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2015
Uge 24
En kort sommer på vej i april er bedre end ti køer på motorvejen i juli.
Uge 23
Hvordan kan man andet end stråle og syde om kap med solen og pølsen på grillen? Kun valgpalaveren kan
roses for at skygge for de livgivende ultraviolette kræftkilder. Jeg elsker mit land, men mine indvolde kløjes
i visses udfald mod visse. Send mig mange tanker - og Imodium Plus. Ha' en dejlig, lummer weekend! Knus!
Uge 22
Vinduer med tres nitter i en ramme af stål sidder sammen tre og tre. Til højre ligger øen, til venstre
hovedlandet, mens rammerne glider forbi og i smuk, hvælvet slowmotion opdeler overfarten på baggrund
af Halen. Ha' en smuk aften og en lækker rest af en lovende weekend. Knus!
Uge 21
Fra laksedybet gjalder liv, og bølgen slår takt og tone på vej mod ekstatisk sommer. Jeg letter min kasket
som jeg vil - og sanser. God weekend ;-) knus
Uge 20
En tynd brise skiller landene og sælerne nyder bølgens blik. For de gamle som vandt blev stormen til
fremtid vendt. Og lykken ligger tyst over skyen... Rigtig god weekend og pinsesol. :-) knus
Uge 19
Bølgen er fuld af liv. Og solen slapper af, mens øllet venter lige rundt om hjørnet. En fadbamse har erobret
mit sind og solen skinner stadigvæk. Rigtig god weekend! B-) knus
Uge 18
Solen lokker oplyste skyformationer: Se, jeg viser jer vejen til Nirvana. Men de tøver og holder sammen. De
svæver over tørlagt land. ... Ha' en dejlig tør weekend! :-) knus
Uge 17
Mit slunkne, slappe, men swingende, en anelse springende, dog næppe forventede weekendforårshumør
forbyder mig at undskylde. Et blik over havnens skinnende skorstene fortæller historien om idel velstand og
fremtidsfordums bagklogskab, mens solen ikke har noget skjul. Men det er en ganske anden historie.
Håber, du har haft en glimrende weekend og også får den sidste rest med. Husk, at en god weekend
kommer sjældent tilbage. ;-) knus
Uge 16
Et femstjernet hotel kan næppe sætte nogen til vægs, som har fast tilhørsforhold. Under vejr med
italienske hoveder og viltre duer kan jeg ønske mig, at du får en rigtig god weekend :-) knus
Uge 15
Når livet kan ses, og den slidte hud hænger i sømmene, går det op for dig, at livet leves om det skarpe
hjørne. Rigtig god weekend! :-) knus
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Uge 14
Hvor er livet bekræftende?!! ... En særlig hilsen til verdens mødre i denne tids folkelige korsfæstelse... Og
på søndag skinner forårslyset atter fra øst... Rigtig god påske & weekend! :-) knus
Uge 13
Jeg hilser verden goddag. Og fra den yderste mole med den rødeste sol og det dybeste vand kommer min
hilsen aldrig som en overraskelse, hvis du også hilser verden... God weekend! :-) knus p.s. Jeg har købt mig
en kontrabas :-)
Uge 12
For anden gang i mit liv oplevede jeg ikke en solformørkelse. Men hvad betyder det... For oven over alting
stråler Mor Sol... :-) God weekend! Knus
Uge 11
Vil du køre med klatten og også have rabatten? Vil du det hele med datteren, men også med moderen? Vil
du altid have lov til at vinde verden med rov? Så skal du lige vide: At det går jeg aldrig med til. Så kan du få
et spark i din røv. Nu er det snart weekend og jeg burde tage den lidt med ro, men jeg gider ikke. :-) ...
Pudsigt så pluslit påsk, så pins med blot en vår ad gangen ud over det er der langt til sinds at vågne med
lærkesangen uden problemer; man kan trækkes med Luccanest... på dette niveau i min egen-dom er
vægtige for mig i mit sted, go' til at undskylde nok en rom, på nær vårens vankelmodige luner besnærer det
når det endelig luner og problemer med både ekstra og intra fortoner når weekenden kommer og
hukommelsen indta'r ... God weekend! :-) knus
Uge 10
I gyldne sale trives salige egoer. Liberalismens kulisser. Men kærligt broderskab behøver ingen naiv kulisse
... Og væsentlighedens flammer bør slukke tilfældighedens uskyld - og tvinge tvivlerne til truget. Rigtig god
weekend, især til kvinderne. :-) knus
Uge 9
Fleksibel, kollegial, innovativ, samvittighedsfuld og afholdt var alt, hvad han var. De andre var bedre. Uden
dem var han aldrig kommet så langt. Hver morgen så han sig selv i kredsen af kolleger, siddende omkring
bordet, der var dækket med hybridfrugter. God weekend! ;-) Knus ...
Uge 8
Har solen en bagside? Ligger mennesket endnu i ægget, som ikke kom først? Lader overklassen hånt om
første skoledag? Kan linedansere gå på vandet? I dit og mit liv er der så mange vigtige spørgsmål, som jeg
ikke agter at bruge weekenden på. God weekend! :-) knus
Uge 7
Længere inde i buskadset er der altid ro, men ubekvemt. Rødder gør et leje pinsomt. Grene og kviste
minder om et virksomt liv. Du glemmer efterhånden roen, du kom efter. Berøring af liv gør ro overflødig.
God weekend! ;-) Knus ...
Uge 6
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De, der finder sig selv i fornægtende bisætninger, ser kun det iøjnefaldende, som er slængt for deres
bævende fødder og aldrig friheden i dens flygtige substans... Rigtig god weekend! :-) knus
Uge 5
Bitte små bemærkninger om hinandens udsving gjorde dagene længere og nætterne søvnløse.
Overvågningen afslørede intet, men forandringerne kunne måles. De kunne måles på blodtrykket,
angstniveauet, blodsukkeret. Tolerancen over for pludselige lyde blev solidt granuleret, og det kogtes der
længsler på. Rigtig god weekend! ;-) Knus
Uge 4
Spillet er ude. Tiden er inde. Fremtiden lader vente på sig. Alligevel er dommedag lige så nær, som den altid
har været. Lur mig, om ikke sandheden findes mellem livets linjer, hvem de end sidder på ... Ha' en god
weekend! :-) knus
Uge 3
Noget får en ende. Nogen har en ende. Andre har det også. For enden af det hele starter noget nyt, for
inden man ser enden er det slut. Ha' en god weekend! :-) knus
Uge 2
Frister i stakker. Svedne forsæt. Forlorne fremtidsplaner. Drøm i dag om i går... Højtryksspulede luftveje.
Skydykning i våddragt. Skjul bag ord i føleleg. Tegnehelte i går, i dag, i morgen... En følelse som gidsel. En
menneskehed i fortsat fjernsorg. Må storme ruske det hele på plads. Rigtig god weekend! :-) knus!
Uge 1
Først skålede vi og sagde godt nytår. Så kyssede vi en. Så drak vi noget godt og stærkt. Til sidst gik vi i seng.
En god begyndelse i et nyt år. Næsten lige som sidste nytår. Mine ønsker begrænser sig til: Ha' en rigtig god
weekend og en god start på den første hele hverdagsuge :-) knus

2014
Uge 52
Uge 51
Af og til er der transparent overblik og -skud. Himmellegemet danser mellem skyer. Bagved mørke som slør
for det næste lys. I karmen parres fluer og glemte tanker. Forvandlingsbilleder på rudens støv, mens
fremtiden fortoner sig i det evindelige nu. Ha' en klar og god weekend. ;-) Knus
Uge 50
Stormen er tilbage vendt med gammelkendte toner. Kakofonisk edderspændt i Fanø-variationer. Og vi vil
nyde hver en vintervind i trygge weekendzoner. God weekend :-) knus
Uge 49
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De fædrelandsløse og modersmåls-afvigere, der står derude og banker på døren til fremtidens næstbedste
muligheder, bør have lige så meget hjemme i det land, som idioterne, der spærrer dem vejen. Rigtig god
weekend! :-) knus
Uge 48
Om natten bryder grænsepatruljer skellet ned, og luften renses i tyk tro. Rigtig god weekend! :-) knus
Uge 47
Indholdsrige samtaler imellem før og siden præger mine anskuelser. Selv uden dem flyder blodet nok
endda. Hen ad vejen finder også gennembrud af sollys sted. Rigtig god weekend! :-) knus
Uge 46
Smilets byrde og glædens ensomhed er dagens svangre vilkår. Bliver det en pige eller en anden? Få dig en
smuk weekend! :-) knus
Uge 45
Der findes kun én vej frem - og det er frem. Om man vil bruge den, er en anden sag. ... Med disse vise ord
ønskes du en fremragende fremadrettet weekend :-) knus
Uge 44
Uge 43
Øen ligger svøbt i tågen og tager imod med åben port. På søjorden hviler sælsomme pattedyr med snuden
vejrende. For en gruppe børn i land er solens gennembrud ventet, som også weekenden er ventet. Ha' en
god weekend! :) Knus
Uge 42
Uge 41
Den nu neddroslede mand tager søndag sydpå. En kvinde tager imod med kys, tomater, brød, pecorino,
vand og vino. ... 'Everywhere I go I find a poet has been there before me.' Sanselighed og poesi. Rigtig gode
to weekender til dig og dine. Knus!
Uge 40
Uge 39
Uge 38
Uge 37
Det ord, der så let som en sommerfugl kyssede livet, blev hos hende, og hun fødte følelsen af frihed. ... Ha'
en dejlig weekend! B-) knus
Uge 36
Tretten kølvandsbølger når stranden en efter en og børster tænder. Efterhånden bliver der færre og flere
mindre. Til sidst tørrer alt ud og forsvinder.
Uge 35
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Fornøjelsens skyld er en sølle trøst for den som tror, at underholdning er den forkerte holdning. Kom
weekenden i hu at du holder den under :-) god weekend! Knus!
Uge 34
Som på en strand med to kvinder og to mænd og den orange kugle, der malede skibet rødt. Som i en kamp
om kuglers tilfældige udfald i sommernattens skød. Som i en strøm af impulser fra evighedens etiske
overgreb. Sådan så vi os selv en aften på Rindby strand. God weekend! :-) knus
Uge 33
Regnbuer sidder ikke fast. Skibe ligger ikke fast. Mennesker kan sidde fast. I stillinger, i elevatoren, i
økonomien... Men den tid vi længes efter brændte sig fast i det nu, som vi aldrig forlader, end ikke i den
fortalte tid. God rest af en driftig weekend :-)
Uge 32
Edison sagde noget, Marx sagde noget, Smith sagde noget, Schlüter og Anker også. Måske har Erhard
alligevel sagt noget. Alle siger noget og mener faktisk nogle gange det samme, skønt dybt forskellige og
uenige. Jeg tror mange igennem tiderne har sagt det samme som jeg nu gør:God weekend! ... Knus
Uge 31
Den tredje gang mågen skreg, skød han. Han mindedes de gamle dage med mad på bordet og vin i
strømme. Nu gik han fra borde og satte træskoene uden for portene. Mågen skreg igen og mindede ham
om at han skulle i brugsen inden de lukkede. Rigtig god weekend og nyd de gode varer. Knus
Uge 30
Der er så meget smukt i verden at det næsten ikke er til at bære. Der er så megen visdom tilbage at få del i,
at tilværelsens ulidelige lethed forekommer lige så ofte som små portioner i en diæt. Men der findes kun en
vinkel. Min egen. Kunne jeg give min vinkel til dem der mangler, ville jeg gøre det. For verden er smuk. God
weekend i disse lette og smukke dage. :-) Knus
Uge 29
Et gammelt trick er, når en kvindes hjerte skal vindes, at fyre en eller flere replikker af, så hun bliver glad og
interesseret. Det har jeg aldrig kunnet... Men på en blid, sommerlet nat kyssede han kvinden i sit liv. Luften
blandede sig, fuld af ord, som forblev usagte. Månen skjulte sig bag en klukkende horisont. Det var en
augustnat i slutningen af en sommerferie, at drømmen fik fæste og livet tog over... Sommerferier er noget
særligt... Ha' en dejlig ferie, og hvis du stadig knokler en uge eller mere endnu, så glæd dig, og nøjes p.t.
med weekenden. Scorereplikker er et okay weekendtidsfordriv. Men overdriv ikke :-) God weekend! Knus
Uge 28
Den føje tid nærmer sig. Selv føjer jeg kun mine laster - og min kæreste.
Uge 27
For simpelthedens skyld skubbes slatne skæbner til højre og venstre efter et princip som ingen anbefaler,
men som alle støtter. Ingen skal skubbe mig ud til højre, men gerne venligt føre mig frem mod weekendens
lise. Og hun venter mig, kan du tro :-) ... Rigtig god weekend! Knus
Uge 26
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I DFDS' kølvand boltrer Menja sig og mågerne griner om kap. ... God weekend! Knus
Uge 25
Én fredag om ugen er nok. Til gengæld ligger der mange ugers glemsomhed indkapslet i hver eneste fredag,
nok til at dette glemsomhedens fængslende sorte hul fader væk til tonerne af Auld Lang Syne... Ha en dejlig
weekend og pinse. Knus
Uge 24
Lidt minutiøse småtterier: Over tid vinder ingen. Selv Thor taber. Set over tid bliver alt tvunget til at vinde.
Ellers er tiden meningsløs. Men ingen optjener overtid... Alligevel afspadseres det meste...
Jeg skal hilse fra den blåpandede hævner, der rejst i trods slår imod vinden i stilhed og vederkvæges ved
klittens modstand. Hvor vinden hyler gennem gaffet, hvor skaden skæver til mejsen, der ligger frugtsalaten.
Rigtig god weekend! Knus!
Uge 23
Når tid, sol og vejr flytter frø og milepæle, griber digteren til nærmeste udvej, for hvad hjertet er fuldt af,
løber tastaturet ofte af med. Derfor udtaler næsefilosof Nissen til weekenden: 'Det er bedre at pudse sin
næse end at snyde den, da den ved pudsning bliver blank og glad, hvorimod man ved at snyde den gør den
trist.' ... God weekend! :-) Knus
Uge 22
Næsefilosof Nissen udtaler til weekenden: Det er bedre at pudse sin næse end at snyde den, da den derved
bliver blank og glad, hvorimod man ved at snyde den gør den ked af det. God weekend! Knus
Uge 21
Nogle gange, mere end andre kan forstå, ændres målrettede tankers kompasnål, så nord bliver syd, og det
langt, som burde være kort og omvendt. Nogle gange kan man regne med det. Rigtig og god weekend! Knus
Uge 20
Pas på de blinkende lygter på vandet, det er ej ildfluer eller morild, men stivnakkede stivstikkeres ukulørte
adfærdskontrol- foranstaltninger... Hvor er risici, hvor er havet som kun tåber er trygge ved? ... Jeg dulmer
min dårskab med dovent øl og bliver fuld om kap med månen!!! ... Og ved daggry slukkes lysene...
Uge 19
Fra toppen af poppen og sødetabletsuppen anskuer jeg mit liv. For 395 køber jeg den samme plads som
forrige gang. Jeg smiler overbærende til dem, der gør det samme. Ha' en hamrende og god weekend! Knus
Uge 18
Svedende svulstige verber afventer virilt proletarpassagens pausesignal. Ord der magter, ord der bliver til af
nød, ord der fødes og dør. Men de dør dog sammen! Længe leve både samværet og det gode vejr. :-) God
dag i morgen og en tilsvarende weekend! knus
Uge 17
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Frodig og henslængt dragende ligger hun der, vor sommer, og venter på, vi alle kommer. Kommer i flok og
tager imod invitationen. Kaster os skødesløst i grams i sommerens skød og forløses derved. Blændes af
dræbende skønhed, sluges af de flammer, som weekenden leger med... Rigtig god varm weekend! :-) knus
Uge 16
Nu, mens man er ved det, kunne man vel godt ønske for andre end sig selv, at de må få en god weekend.
Men langt klarere skinner solen end nok så mange tandlægesmil og skuespillerditto. Selv den klare dag
overstråles. Selv den selvfedeste profitmagers pudsede 30 sølvpenge skinnersolen rensende på. I
påskelyset kan vi alle være os selv eller en anden eller hinanden. Ingen behøver gå nøgen rundt. For lyset
finder vore veje. For solen og lyset, viva il sole e la luce. Må alle, selv Rasmus Tvebak, have en god weekend
og påske med en ikke alt for tidlig opstandelse. Lad de gode øller og den skarpblide sild og snaps styre for
vildt! Du, min ven, er solen... Knus
Uge 15
I periferiernes midte befinder sig en banemand. Banen er kridtet og snart vil livet kæmpe for sig, som det
gør hver dag. Påsken minder os om det. God weekend! Og til de få: GOD FERIE!!! P.s. Påskeferier er bedre
end periferier.
Og dagens lys forsvinder hen over Nordsøens tag, og havnens aften træder varsomt frem. ... Forstummet er
de måger og de skygger fra den skarpe dag, som nu er i seng eller gemmer sig bag dem ...
Uge 14
Jeg elsker at være der, hvor evigheden definitivt ingen grænser sætter. Hvor alt har ryggen mod centrum og
kun møder åbenhed og lyst. Hvor de falske smil forstummer i salig undren over muligheden for liv - og
weekend! Ha' en dejlig weekend!
Er man i livet der, hvorfra man kikker på en udfordrende verden, skader det nok ikke at flytte sig en smule.
Må en dejlig weekend berede dig. Knus
Man sku' ha' været et skarn. Så ville man undgå det uundgåelige. At elske sådan en dag, at elske livets rusk i
kravetøjet. Man sku' ha' været et skarn. Det er det man skulle have været. Så ville man ikke se solen spejle
sig vadehavets variabler og skiftevis oplyse Skallingen, havnen, Langli, Grådyb og Fanø, som i en gemmeleg,
lissom da man var barn og det var dåsen man sku vogte. man sku ha været et skarn. ... Ømøllernes vertikale
pirouetter som et bevis på den energiske strøm af kraft fra naturen. Man sku ha været et skarn... Det var
det!
Det er ikke enhver beskåret at se ud som man gør - især ikke om fredagen. Men i aften bliver JEG pyntet!
Rigtig god weekend! Knus!
Uge 13
Der er i dit åndedrag en helende sødme, i dit hår et smægtende sving, i dit smil en gribende chance. Du
rækker ud over grænsen for det opnåelige og skærmer for sultne sjæle i din baggård. Hvert tegn på liv
værner du om og dyrker. Historien er dig evigt taknemmelig. Dit navn er kvinde. ... Rigtig god weekend!
Knus!
Uge 12
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Nu sidder man så her med en kvart pelikan i luften, bølgerne hvor de plejer og Fanø så smuk, at hverken
disen eller afstanden formår at sløre det. Salig en søndag-dag!
Uge 11
De våde øjne, de fugtige læber, de glinsende smil, de svedige porer ... Til overflod åbnes sluserne med solen
som baggrund. Ha' en grundig weekend! Knus!
Uge 10
Solen står skyldig og titter bag grå gardiner på reflekserne ud for færgelejet i Esbjerg. Reflekserne danser
sexet, så puritaneren vender sig i sin osteklokke. Dampen og røgen fra den højeste skorsten stiger lystent
mod den modnende himmel. Selv sidder jeg og glæde mig til gensyn med kæreste og gode venner.
Uge 9
Forduft fornuft og lad de efterladte bøsser. Skyd så, og ram ræven, rusk regnen og nøjes aldrig med det
halve. Først da fortjener du friheden. Indtil da: Rigtig god weekend! Knus!
Uge 8
Flyv højt vor weekend på frie vinger, og land på livets kyst, Træng bort tærende sorg og arbejdssvedig
pinsel. Nyd din tid hos os, dine faste proselytter. ... God weekend, du frihedens væbner! Knus
Uge 7
Fra midten af mit venstre hjertekammer til højre hemisfæres inderste kan hverken logik eller mine seks
sanser finde den nål vi mistede på jagten i stakken. Vil løven æde giraffen, ønskes du alligevel en rigtig god
weekend!
Uge 6
En fredagsbesked af de mere beskedne: Fra sygesengen kommer salutter af slimløsningsøvelser i seje
serier. Køkkenrullerne er fyldt og brugt. Det er slet ikke let at være sygeseng. .. Jeg håber du/I slipper for
lortet og får en dejlig weekend og en ditto ferie såfremt i fald. Knus!
Uge 5
Ud af kroppen og ind under huden er lige langt. En undersøgelse blandt de fleste viser, at klimakteriesild er
glade for begge dele. God weekend!
Uge 4
Min rygrads hikken og stammen vibrerer sagte og usagt, fordi der engang var noget, der satte det hele i
gang. Engang om tusind år minus en nat vil du berolige mig med din hånds accept. Ha' en dejlig weekend,
hvis dy synes. Knus!
Uge 3
Nu bæres byrderne lettere, og søvnen er dybere. Sjovt, at netop tyngdekraften ændres om fredagen. Ha' en
fredfuld og velsignet weekend! Knus!
Uge 2
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I disse dage hvor vejret vasker smilets rynjker rene krakelerer kun de forestillinger der intet berører og
bevæger. ... Undskyld den sene weekendhilsen! Knus
Uge 1
Når man tænker, bliver logistikken en anden - hele tiden. Ulogisk logistik er ofte besværlig, men
interessant. Kvinders tanker er ofte ulogiske. Hvad tænker kvinderne på? Måske tænker kvinder, at mænds
bevægelsesmønstre skal styres. ... Hvis en mand skal styres fra punkt a til b, er den lige vej da den logiske?
Erfaringen viser, at der generalt bliver tænkt for meget. Quo vadis? Hvor er du/I/man på vej hen? Med
denne logik i tankerne opfordres kvinder som mænd til at følge resten af befolkningen ind i en forhåbentlig
ustyret weekend! God en af slagsen til dig - og knus fra mig!

2013
Uge 52
Når stjernerne bekymrer sig mindre og skinner klarere, da er det som om livet og kærligheden får nye
vilkår. Men hos dig, ved jeg, er det der altid i god behold. ... Jeg ønsker dig/jer et begivenhedsrigt nyt år.
Knus og grams i grams fra Henrik
Nu spredes julen over land og by med vindens hast. Den blæder hver en bette krog og mørk kælder ren for
utugtig og vanartet fornægtelse af den dybe glæde som kærligheden til alt godt giver. Og til de gode
mennesker, som du er en af for mig. God jul til dig og dine! Kh. Henrik
Så mødte jeg ham endelig, Kombardos bror, Hejdo. Eller ved nærmeste eftertanke, det er nok nærmere
hans fætter. Nå, men han så godt ud, veloplagt, så de må være i familie. ... Den anden dag var jeg ude at
svinge træbenet med en søster til dem - eller i hvert fald til den ene. Meget åben kvinde. Hun hedder
Kombarda ... Vi dansede lambarda - god aften! God weekend og ferie!
Uge 51
Jeg er taknemlig. Meget taknemlig. Jeg er sateme taknemmelig. Faktisk er jeg så fandens taknemlig, at der
ikke er andet lige nu end taknemlighed. Taknemligheden længe leve. Lad taknemligheden overtage
styrepinden og lede os alle ind i en jul af himmelsk taknemlighed. Ikke frihed. Ikke kærlighed. Ikke lighed.
Men først skal vi huske, at weekenden er vores. God weekend!
Uge 50
Et skønhedsøjeblik, et sandhedsglimt, en elskovsnat... Få det hele! God weekend!
Uge 49
Mens man ligger i sin egen fede angstboblende æggesnapslegerede sagosuppe skrives verdenshistorien
ikke. Og hvis alligevel, er det ikke mindre skræmmende... Så nåede vi alle weekenden. Ha' den bedste af de
gode af slagsen. Knus!
Uge 48
Tror jeg at den sidste døende flamme er den stærkeste? Jeg står med håbet langt ned i svælget. Som en
uudsagt klump. Flammen som er lyset slikker sig vej til glemsel. Om lidt er der stadigvæk varmt messing,
men om lidt... Havnen ligger brak og lygterne blærer sig som nattergale i eventyr. Minderne om varmen og
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det sidste døde levende lys er smeltet i kulden fra oplysningen... Jeg håber, vi alle når den forjættede
nærmeste weekend. God vandring derhen! Knus!
Uge 47
Hvorfor er du så lækker? Hvorfor er jeg så lækker? Fordi vi er i samme båd? Hvorfor lækker båden? På land,
til søs? God weekend! Knus!
Uge 46
Don Q's møller. Don J's kvinder. Don Ø's skeletter. Don C's tilbud (you can't refuse). Arbejderens svøbe.
Weekendens komme. Brænd igennem, og nyd den, du semihedonist! Knus!
Uge 45
Metamorfoser i netstrømpebelysning og gylpende uldmunde overdøves af kædesavens motoriserede
elskovsleg med nøgne træstammer, mens vi alle glemmer, at lyden ikke er så vigtig som følelsen. God
weekend! Knus!
Uge 44
Jeg var ude at spise med kniv og mindst én gaffel. Kvinden var smuk og vi var begge sultne. Tjeneren var en
meget beleven og pænt klædt ældre mand. Perfekt service. Dejlig mad. Det undrede mig imidlertid at han
gik rundt med en lille ske i brystlommen. Jeg spurgte ham derom. Han svarede at det var fordi han så kunne
fjerne fx en flue eller andet fra maden og demonstrerede det ved at fjerne noget fra min salat. Idet han
bøjede sig frem for at gøre det, bemærkede jeg en tråd der hang fra lynlåsen i hans bukser, hvilket jeg
diskret gjorde opmærksom på. 'Nå,' sagde han. 'Det er til, når jeg skal på wc, så jeg kan lyne ned og trække
den ud og få forrettet mit ærinde uden at gøre fingrene beskidte.' ... 'Øh,' spurgte jeg, 'hva' så, når du er
færdig?' ... 'Nå, jamen så bruger jeg skeen.' ... God weekend og mortensaften!
Uge 43
For enden af alt nyttigt kan kun det unyttige spire og gro. Der kan der leves. Ha' en unyttig, men levende
weekend! Knus!
Uge 42
De kolde stiers folk fristes ikke af efteråret i sig selv. Men af en altoverstrålende chance for at te sig. Rigtig
god weekend! Knus!
Uge 41
Evige glemsel, luftige nu. Skyer har deres egne liv. Nu bryder de ud i gråd og jeg i jubelsang. Men meningen
kender kun evigheden - og den kærkomne weekend. Du ønskes en rigtig god en af slagsen. Knus!
Uge 40
Uge 39
Uge 38
Septembers himmel er der, blå eller ej. Jeg samler mine efterårsfornemmelser i klaser. Noget spirer
allerede før frø bliver lagt. Nu sendes tålmodigheden på forårsøvelse igen. Ha' en dejlig weekend!
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Uge 37
Hvis livet var en nylagt lort, og mennesket en ø i et tørlagt ocean. Og hvis dit brusende hjerteblod nægtede
at koagulere, og dine trætte fødder at træde vande, og dine tørre øjne at græde … husk da, at vi kun
kæmper, hvor vi færdes … Rigtig god weekend!!!
Uge 36
For enden af regnen bestemmer jorden sig først til at give efter. Dernæst grådighed. Jorden oversvømmes
af lykke - og liv. Må regnen vente til lykken er druknet hen. I weekenden behøver vi ingen lykke. God
weekend!
Uge 35
Nu går sommeren hen hvor den ofte har været før. Jeg halser modstræbende bagefter, men finder mig i
det og befinder mig efterhånden i en boble af henslængt stræben ... Til sidst nås weekenden alligevel. God
weekend!!!
Der skal tilbagelægges mere end et lysår for at komme udenfor din kærligheds rækkevidde. Solen, og
galakserne fortæller intet ... Din varme siger alt.
Uge 34
Uge 33
Uge 32
Alt er godt lige nu. Regnen er god. Vinden er god. Dagen er god. Livet er godt, men ekstra godt, fordi jeg
kender dig. Rigtig god weekend!
Så skal der arbejdes igen. Om få timer springer jubelidioter rundt for at tjene andre for at tjene til lidt
mening med alt. Det er lige godt for galt.
Uge 31
Uge 30
Uge 29
Uge 28
Uge 27
Bold, parti, sæt, kamp og dope, ris, riis, pasta, sprint, klatring, tidsaltmuligt, men i morgen både Fanø by
Night og Esbjerg do. Denne sms er uegnet for nordmænd. God solrig uge og weekend! Knus!!!
Uge 25
Fra yderligheder til inderlighed. fra uudforsket drømmelands parnas til gråt grænselands morads, fra dig til
mig, fra mig til mit, ... er der langt og kort. Rigtig god weekend! Knus!
Solen kæmper videre mod de fronter, den selv skaber. Jorden er rundsvimmel af sin cirklen efter egen hale.
Mennesket er produkt af sol og jord. Jeg tager det roligt.
Uge 24
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Grøn er dagens flask',
drøb'len bli'r pladask,
kvinderne sig alt på stranden sole,
nøgne som min tørst,
hvemses er nu størst,
drøbelen nys smed da sin arbejdskjole
Uge 23
I denne søde junitid hvor skov er fyldt med myggebid og tørstige flåters ditto, hvor solen højt på himlen ser
hvor brændt man bli'r i dejligt vejr, da somren er kommen for vi to (ja ja, det skal være 'os', men om
sommeren rimer kun ordene), og milde tanker spredes og mit hoved ledes - efter nok en tur i byen... forsøg
da at have en rigtig god weekend - det gør jeg. Husk at passe på Fenja! KNUS
Til historiens gang: Skabagtige, selvubevidste unge!!! ... Unge har altid været genstridige, og
generationskløften er der kun smalle broer over. Men men men... Vores fælles vilkår bygger på de seneste
ca. to generationers udskejelser. Vi var selv med til at skeje ud, så i en vis grad er vilkårene skabt af os selv.
Vi, der var børn i 60'erne og 70'erne, har oplevet, at mor kom på arbejdsmarkedet. Vi har oplevet
velfærdssamfundets op- og nedture. Vi har oplevet Glistrup og Kjærsgaard og fulgt nynazisternes
bevidstløshed. Og vi har ofte fortalt vores børn om det. Men vi har aldrig fortalt hele historien. For de
smertefulde erkendelser har vi bortrealiseret i usle materielle goder og tryghedsdrugs. Historiens længsler
og nederlag ligger begravet i glemsels vederlag. ... Men vi har stadig livet i fremtiden tilbage, og i nuet kan
der handles ud fra både nederlag og længsler, fortid og fremtid. Jo mere man har følt, erkendt og ved,
desto bedre grundlag for at handle både spontant og besindigt har man. Men forstår nutidens unge det?
Forstår unge lærere og pædagoger det? Forstår lærerne på seminarierne det? Forstår professorer det?
Politikere? Ja da! ... Men ingen forstår, at så længe man intet føler for den tid, som er gået, og så længe
man intet ved om tiden, som er gået, og så længe man intet ved om de følelser, man ikke har, og den viden,
man aldrig fik, da vil livet føles tomt - og din dagligdag vil være overtaget af midlerne til at (be)vise, du er til.
Siden 80'erne har børn ikke skullet lære, de har skullet lære at lære. Metode er bedre end kundskab, er
devisen. ... Alene dette forhold kan være grunden til at fornuftige hoveder har fundet på, at fremtidens
skole skal være præget af mere tid. Tid sammen og hver for sig - men dog sammen. Lære at føle i kor. Lære
at fortælle samfundets vilkår. ... Pædagogen og læreren skal - uden at rive barnet over i to retninger - tage
barnet i hånden og vise vejen til lærdommens kilde. Og barnet skal erfare, hvorfor det er vigtigt at 'stå ved
åndens kilde og langsomt knæle ned' - og drikke. Samtalen om livet, kundskaberne og vejene til i fællesskab
at finde fremtidens rigtige udfordringer og udforske mulighederne, må være det bedste at lære. Samtalen
er vejen, og ordet er hos folket. ... Men som Nyrup skal have sagt til sin kone, Lone, da hun spurgte ham
om, hvorfor han blev socialdemokrat: Jeg ved det ikke, Lone! Jeg ved det ikke!!! ... GOD WEEKEND!
Uge 22
Så kommer fronten. Grådyb gråner. Konturer blegner som mennesker. Og jeg lukker det ene vindue.
Uge 21
Stille flyder Varde å. Kom over den for nylig. Den var nydelig. ... Som åen flyder, flyder jeg, trygt på mit leje
om nogen tid. ... Åen og jeg er soulmates, vi vil begge til havs. ... Det ferske vil oven på og parres med det
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salte. ... Jeg er ingen salt hund, men en flyder... Ét slår aldrig fejl: tager jeg over sundet med Fenja, bliver jeg
fuld. :-) ... Rigtig god weekend! Knus
Så sidder jeg så her. Kun iført undertøj, jeans, skjorte og sokker og sko - og har det varmt og længes efter
korte bukser med plads til det hele og luft til stiklerne - eller dardenellerne, som visse vil påstå, de hedder,
de der for forplantningen så vigtige dinglenoter.. :-)
Uge 20
Så blev det sommer og sikke mange somre vi har haft... Det store spørgsmål er imidlertid stadig: hvor sidder
pinsen på en dame? ... Dette og et andet issue fylder mit hoved i sms'ende stund: kan man i disse tider føle
det naturligt ikke at brokke sig? Jeg føler jeg strider i modvind... Ikke at jeg dog vil brokke mig over det... Ha'
en virkelig weekend og en kæmpe dejlig pinse, som damer ifølge avisen, jeg engang læste, skydes i! Knus
Uge 19
Uge 18
Nu afløses længslen efter af påtrængende fornemmelser for den kommende weekend, som jeg håber du vil
nyde ... God weekend!!!
Uge 17
Gylden blomst, en fantasi
Hun løsner sit hår
I slow-mo-tion
Udstrakt øjeblik
Hvor alt er intet
Og intet er mer’
End nogen kan forstå
... Ha' en blød og god weekend!
Jeg forstår ikke de færgemænd... De sejler altid den ene vej og den anden vej, og færgen gør det samme.
Godt de har mulighed for på skift at gøre det med en anden ...
Uge 16
Et mylder af tankeløse artigheder pynter min udsigt. En spinkel og uudfoldelig glæde vælter min stolthed.
Mit jeg bliver langsomt luftigt og følelsesløst ved de gentagne artigheder. Glæden bliver gennemsigtig, men
glemmes aldrig. Du ønskes en rigtig uartig og meget glad weekend! Knus
Uge 15
Jeg vælger mig en forårsknop på spring og tænker mig et forårsslot, hvorfra jeg ser en verden, mild og
munter, uden lumske, ligeglade, falske smil, men med ligefremt og lutter ideligt livsmod. Herfra, hvor jeg nu
sidder, ønskes du en livudløsende forårsweekend! Knus!
Uge 14
Hvis du evner at tro, så tro på dine evner. Tror andre på dig, så tro på andre. Tror du på det gode, tror du
også på det onde. Det kan være farligt at tro. Tror jeg nok. ... Men du skal have en rigtig god weekend, kan
du tro.
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Uge 13
En kvinde er som en sommerstorm om vinteren og ligeglad med følgerne. Ha' en god weekend og påske!
knus
Uge 12
Et vejr, en tid at forelske sig i, en kærlighed i flugt, som viben der med skyldigt skrig gemmer sig i skyens
akvædukt. En blomst på ruden smelter i solens sarte kys, mens viben rundt sig vælter i morgendagens lys ...
Må morgendagen bringe hvad den kan, om ikke andet så en knaldhamrende og glimragende weekend til
alle gode mennesker, deriblandt dig. knus
Uge 11
Visdom, er det en dom over de vise? Kristendom, er det en dom over de kristne. Guddom, er det en dom
over Gud? Hvem dømmer hvem og hvorfor? Og hvad med en domstol og en dompap? Kan man sidde i en
domstol og pakke ting ind i dompap? Jeg synes domme er dumme ... Rigtig god ferie/påske/weekend og
kamp for den danske model, selvom selv SF vil stå bag et regeringsindgreb/-overgreb. First we take
Manhattan and then we take Berlin. Først tager vi dem ved næsen og så i r.... Knus fra Henrik
Bedre at bøje sig med vinden end at knække mod vinden ... Ja, vi stakkels lærere skal nok ud i forlænget
påske. Som om den ikke er lang nok i forvejen, især om fredagen.
Uge 10
Verden vender vrangen ud, så højre bliver venstre, og manden kører højrekørsel i mit troløse bakspejl,
mens mågen vender næbbet hjemad mod de vante vidder. Og solen vokser med opgaven ... Rigtig positiv
weekend! Jeg ku' ik' la' vær'. Så henrykt jeg er. Kærlig hilsen fra henrykte Henrik
Når vandet vender, ender udgangen så med et sidste bølgeskvulp, indtil det ender og vender den anden
vej? Er ind- og udveje ens i enden eller er det ligemeget? God weekend! Knus.
Hvorfor, siger jeg, hvorfor? Fordi, siger du, fordi. hvordan, siger jeg, hvordan? Sådan, siger du, sådan! Til
hvem, spørger jeg, til hvem? Til sidst siger du, hvorfor...?
Uge 9
Forbavsende lidt under solen påvirkes af historiens fejltagelser. Begæret styrer stadigvæk. Nogle gange,
skulle man tro, er det med vilje. Rigtig god weekend! Knus
Uge 8
Es ist aus der Höhe dass ich spüre ein kleines aber doch nicht unwesentliches Gewissheit, dass ich nicht
mehr als Gestern im Sinne habe. Meine Hoffnung ist, dass es Morgen verschwunden ist. Dann wird Heute ja
Gestern. Viele Wochendengrüsse von mir für dich, du Kernmensch. (sendt fra en sygeseng i Berlin)
Uge 7
Søjler fra himmel til hav af regn og lys på skift som vagter påplads og ej. Blindhed af skæret fra vand fra
lysets u barmhjertige kilde til liv. Skibe og fugle på flugt - fra hvad? Jeg ønsker dig en super weekend, uanset
hvad.
Uge 6
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Atter skal vi tvinges ud i lediggang, sove længe, gå sent i seng, og for at vise at man sætter pris på både
vinter og ferie, skal man oven i købet være taknemlig ... Jeg siger tak til systemet og tak til dig, fordi du er i
verden som du nu engang er. Hvis du ikke har fået påtvunget ferie, vil jeg da for nærværende nøjes med
'god weekend' til dig. Til alle ferieramte, ha' en tiltrængt ferie og to gode weekender! Og nu vil jeg hjem og
på kro med kollegerne! Kh. Henrik
Nu har vi i lang tid for ikke at sige længe nok være genstande. Genstande for etatens og den øvrig heds
mere og mindre vilkårlige undersøgelser, som intet fører md sig andet end en form for erkendelse af, at
velfærd ikke løser noget. Vi er hvad vi er indtil det modsatte er bevist. Jeg rister min case. Og jeg ser frem
mod weekenden som begynder i morgen hånd i hånd med min ferie og forsonlighed. God weekend!
Ode til Grådyb: Oh, Grådyb, du skibenes flugtvej, du skellet mellem vader og deslige, hvad vil du forråde og
sige om dybets mystiske rige? Er det fælt eller er det smukt dernede i bundens bugt, eller kan kun kunsten
at fantasere blotlægge skibets lønlige flugt. nedtæling til ferie, det bliver stort og dyrebart på fredag.
Når solen titter og sygdom smitter og du er på twitter, mens skyer tisser og vinter vrisser med lod og trisser,
for et forår nærmer sig ... Da skal du vide, det er å tide, uden kvide, at nyde skyen og gå i byen, nu rim jeg
mangler, efter nyt jeg angler, så hjælp mig, ven, med at ende den ... God arbejdsuge!
Uge 5
Sidder og ser... Den evige vekslen mellem fortid og nutid i det nu, der uden ophør altid forsvinder. Og jeg
frydes over det, når landskabet fortæller, at evigheden er der hele tiden. Frank Lloyd Wright forstod det tror jeg. Elementerne i mit liv spejles i horisontens leg med lys og himlens kys. ... Vrøvl, ville nogle sige,...
men også de må have en god weekend, lissom du, min gode ven!
Uge 4
Jeg letter mine flueben op ad gårdens gravensten og sne bli'r gul med fugl i skjul, mens rim og rems gør
forårsrent ... Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård. Hvidt forneden, hvidt
foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. ... Og hvad rimer så på træ? ......... Frost. Jeg
overvejer kraftigt at tage atent p mine sms'er og opkræve pr. efterkrav, når folk har læst dem. Rigtig dejlig
hvid weekend! Hilsen BizNissen
Uge 3
Det kommer mig ret for at jeg allerede i morges hen ad kl. 8 fornemmede den gamle velkendte salme '...
lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind ...' få tag i mit viltre sind og tvinge mig til at omfavne mig selv og livet
omkring mig. Jeg fik lyst til at kysse mine nærmeste, fyldtes af skønne tanker om en lys fremtid. Min varme
sender jeg hermed videre til dig, min bror, min søn, min datter, min kæreste, min ven, min sjælefrænde
med et ønske om, at du må få en fantastisk weekend. Knus herfra.
Uge 1
Disse uendelige vidder som fremtiden tegner i sandet for os. Denne endelige og forgængelige sandhed,
skrevet med kridt på den våde motorvej. Bestemmer fremtiden ikke over dig og mig? Eller er det os, der vil,
kan og tør? Vil du læse svaret, er det nu. Vil du være med i kampen, er det også nu - men der er lang vej.
Ha' en dejlig weekend, når den kommer til dig. Grib weekenden! Knus fra Henrik
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Uge 51
Der findes kun ét tidspunkt, hvor man kan være lykkelig: NU! Heldigvis er livet fyldt med nu'er. Jeg ønsker
dig og dine en glædelig jul med masser af nu'er. Knus fra Henrik
Uge 50

Hvem siger at vi har ret til frihed? Hvem siger at vi har ret til demokrati? Hvem siger at vi er lige for loven?
Vil vi kæmpe for vores ret eller vil vi dø hen som høns på en pind, som lort på en sko, som øer i
ligegyldighedens ocean? God arbejdsuge fra en ægte statsborger.
Uge 49
I en tid hvor alt og alle skal overvåges, i en tid hvor enhver er sin egen og ingen kan finde sig selv, i en tid
hvor det tager et sekund at nå om på den anden side af jorden og en evighed at blive hvor man er, da skal
det gesvindt og langmodigt lyde fra en ægte jyde: Ha' en fantastisk weekend - den starter i morgen!
Uge 48
At se fremtiden gennem solens atomklare genskin og være på rette sted kl. 14.45, mens dfds-skibets
kølvand bryder iskrystaller, så vadende fugle meget nemmere finder føde blandt krebsdyr og sandorme,
begrænser min umiddelbare irritation over juleri og overflade .. Ha' en fantastisk weekend, som begynder
NU! Knus
Uge 47
Livet er en herlig gave, der er øl på vej med mer', der er frokost til min mave og øller, fler' og fler'. Lad alle
mænd og koner synge sammen i et kor. Og lad macho og matroner blive væk fra vores bord. Frit efter H.
Rasmussen. Og på forkant, rigtig god weekend!
Uge 46
Man sidder med en pølse og en følse og håber på at undgå en forkølse, mens ølpølsen spises op, glider øllet
ned og ølsen ved hverken forfra eller fra bag. Men hvad gør det, for uanset om man sætter p foran eller
bag, smagen er dog den samme. Rigtig god weekend! Knus!
'Din mund siger nej nej, dine øjne siger ja' .. Så tag dog for pokker at lytte! Mænd evne til at fortolke
kvinders indefinitte længsler og kvindens mangel på evne til direkte kommunikation uden omsvøb er
baseret på fejlfortolkning af kvindens fejlformulerede anvisninger i at forstå kvinders ytringer og signaler.
Det er en gordisk knude. uden sværd at hygge med. ... Vrøvler jeg? Måske er mænds empati bare et middel
for deres libido.

