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”Tak for ordet” 

Jeg lå og tænkte på dagens skrive opgaver. 

Hvad skulle jeg skrive? 

Der er jo så mange ord. 

Ord der giver mening, andre meningsløse. 

Og så er der dem, som er glade, muntre, humørfyldte, mens andre kan 

virke sørgelige, triste og svære at behandle. 

Hvordan skal jeg sætte dem sammen, så de giver mening ? 

Er det overhovedet meningen med ord. 

Kan de ikke bare stå side om side og bare være der. 

Skal de absolut give mening ? 

Nogen gange er det lige som om de ikke vil dukke op, når jeg mest har 

brug for dem. 

De er væk - slet ikke til at få øje på. 

Andre gange så myldrer de frem, hurtigere end jeg kan nå at sætte dem 

sammen - og vel at mærke i den rigtige rækkefølge - det der skal give 

mening. 

Hvordan skal jeg dog få styr på det ? 

Hvornår giver de egentlig mening - for mig - for andre ? 

Det er nogen gange, som et stort spil med 1000-vis af puzzle spils brik-

ker, der hældes ud over det hele, som et stort kaos. 

Vel vidende, at hvis jeg gør det rigtigt, så vil det give mening. 

Jeg kan godt blive forpustet over tanken, at skulle i gang med så mange 

ord - også ord som jeg slet ikke kender endnu, ikke tidligere har mødt. 
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Hvordan vil de mon ligge i min mund og passer de sammen med alle de 

andre ord. 

Tanken kan godt gøre mig bange. 

For slet ikke at tale om, får det overhovedet nogen ende - kommer de 

oppe at slås - ordene - eller føjer de sig bare efter hvad jeg gør ved dem - 

i den rækkefølge, for de skal jo i  en rækkefølge - ender det med en slags 

tågesnak - er de livlige, pjattede eller nærmest intetsigende. 

Der må orden i tingene - ellers bliver det bare ren kaos og det kan selv-

følgelig nogle gange også give mening. 

Jeg tror jeg sætter ordene på pause - en slags time-out for jeg fornem-

mer at ordene også stiller krav til mig og hinanden - de vil ikke bare stå 

side om side i en tilfældig rækkefølge og med hvem som helst. 

Hvis det ikke giver mening for mig, så stilles der forventninger af andre til 

ordenes rækkefølge og mening. 

Det er vel også meningen - ord for ord. 

Tak for ordet ! 


