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DE GAMLE KONERS BØN TIL MÅNEN 
 
Du unge, du unge, du nyslebne segl! 
Som fuld er du rød, grøn er ved næ din negl. 
Som gammel går du ned, som ung står du op. 
Hvad har du i tiderne født af din krop? 
                Må lykke besjæle hele verden! 
                Kongerne ene i fredelig færden! 
                Må kærlighed følge dén, der er død! 
                Må billigt købes det daglige brød! 
                Må de gode få mange dage! 
                Må din sjæl paradis smage! 
 
- Armensk folkepoesi 
 
 
STILLE NATTETANKER 
 
Månen skinner 
foran sengen, 
jeg tænker: 
mon det fryser – 
løfter mig en smule, 
betragter månehjulet, 
lægger mig igen, tænker 
på mit barndomshjem. 
 
- Li Po 
 
 
We are the night ocean filled 
with glints of light. We are the space 
between the fish and the moon, 
while we sit here together. 
 
- Rumi 
 
 



Er nogen 
mand mon 
 
Uden pen i  
i hånd 
 
Månen 
i aften 
 
- Onitsura 
 
 
Månelyset gennem høje grene, 
Siger alle digterne, er mere  
End månelyset gennem høje grene. 
 
Men for mig, som ikke kan forestille mig, 
Hvad månelyset gennem høje grene 
Er, udover at være 
Månelyset gennem høje grene, 
Er det virkelig ikke andet 
End månelyset gennem høje grene. 
 
- Albert Caeiro/ Fernando Pessoa 
 
 
Ønskede en måne ikke 
for lidt siden at måne bort? 
Nej, den beder kun om 
en kniv og en gaffel 
for at spise 
en jordisk navle op. 
 
- Hans Arp 
 
 
When my dream was near the moon, 
The white folds of its gown 
Filled with yellow light. 
The soles of its feet 
Grew red. 
Its hair filled 
With certain blue crystallizations 
From stars, 
Not far off. 
 
- Wallace Stevens 
 



 
HYGGELIG VINTERAFTEN PÅ LANDET 
 
På kanten af huset 
står Venusstjernen, 
som vand fra en slange 
sprøjter den lys 
 
i atmosfæren – 
og månen står 
og hælder sit skin 
som sovs fra en kande 
 
ud på tage, 
- ud over sneen, 
min kone tar sig 
en slurk af theen. 
 
- Jens August Schade 
 
 
på engen tåger 
over tågerne fuldmånen 
overalt: ingenting 
 
- Jan Erik Vold 
 
 
ved du godt,  
at glimtet i dit øje  
her morgenligt  
er en virkelig  
dårlig karikatur  
af i nats måne, 
det ligner  
på en prik. 
 
- Lars Bukdahl 


