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At forstå hvad ting betyder - er en af mennesket skabte dyder

Kunstens kunst er ej alvorlig, men forstås af nogen dårligt

At forstå hvad livet skænker, løser dig fra sorgens lænker

Kunstens kunster skaber stregen, hop nu bare med på legen

Summertime
og bier der summer
cykelhjul og hat
der rummer
flaskekunst og øl
på hovedet
balancepunktet
det er foden
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1
Betydningsforståelsens kunst er uforståelig
2
Livets spil går op og ned. Dét er spillets virk’lighed
3
Livets indsats den er vigtig, selv om du ej rammer rigtigt
4
Store spørgsmål ofte stilles. Svarene de kommer silde
5
Urets viser hastigt drejer. Intet er nu som det plejer

6
Dyt og båt og snak snak snak
Hører du efter? Nej, ik et hak
Larmen fylder hele hovedet –
jorden rundt – ja hele kloden
7
Snikke snak og bla bla bla
stilhed er her intet a’
ungen hyler – konen skælder
far sin øl i stuen bæller
TV – radio og pc’ens brum
Øv, hvor verden dog er dum
8
Stilhed, fred og harmoni
Skøn musik – det kan vi li
Træk nu vejret ind i kroppen
Hæld dit tevand op i koppen
Ned i stolen op med skanken
Lyt – ja hør dit hjertes banken

9
Kys og kram og kærlighed
Det der noget særligt ved
Hjertet banker
Blodet bruser
Vinden gennem håret suser
Solens skin og himlens lys
smager som det første kys
10
Hjulet drejer rundt og rundt
Står du stille gør det ondt
Op på hjulet
På med vanten
Stilstand gi’r dig hjertebanken
Stop og hør dit hjerte taler
Lyt - det standser
helbredskvaler
Stilhed rummer ren magi
sætter nemlig tanken fri
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Så enkelt er det!
Små mennesker går i små sko – store mennesker går i store sko – så enkelt er det

Små mennesker indeholder ofte et stort hjerte - store mennesker indeholder ofte et lille hjerte

Nogle må bære høje hæle for at nå himlen – andre er der allerede på de flade

Tag de flade sko på. Put de små sko og det lille hjerte ind i de store sammen med de høje hæle, og du
vil opdage, at du allerede er der!
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