanget 
i gentagelsens karrusel. 
 
af 
John Knudsen 
den 9. april 2000 mellem kl. 14:30 og 17:14 (56 år gammel) 
"en følelse, der skulle skrives ned, imens den var der... og imens den 
blev følt levende" 


