
Til afslutning på læsekredsen til Romanklubben på Glostrup Bibliotek –        

forfattet af Grethe Møller Hansen: 

1. Hej alle – så ses vi her igen  

til Glostrup Bibliotek iler vi hen. 

Nu skal der atter kåres en digter, 

jeg ved endnu ikke, på hvem vi sigter. 

Romanklubben arbejder flittigt. 

Hvem er bedst – hvem skriver vittigst? 

 

2. Der læses, skrives og diskuteres. 

Det er svært, der argumenteres og refereres. 

Vi starter med Evighedsfjordens profeter. 

Morten havde en ko, men ej mange moneter. 

Han snød og narrede grønlandske kroppe  

af dem, han mødte som præst deroppe. 

 

3. I igloens mørke og klumre luft 

fornemmes beboernes tunge duft 

af krop – sved og stinkende barme 

af bidende lus og en udluft af tarme. 

En stinkende em – en tung atmosfære, 

hvor ’en henne i krogen får tømt sin blære. 

Det lugter – det dufter – det damper af kroppe. 

Det kribler, det klør – der er liv deroppe. 

Kim Leine er med i fin konkurrence. 

Hans bog om profeter må have en chance. 

 

4. Når unge piger når en vis alder, 

får de ofte med deres mødre rabalder. 

Det kræver takt fra begge sider, 

og begge parter synes de lider. 

Den lesbiske pige i bogen her 

går til sin far, som er lidt mer’ 

forstående – præst – på problemerne ser 

og får noget mæglet, så alle kan være tilfredse, 

selvom moderens bemærkninger fortsat er spidse. 

 

5. I Danmark er det svært at forliges 

i Afghanistan kæmper, slås man og kriges. 



I ”Den stjålne vej” forstår vi, hvor angst man er. 

Ingen tør føle sig sikre her. 

Kvinder og børn bliver mishandlet groft, 

når de findes af Taleban – skjult på et loft, 

halvstore drenge kan ej gå i fred, 

men bliver voldtaget af en politimand så led. 

 

6. Marie Curie blev født i Polen 

Kemigeni – et fund under solen. 

Fysik i Sorbonne plus lidt matematik. 

To flotte Nobelpriser hun også fik. 

Hun analyserede radium og fandt 

det nye Polonium som ret interessant – 

et grundstof som siden har fået betydning 

for røntgen og stråling og lysets brydning. 

Hun forsked’ og vidste en masse om stråling  

og døde stærkt plaget af manglende måling. 

Hun offentliggør sine tanker for verden. 

Hendes viden er idealistisk – jo – det er den –  

vil ej tjene penge, for sådan hun tro’de: 

Min viden skal komme alle til gode. 

 

7. Bogen ”Sten, saks og papir” beskriver en flok, 

som ikke har fået kærlighed nok. 

Forældrene drak og stjal en masse, 

de hørte til samfundets laveste klasse. 

Forsømte børn, forhutlede stakler,  

stoler ej på sig selv, alt hos dem vakler. 

At hente Jaques på værtshus er svært,  

men Thomas og Jenny fik det da lært.  

De mangler den varme, som mange børn har,  

der har fået den fra deres mor og far.  

 

8. Asger mister sin kontakt til Amalie og Sara. 

Det kneb for ham samarbejdet at klare. 

Efter en måned måtte han finde nyt job. 

Som handicaphjælper gik han til Waldemar op. 

Waldemar havde mængder af sygdomme her,  

hjertefejl og svært ved at trække sit vejr. 

Hans store ønske var at træffe Tabi el Mekke 



som boede i Marokko i en lille flække. 

De fik af ham noget tryllevand. 

Det var svindel og fup i bedste forstand 

Waldemar døde – de måtte ham miste. 

Han skulle til Danmark – begraves i kiste. 

Familien tog afsked, men Asger tog ud 

nu ville han ikke stå mere for skud. 

Om bogen jeg ved ej, hvad jeg skal mene, 

men han spiste sin middag ganske alene. 


