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En diamant

så fin

funklende

og klar

”i spyttet”.

Som et stjerneskud

på en klar nattehimmel.

Et særsyn

som tiden sleb til

kantede og gjorde

unik.

En sjældenhed.

Kniber mig i armen

frydes

det var ikke en drøm

det er venskab.

Himmelrummet tur-retur: En god blanding af digte som handler om himmelrummet, månen og stjernerne, ja
ganske enkelt universet. Om hvordan dagligdagen kan tage sig ud, set fra ud fra et kvindelivs synspunkt. De
er om drømme og venskaber, digte om unaturlig natur, og ikke mindst hvad verdensbilledet kan gøre ved en

digter.

Uddrag af bogen

Karlsvognen blev min ven, min vogter

vi har hemmelige nattetogter.

Karlsvognen holder, hvad den lover,

hjælper mig når andre sover,

sammen kommer vi vidt omkring,

i nat stod jeg igen på spring.

I himmelrummet jeg fik en tur,



den første planet jeg så var Merkur,

den er tættest på Solen,

jeg smilte, og jeg glattede på kjolen.

Videre på min færd,

jeg ender med at blive så lærd.

eskalerer til nye højder, da jeg mente jeg så en mus,

og endelig hilste jeg på Venus,

den lugter ikke så godt, og den er fuld af gasser,

jeg har læst det, så det noget der passer!

Karlsvognen mente nu

vi skulle hjem til gården,

men inden da ramte vi Jorden.
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