
2a. Henrik Nordbrandt: Med naturen
Teksten er fra digtsamlingen Violinbyggernes by (1985). Henrik Nordbrandt er 
dansk forfatter.

Med naturen, det billige bras
vil jeg ikke sammenligne dig
men gerne med Romerrigets forfaldsperiode
en mægtig luxus som at tage bad hele dagen

5 som at brække sig i en spand af guld
efter at have spist for mange østers
og som at fyre sit hus op med pengesedler
og køre sig ihjel i en rød Porsche
på en kystvej med palmer.

10 Du er som at se alle dette århundredes
smukkeste skuespillerinder
i én lang film, men i virkeligheden
og så gå hjem alene
til gasvarme, og en middag på dåse.

15 Det er en stor luxus at gå hjem alene fra dig
en overflod af kostbare stoffer
en silkekaravane, der går sine egne veje
og alt det eksotiske pelsudstyr
man har til eskimoer.

20 Jeg kunne godt tænke mig at tage alverdens
tøj af dig, alle de skiftende moder
lige fra bastskørtet til mandarinkåben
og uden at glemme Jeanne d’Arcs1 rustning
så du blev historiens mest nøgne person.

25 Men i øvrigt skal jeg afholde mig
fra at blande dig sammen med historien
som jeg ved, keder dig
og i forhold til dig også er noget billigt bras.

1 Jeanne d’Arc: fransk helgeninde og hærfører fra 1400-tallet.
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2b. Emil Aarestrup: Til en veninde
Teksten er fra digtsamlingen Digte (1838). Emil Aarestrup er dansk digter.

1 Der er en Trolddom paa din Læbe,
Der er en Afgrund i dit Blik,
Der er i Lyden af din Stemme
En Drøms ætheriske Musik.

2 Der er en Klarhed paa din Pande,
Der er et Mørke i dit Haar,
Der er en Strøm af Blomsteraande
Omkring dig, hvor du staaer og gaaer.

3 Der er en Skat af evig Viisdom
I Smilehullet paa din Kind,
Der er en Brønd, en Sundhedskilde
For alle Hjerter, i dit Sind.

4 Der er en Verden i dit Indre,
En sværmerisk, chaotisk Vaar —
Som jeg umulig kan forglemme,
Som jeg tilbeder og forstaaer.
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