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Her ser du Søren.
Han ligger og sover
på sin eng
en dejlig sommermorgen.
 
Han har globusbukser på
og globushat over sit hoved





På Sørens eng
er der en stor sø
med to små fisk
og en lille and.
 
Anden synger 
du - bi - di,
du - bi - di,
du- bi – di - du,
og er ligeglad.





Ved siden af ham
er der en sneglefrøken,
som er ude at gå morgentur
med sit hus på ryggen
 
Frøken Snegl siger:
“Her er jeg - her er jeg.”
 
Solen siger hele tiden:
“Jeg står op i øst
og går ned i vest,
så jeg ved, 
hvad jeg gør.”





På et blad
over frøken snegl
sidder Peter Edderkop.
 
Den venter blot 
på morgenmad
og - - - 





- - - under Peter
står en tubasnegl.
 
Tubasneglen ser 
og hører alt
og kryber derfor
ned i tubasneglehuset,
der kan den kun høre havet bruse.
 
Måske gør han det også, 
fordi han opdager,
at der nede i tubasneglehuset
stadig er nat,
og at han derfor 
kan sove videre.
 
Månen undrer sig,
den forstår ingenting,
og “tager kun til.”





Pludselig mærker Søren,
at han dykker langt ned i en drøm, 
og at han begynder at flyve.

I sin drøm 
møder han mange mærkelige dyr,
han aldrig før har set.

Den første kalder ham Søren U – Dykker.





Hun er mere til glæde 
end gavn.
er doven,
og laver derfor ikke ret meget.

Hun har store ører.

Hendes fødder kører rundt og rundt,
frem og tilbage,
fordi det er lige langt.





Den næste, han ser,
Er derimod til stor nytte.
 
Den kører kun forlæns rundt, 
men tænker altid baglæns tanker, 
når solen skinner – 
og det gør den.





Nu møder Søren U – Dykker
en sød svanedame
med en svaneunge i
med en svaneunge i.

Den kommer med saftevand.

Svanedamen er så glad,
at himlen går ind i hendes hoved
og ned i hendes mave. 

Under hende er der to fisk, 
som har antennerne ude, 
og èn som svømmer væk.





Søren U – Dykker
støder også på
et par siamesiske tvillinger,
som går i takt
og vinker farvel,
til alle,
der flyver forbi.

De er ikke til at blive kloge på,
for  ingen ved rigtig,
om de er kede af det
eller glade.





Nu får han øje
på andre, 
han heller aldrig før 
har set: - - -

En sjov fidus som siger,
den er et ballondyr
med løse ender.





Derefter en løjerlig èn
som fortæller, 
at han er Fanden,
der er ved at tabe masken, 
og derfor vil liste bort.





Så én som siger,
at den bor så langt væk, 
at man derfor kan sige 
at den kommer ud af ingenting.

Ham skal Søren U – Dykker ikke nyde noget 
af! 

Derfor bestemmer han sig for
at vende hjem.





Han er heldig at møde hr. ”Hat i begge 
ender”
ved Mælkevejen,
der hvor den krydser en anden.

Hr. ”Hat i begge ender”
er solen og månen,
som vil hjælpe Søren hjem.
De er ude
at gå tur med stok.

Solen er glad,
fordi den har hovedet opad
og er pænt klædt på.

Månen er sur.





Da Søren U – Dykker
er kommet så langt,
at han kan se hjem,
træffer han en kanin
på en raket.

Søren bliver glad,
for så ved han,
det går den rigtige vej.

Han tænker dog over,
hvem der mon var kommet først:

Den sammensyede kanin
eller
den lappede raket.





Hjemturen er nær blevet ødelagt,
fordi en mystisk mand
dukker op.

Manden er forvirret
og går med klap 
for det ene øje.

Det er fordi
han har været i landet ved siden af Sørens
og stirret sig blind på en dejlig prinsesse,
som også er linedanser.

Nu siger han blot 
en masse ord, som forsvinder, 
fordi prinsessen er langt borte,

men han fortæller, 
hvor hun bor.





Søren U – Dykker
besøger hende.

Linen hun danser på 
buer ikke.

Derfor kaldes hun: ”Prinsesse Let-på-
tråden.” 

Hun har gul krone på hovedet
og spørger Søren,
om han vil have et æble 
eller
nogle vindruer.

Søren U – Dykker overraskes.
Han bliver så konfus,
at han pludselig ikke ved,
hvor han er.





Heldigvis dukker den fyr op,
som altid løber 
den rigtige vej.

Han kommer 
med lynets fart,

og når næsten ikke
at komme med
på billedet

Af farven
i mandens hoved
kan man se,
at han er kommet
ud af den blå luft.

Søren U – Dykker tænker, 
at det sikkert
også er ham,
der altid er væk,
før man aner det - - -
og følger efter.





Lidt senere 
kan han kende omgivelserne:

En blå hval med pukkel
aser af sted mod bjergene
med to unger,
for at få ro.

Hun holder godt øje 
med ungerne.





I nærheden er der et vidunderligt dyr,
som slår vejrmøller
på Manhattens havnefront.

Mange tror, dyret har briller,
men Søren ved
heldigvis, 
at det hele er øjne.





På Parthenon møder han 
Simon Søjlesidder,
der laver balancekunst
med månen.

Månen og Simon
er lige gode om det.





Han genser
den søde svanedame - - -
hende med saftevand
og de to små,
som nu er blevet større.

Hun siger, 
hun ikke mere har tid 
til saftevand.

De skal skynde sig hjem 
i sivene,
og det er strengt 
at svømme opad.





Søren U – Dykker
træffer også ”Manden med ægget”,
der spadserer 
på en regnvåd vej
i nye støvler.

Han vil gerne til Sørens eng
med den store sø,
de to små fisk
og den lille and,
men han kan ikke finde vej.

Søren spørger,
om det er fordi,
han har en fjer på
og går videre.





Endelig kommer Søren hjem
til sin eng
med den store sø, 
de to små fisk
og den lille and.

Han vågner
af sin drøm
og opdager,
at fiskene er væk,
og at anden,
har fået stjerner
og julelys i øjnene.
 
Han undrer sig lidt,
og spørger sig selv,
hvorfor 
den mon har det?





Her er tale om en billedbog, som lægger sig i den gamle børnebogs-
tradition, hvor der er en historie til børnene, men bag eller inde i hi-
storien, er der en lige så vigtig historie til de voksne.
Bogen er fyldt med spændende billeder, som også taler lige meget til 
alle aldre.
Man kommer ind i en verden, hvor sprog og billeder er nøje forbund-
ne.
Det er en billedverden, hvor der sker de særeste ting og teksten er 
lige så underfundig som billederne.
Prinsessen er linedanser. Når hun kaldes “Prinsesse let på tråden”, er 
det fordi linen ikke buer, når hun danser på den.
I billeder og tekst er der mange skjulte henvisninger til kendte ting i 
børne- og vokenverdenen.
Selv om bogen som nævnt skriver sig ind i en gammel tradition, så er 
den helt sin egen. 

Den er en fin illustration af de skulpturer, som Ole Mejer laver.
Se: www.olemejer.dk
 
Anders Bune
Fjaltring

ISBN 978-87-994048-0-3


