Noget om månesyge
Tekst: Halfdan Rasmussen, 1960
Musik: Rasmus Skov Borring, 2015
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1. Dans, min måne.
Dans, min stjerne.
Dans som bjælder i mit blod.
Lad mig låne
fra det erne,
lys af jeres overﬂod.

5. Suget op i
erne kloders
vilde lys: Et himmeltegn
med min krop i
stjerneﬂoders
bølgeslag af blæst og regn.

2. Jeg er lys af
jordisk tælle.
I er milliarder volt,
som fornyes af
dybets vælde
selv når det er hundekoldt.

6. Følg mig folk i
prås og kærte,
tudsekravl og myrekryb.
Som en dolk i
rummets hjerte
åbner jeg for større dyb.

10. Himmel dog!
Se meteoren
styrte i det tomme alt!
Gudskelov
man står på jorden.
Det var ikke mig der faldt!

3. Når jeg brænder
kan I ikke
se mig lyse, kan I vel?
Men det hænder
jeres blikke
spejler mig. O hvilket held!

7. Se mig, folkens!
Som en panter
ﬂænger jeg mit by e op.
Jeg er dolkens
lyn som planter
stjerner ind i na ens krop.

11. Lad dem dåne
i det erne,
over kirke, over kro.
Dans, min måne.
Dans, min stjerne.
Dans en månesyg l ro!

4. Så er jeg
i na ens øjne,
så er jeg på na ens bund
mer end mig,
end denne nøgne
lille prås af tælle kun.

8. Himlen dirrer.
Hjertet pumper.
Engle tru er i trompet.
Hvor I s rrer,
lysestumper.
Sådan fødes en planet!

9. Se hvor smukt
mit billed drejer
sit polære snudeska !
Hvilken ﬂugt
min sjæl dog ejer!
Hvilken ynde! Hvilken kra !

‰

