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Til min elskede Ann, som er grunden til, at jeg står op i dag. 
Til min elskede  Malthe, hvis omsorg er ubeskrivelig. 

Til alle de fantastiske mennesker, som har støttet og lindret på 
denne rejse, ingen nævnt, ingen glemt! 



Forord 
“Wer sucht, findet nicht, wer nicht sucht, wird gefunden” 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Kafka


I efteråret 2017 skete det, der ikke må ske. Jeg blev ramt af 
kræft. På bare to dage fik jeg to kræftdiagnoser, hvoraf den 
ene var akut livstruende. Den anden uhelbredelig.

Livets uforudsigelighed ramte min familie og mig med fuld 
styrke. 

En kamp skulle kæmpes og vindes; alt andet ville være 
ubærligt, men ikke desto mindre et meget present vilkår.


Denne digtsamling er et udvalg af de digte, som for de 
flestes vedkommende er skrevet i denne periode.

Jeg har, som så mange andre, skrevet digte til “skuffen” 
siden jeg var et ungt og søgende mennesker. At skrive i 
denne form har været min måde at aflægge mig selv besøg, 
når livet krævede det.


Jeg håber, at digtene kan give dig og dem, du holder af, et 
billede på det livsvilkår, som alle os med kræft og anden 
alvorlig sygdom må leve på. 


Livet er en gave - en gave med så ufatteligt mange nuancer 
- Lev det, som du kan bedst!

          

	 Kaare Jepsen, Risskov, december, 2020. 



 

                                     “Nåden er”, Kaare Jepsen, 2018.



Grace under Pressure 

Du vandrer fortsat gennem

Livet på trods


Du opretholder en grad af stolthed - 

Lige nok til at vejret kan trækkes


Havets sirener vidner om, at du må hjem.




Urolige nætter 

Lyset 


Kaster mig hvileløst ud i tankespind og 

Smerte


Jeg sanser 

Jeg mærker den konstante uro,

Som bærer mine tanker ud i nattens tyste, nænsomme 
landskab


Lyset er så blåt

Stemmerne

Sirenen får mine indre dæmoner til at falde til ro


Jeg har ikke længere ord for det, der sker


Jeg lader mig sagte lede ad lysets stier og lader kroppen 
overgive sig….




Sne 

Sne i september


De hvide flager mod ruden


Et drømmesyn....


En engels vingeslag 


Som blidt berører mit ansigt


Din Kærlighed


Er


I


Alt




Lev 

Lad dig aldrig nøjes med middelmådighed.

Lev fuldt

Lev nu

Lev 


Tag det hele ind


Lev

Lev nu

Lev fuldt

Lad dig aldrig nøjes med middelmådighed. 



Sorgen 

Sorgen er min og

min alene


Den desperate bevidsthed om

at befinde sig 

på forblæst og

rystende af-grund


Sorgen er min og

min alene


Erkendelsen af den smerte

det limbo

jeg må sætte mit liv i perspektiv

til


Sorgen er min og

min alene


Du kan ikke bære den!


Du kan ikke rumme den!


Du skal ikke kunne det!




Alt er fred 

Du er hos mig i en sang


Du er i en strofe, som viser livets skrøbelighed


Du er hos mig i et syn


Du er et landskab, som åbenbares


Du er i en dråbes sagte kærtegn på min kind


Bølgen rammer klipperne og evigheden møder mig i et 
åndedrag


Alt er fred 


Alt er godt




Kræftanstrengelser 

Visdommen kom som en sum af ubeskrivelig fred i mit sind.


Af sære, fredfyldte stier kom den - Freden - Stilheden.


Som lysningen i skoven.

Som fnuglette spindelvæv, der lagde sig blidt

omkring

min  

krop

og lod mig bevæge mig 


vægtløst  

i

universet


Som en havn ved den urolige kyst, 

Som at være fredfyldt på den der  svævende - 
altomfattende, autentiske måde,

som kun er der, hvis du er der.


Det handler om dråber af “nu” ,

som skyller ind over molens altomsluttende værn.


Og fred 


Du er i havn  

Du er kommet hjem

Du lever nu

Du er her nu 


Andet kan jeg ikke rumme.

Andet kan jeg ikke tænke!




Et perspektiv, som på samme tid lader dig finde fred i en 
fremtid,

som kræver en kraftanstrengelse uden lige, hvis den skal 
være til at bære.


Det er ubærligt og uendeligt kærligt på samme tid.


Et skisma, som du må leve dit liv på.

Et liv 

Et afsæt med evighedsbevidsthed, som gør, 

at du kan tage det vigtige spring


Ind i livet 

trodse angsten

Lyset får det sidste ord - 

Jeg ved det.


Havets genskin i mit hjerte 

stjernernes lys i mit øje.

En tåre løber - 

møder min mund.


Vi er et og det samme i det evige pulsslag.




Hun fandt ham 

Hun fandt ham liggende

i afstandsløshedens

paradoksale fred.


Hun fandt ham skrivende.

Sangen, som han skrev 

var en sang til hende.


	 	 

Hun fandt ham i sine arme

han sov som et spædbarn – 

i ét med afstandsløshedens

himmelske fred.




Tid 

Du standsede.


Evigheders tankespind samledes

I himlens violette tone


Du klarer det ikke, siger du.


Vi sanser, vi lever.

Begiver os ud på livets vej;

fortabes, falder. 

Rejser os i hyldest,

når Evigheden sender os løfter om nuet.


Begiver vi os ad rette vej?


Du rejste dig, gik –

og bragte evig lykke med dig tilbage.

Tilbage til den tid, som kaldes nu.


Kan vi så tro dig?

Er du her?


Vi må lade os drage af Livet selv.

Vi må uafbrudt længes!

Sindet tørster efter substansens lindrende tyngde.


Evigheden tegner violette spor i mit sind.

Det er nat.

Jeg er til!




Sat 

Rådvildheden har holdt sit indtog


Vi løber, løber, løber

Men slipper ikke fri.

Vi er sat.


Sat i verden. 

Sat til vægs.


Min sårbarhed kommer bag på mit overskud

Min sårbarheds smertespor kommer til min bevidsthed.

Min bevidsthed, som forsøger at rumme det faktum, 


At Livet

Er endeligt -


Endelig kom visdommen til mit 

Fortabte sind.


Som en forløsning.

Som støvregnens små sommerfugle - lette strejf på min 
kind.


Den kom som solens skarpe lys, 

som brutalt åbnede mit kød og

åbenbarede kaskader af lydløse skrig og fortvivlelse.


Sat i verden.

Sat til vægs.




Engle 

Englehuset

Englelyset

Engletroen


Engle står vagt i Ottetalsevighedernes

uendelige favntag


i


en tilstand, vi ikke kan rumme

blot 

ane

i

Fred!


 



   Wadjets Øje 

Ser på mig.

Ser mine fortvivlede tankestrømme,

der som stormfloder

vælter mig 

omkuld

i

isnende kaskader

af

tvivl og sorg.


Som at drukne i et livtag med så store

og

altomsluttende understrømme,

at alt

kan

være det samme.


Det bliver aldrig det samme….

igen.


Jeg bliver

aldrig

den

samme

igen




Jeg har mødt døden……..

det

forklarer alt.


Mit svar skal være et 

AMEN!

De Hellige Tre skal

STÅ VAGT!

Alle Engle skal 

HELE

Mine kære og elskedes

SORG




 

        	 	 Wadjets Øje, Kaare Jepsen, 2020.



Er 

livet er et Sædekorn


Livet er en Spire


Livet er en Tanke


Tanken er Liv


Tanken er Syn


Tanken er spring i 


Tanketid




Sol Måne Vind 

Kan du, Måne

bevæge mit sind

ad dunkle gange

mod sorgens kammer


Kan du, Sol

forløse længslen

markens grønne enge

hvor jeg ligger i en rus

af fortvivlelse

og smerte


Kan du, Vind

kærtegne mig blidt

på min kind

så smerten forsvinder

i et strejf af


blid

blid

skønhed




Blik 

Ser mig selv

dybt

i øjnene,

men finder

ingen forklaring


jeg blændes af lyset


mit sind er mørklagt

og skodderne blokerer for

mit 

indre blik


jeg ser intet for mig


Dit blik møder mit

lyset splintres 


et budskab om lindring

hjertets puls

i

Dit blik 



Dansende 

De dansende gør elegante undvigemanøvrer


Rammer en solstråle i glassets genspejling


De dansende ser drømmende

 på solens livgivende lys


Forsvinder i et glimt


Lindetræernes nektar fylder luften med den samme sødme 


Som du…….

	 	  



Pulsslag 

Lyden af bølgeslag

og rullende sten,

som på forunderlig vis

altid finder

deres leje

rulles blidt og rundes af livets

evige bevægelse


Et åndedrag, som

aldrig slutter


Blæstens blå toner,

som omslutter mit ansigt - mit øre

med en ømhed og ro

her midt i stormen

som en trøst for mit oprørte

indre


Tavsheden i bølgens pause

og vindens


Bliver det vakuum,

jeg må leve med

en pause

et nødvendigt sekund af 

fortvivlelse

som min krop forsøger

at absorbere og omfavne




Før livets pulsslag 

igen

slår mit sind 

i

takt

med

verden


Jeg prøver at forstå,

men kan ikke…




Livtag 

Jeg tog rejsen mod det ukendte

Jeg tog livtag med livets Stjerner, Sole, Planeter.


Jeg tog Døden i betragtning


Jeg nægtede at dø!

Jeg nægtede at gi´ op!


Jeg vendte tilbage til 


Kærligheden - Nænsomheden  - Altet


i dets smukkeste skikkelser:


En Kvinde - En Søn


Og Englene sang den smukkeste Hymne til Livet - og deres 
pris!




        Så tog du afsted 

Så tog du afsted….

Din varme - 


Din uendelige kærlighed


Blev tilbage i mit hjerte, som altid og

For evigt vil næres


Af det du gav 


Så tog du afsted….

Trådte ind i det evige nu - 


Jeg blev i tiden

For at elske livet!




Blæsten 

Blæsten trækker erindringsstriber

i landskabet.


Et solglimt i søens grågrønne vand

vækker til liv.


Blæsten forbinder nuet med 

en strøm af tårer,

som aldrig kom.


En tid, 

som var....


Et menneske rejser sig - på trods 

Lader livet sejre i mosaikker af vindstød imod ansigtet....



Alt, alt for stille 

Min stemme forsvinder

lige…så…stille…


Jeg er ikke tømt for ord,

men er på besøg i verden


Verden er ny for mig 

og jeg må forsøge

at leve med

tavsheden……………..som du ikke kan forstå………………..


Jeg må forsøge at leve

i stilhedens flimrende lys,

som på samme tid

er både

uro

og den retning,

som jeg må gå mod


Jeg blændes 

og her

er

alt, alt for stille…………..




Ruder 

I sagte fortvivlelse

banker vinden mod mit sind.


Lyden af fugles skrig.


Møder dig, som sender mig bud 

om evighed og endelighed.


Du er her - Du er her ikke 

mere.


Lyden af fugles skrig.


Hager mig til livets flåde, 

som hvirvles rundt i mine årer.


Lyden af fugles skrig.


Finder ro ved havet, vender mig og ser


huset brænde - ruder knuses.




Ro 

Kan du se, at jeg lider?

Ja, for du har englens

visdom.


Kan du se, at jeg vil leve

på trods?

Ja, for du har budt englen

at tage bolig

i dig.


Kan du se, at jeg ånder og

lever gennem dig?

Ja, for du har englens hvide lys

i dine årer.


Kan du se, at jeg falder til ro?

Ja, for du er englen,

som løfter mit ansigt

op,

og giver mig fred – 


Kan du se, at jeg øver mig i nærvær,

øver mig i nærvær,

øver mig i nærvær!


Ja, for du har giver mig håbet, drømmen

og 

livet tilbage.


Du er min engel.


Til Ann




Når natten møder dagen 

Når natten møder dagen,

så finder mit sind fred i

stemmer fra kilder af evighed.


Når natten møder dagen,

takker jeg for livet.

At mødet endnu er mig bevidst.


Når natten møder dagen,

ved jeg livet vil mig det godt.

At tanken blot skal finde 

Lindring.


Når natten møder dagen,

møder jeg dig i mit livs

alt.


Når natten møder dagen,

tager jeg af sted fra 

mørkelandet og møder

al verden i en hvidtjørns 

blomst.


Når natten møder dagen,

er vi forbundne i et og 

samme åndedrag.




 

Om forfatteren 

Førtidspensionist, lyriker og maler. 
Tidligere lærer. 26 år i selskab med de fineste mennesker. 
Har skrevet  siden min ungdom.  
Poesiens kompakte og intense form har været en livsnødvendighed for 
mig.  
En prisme at se, mærke og til tider forstå livet i gennem. 
For mig er poesien den række af toner, som stemmer sindets tankespil 
og giver det fred og ro til eftertanken.... 
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