
Verdensborger i Danmark 

AF BENNY ANDERSEN 

Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse 

med fremmedartede navne 

Scottish 

Rheinlænder 

Tyrolervals 

Lanciers 

Som ung: Engelsk vals 

argentinsk tango 

brasiliansk samba 

men jeg danser dem temlig dansk 

Jeg blev konfirmeret i en religion 

der stammer fra Mellemøsten 

voksede op med H.C. Andersens eventyr 

såvel som med Grimms 

og 1001 Nat 

Aladdins vidunderlige lampe 

Det flyvende tæppe 

Sindbad søfareren 

Ali Baba og de fyrretyve røvere 

Sesam Sesam luk dig op! 

Da jeg skrev min første kærlighedsbreve 

ristede jeg aldrig runer 
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som de gamle nordboere 

faktisk er jeg ret sløj til runer 

jeg brugte latinske bogstaver 

og dem ku hun godt forstå! 

Jeg drikker Javakaffe og Ceylonte 

fransk rødvin 

spansk cherry 

skotsk whisky 

vestindisk rom 

russisk vodka 

men uanset hvor meget jeg drikker 

sejler jeg op ad åen på dansk! 

Og sproget jeg synger og taler 

er vævet sammen af ord fra hele verden 

ikke bare fra tysk, engelsk og fransk 

Næ, hør mit grønlandske: 

Anorak — kajak — tupilak 

Tyrkisk: yoghurt — kiosk 

Finsk: sauna 

Arabisk: almanak — kaffe 

Kinesisk: te 

Mexicansk: tomat 

Australsk: boomerang — kænguru 

Sydafrikansk: Apartheid 

Jeg ku blive ved — så det gør jeg: 

Japansk: kimono — karate 

Malajsisk: bambus — asie 

Indisk: bungalow — pyjamas 

Jeg kan dem udenad i søvne 
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Ord fra hele den kværnende klode 


mødes i min mageløse mund 


og for hver gang jeg udtaler dem 


lyder de mere og mere danske 


Min skjorte er indisk 


mine sko italienske 


min bil japansk 


mit ur fra Schweiz — eller Hong Kong 


men midt i det hele er jeg så pæredansk 


Alverden samles i mig 


og bliver godt rystet sammen! 


Sesam Sesam — luk dig op... 


Eller er det mig der er Sesam? 


I hvert fald vil jeg lukke mig op? 


(Fra digtsamlingen Over adskillige grænser, 1988) 
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