OM AT VÆRE
– OG AT FORSTÅ AT VÆRE
Mange af Halfdans digte er
egentlig ikke så meget for
børn, som de er om børn.
Ofte handler de om at undre
sig. Barnet, der undrer sig,
eller den voksne, der ser
på barnet og undrer sig.
Hvorfor er man overhovedet
til? Hvor er man, når man
sover? Alt sådan noget, som
man ikke umiddelbart kan
forstå – men hvad gør man
så?

DET STORE I DET SMÅ

N

u tier alle skove
om blad og blomst og bær.
Og nu skal Iben sove
og glemme hvem hun er.

L

illebitte blir man før man sover,
blød og lille, som en kat man selv har fundet.
Når man ligger med sin dyne over
blir man pludselig borte og er helt forsvundet.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det
for om morgenen er man der altid igen.
Littebitte blir man når man drømmer,
varm og lille som et lys der står og brænder.
Hjertet banker tyst og blodet strømmer,
og allivel er man en man ikke kender.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det
for om morgenen er man der altid igen.

Der går en blæst derude
i havens visne løv.
Og himlen er en rude
der fyger til med støv.
I mørket kan jeg høre
et lille urværk gå.
Det suser i mit øre.
Det knækker i min tå.
Nu sover nattefluen
i vores vindueskarm.
Nu sover hele stuen.
Nu sover Ibens arm!
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S

øvnen ligger ganske stille,
gør sig mørk og bittelille,
hvisker med sin trætte stemme:
Iben, er der nogen hjemme?
Å, det er så rart at vide:
Søvnen ligger ved min side.
Og jeg svarer, før jeg sover:
Kom kun ind, din lille sjover!

H

ør, nu tuder blæsten!
Stjerner myldrer frem.
Det er synd,
kan blæsten ikke finde hjem?
Vandrer den derude
på den kolde jord?
Kan den ikke finde
hvor det er den bor?
Hør, nu synger blæsten
alle børn godnat,
synger for din dukke
og den lille kat!
– Skal den hjem og sove
hos sin far og mor?
Så har den nok fundet
Hvor det er den bor!

L

ille navleøje
sover bag min trøje.
Når jeg løfter kjolen
blinker det mod solen.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
1. Vælg et af digtene, og prøv at beskrive, hvad det handler om, og hvad det fortæller dig?
Overvej især, hvem det er, der fortæller – er det en voksen eller et barn eller?
2. Hvad siger digtene om forholdet mellem barnet og den voksne?
3. ”Å, det er så rart at vide: Søvnen ligger ved min side”, står der i et af digtene.
Hvad betyder det egentlig, og hvorfor beskrives det på den måde?
4. Prøv selv at skrive en kort prosatekst eller et digt om, hvad natten og/eller søvnen er for
noget for dig?
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