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KEMO 
Du vendte dig om
som ville du sige farvel.
Dit hår var borte.
Din mund var en tynd lille streg.
Du standsede op.
Mit blik slog dig roligt ihjel.
Jeg skyndte mig væk
fortvivlende fattig og fej.

ALENE 
Vågner om natten. Skriger.
Styrter som ramt i vingen.
Søger mod luft der viger.
Griber om … ingen.

Griber forgæves. Kalder.
Nævner de glemte navne.
Omslutter ingen. Falder
uden af favne.

Halfdan og nærheden var 
på en næsten ubærlig måde 
til stede i den sidste egentlig 
nyskrevne digtsamling, han 
udgav i 1985: Fremtiden er 
forbi. I digte som ”Sent”, ”For-
bi” og ”Alene” tog Halfdan 
stille, men frygtløst livtag med 
alderdom og sygdom – og 
vores  tilbøjelighed til at tabu-
isere det. Det er på én gang 
mærkelige og enkle digte. Et 
digt som ”Kemo” handler fx 
ikke om behandling med kemo 
eller om kræftsygdommen. 
Det er et indtrængende råb 
om noget, der ikke kan høres 
og ikke vil høres. Et portræt 
af en uudholdelig situation 
mellem den døende kræftsyge 
og den pårørende, der plud-
selig mangler ord og i stedet 

udveksler et tavst blik. En 
situation, som ikke så mange 
mennesker fanges i, fordi vi 
mange gange har skubbet 
institutionerne – sygehusene, 
plejehjemmene – ind mellem 
os selv og døden. ”Kemo” 
peger på et tabu i tiden, men 
samtidig er digtet et empatisk 
og diskret indblik i de tavshe-
der og tabuer, vi er nødt til at 
leve med og en gang imellem 
lægge ind mellem os selv og 
hinanden for at kunne holde 
ud og leve videre med livet, 
som det er.  

Disse digte er ikke sjove, 
men frygtelig alvorlige. De 
handler om alderdom og 
død, om nødvendigheden 
og umuligheden ved at 
tage afsked, om sorg og 
savn. Gi’ dem en chan-
ce og tænk på, hvad de 
siger om dit eget liv og 
dine venner og familie.

Halfdan Rasmussen skrev 
igen og igen hele vejen fra 
han var helt ung til han blev 
gammel og syg og ensom 
små digte, som handler om, 
hvordan vi er over for hinan-
den:  voksne over for børn, 
voksne over for voksne og 
voksne over for gamle. Det 
er digte, der er gennemsyret 
af tanker omkring de nære 
eller manglende relationer 
mellem mennesker og vores 
møder med hinanden.
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1.  Vælg et af digtene, og prøv at beskrive, hvad det handler om, og hvad det fortæller dig? 
Kender du i øvrigt andre digte, der handler om det samme?

2.  Hvad siger digtene om alder – og hvordan opfatter du det med alder, fx forskellen på at 
være barn og at være gammel?

3.  Kender du fra dit eget liv eller din familie eller venners liv til at miste en, du eller I holdt  
meget af? Prøv at beskrive, hvordan det skete, og hvad du og I talte om eller havde svært 
ved at tale om? Skriv det som almindelig tekst, eller som et digt hvis du vil.
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ENSOMHED 

Jeg står ved siden af din far
og aner hvad han tænker på.
– Hvor er det fattigt at forstå.

Så fattigt med den fattigdom,
som ingenting kan skænke den
hvis sorg hver dag blir ny igen.

Jeg har mit liv. Men du er død.
– Jeg ser det dybe efterår,
der stryger i din fars grå hår.

Jeg tænkte på: om mennesket
blev menneske engang igen,
da kan du sove roligt, ven,
da står hvert kors på kirkegård,
på slagmark og i fangelejr.
med lys af din og livets sejr.

FORBI 

Hun tændte lyset for at se
om det var mørkt
men så kun natten strømme ind
og snefnug falde.
Og døren græd på sine hængsler
da hun gik
og hendes hænder tømte rummet
for musik
før hun blev et med intet
og med alt og alle.

EIK 

Nogle døer unge uden at vide
at den som er levende døer i tide.

Du gik til guderne, ikke til grunde.
I stjerner og sandskorn må fremtiden blunde.

Du rørte ved blæsten og gadernes stene
og lærte at favne og være alene.

Dit liv blev en flugt mod det tætte og nære
og bort fra den træge og trætte affære

et favntag med bølger og blinkende knive.
Så ung var din død at du nu er i live.

Så ung er din død at vi stadig kan høre
de sandskorn som hviskede alt i dit øre.

Så kort var dit liv og så enkelt at standse
som var du her blot for at synge og sanse.
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