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Værnemiddel.
33 nye ord er blevet føjet til Den Danske Ordbog. ”Nogle af ordene vil
sikkert blive glemt, når coronavirussen (forhåbentlig) er væk igen, mens
andre vil vise sig landtidsholdbare”, siger redaktionen bag Den danske
Ordbog i en pressemeddelelse. Ordene afspejler virkeligheden, som ord
altid gør. 2020 vil blive husket for coronapandemien, der lukkede,
slukkede og lagde verden, som vi kender den, ned. Og lærte os alle en
bunke nye ord.
Virkeligheden skaber nye ord, og ord skaber en ny virkelighed.
Aftenbadning. Badebukser. Badedragt. Badedyr. Brætspil. Børn.
Børnebørn. Bøger. Campingvogn. Cykel. Drømmeseng. Dug. Eng. Fyrtårn.
Græs. Græshoppe. Grøftekant. Grøftekantsblomst. Himmel. Hvælv.
Hyben. Is. Jordbær. Juni. Juli. Klip-klap. Klitter. Leg. Marhalm. Morild.
Natsværmer. Parasol. Persille. Ribs. Rødspætte. Samvær. Sand. Solsikke.
Sommerfugl. Valmue. Vandmand. Ærter. Øhav.
Ord, der bærer lyden, duften og smagen af sommer og ferie for mig. Jeg
trænger til ferie. Rigtig ferie - ikke hjemmekarantæne, hjemmeskoling og
hjemsendelse fra arbejde. Jeg trænger til at lægge ører til nogle andre ord
end de 33 nye.

Jeg kender en superspreder. Han er Ordet. Ordet, der var der i
begyndelsen. Ordet, som skaber, hvad det nævner. Stavet bagfra hedder
Ordet ’sus ej’. Pudsigt, for rygtet om ham spredtes i sin tid med vinden
som en luftbåren virus. Havde man først hørt ordene Ordet talte, så var
man inficeret for altid. For ordene skabte en ny virkelighed.
Alfa. Barmhjertighed. Bolig. Elske. Fader. Faderlig. Fadervor. Fugle.
Gavmild. Godhed. Gud. Gæstfri. Hellig. Himlens. Hjem. Inderlig. Krop.
Kærlighed. Legeme. Liljer. Maria. Markens. Næsten. Omega. Paradis. Skat.
Tilgiv. Tilgivelse. Tålmodighed. Tempel. Vand. Ven. Vin. Ydmyghed. Ånd.
Det er ord, der åbner, tænder og rejser verden, som vi kender den, op.
Ordene stammer fra bøgernes bog; Bibelen. Ord udtalt af Jesus. Det er
ord, der afspejler virkeligheden akkurat ligeså sandt som de 33 nyeste i
Den Danske Ordbog. Ord, der afspejler en dybere, bedre og smukkere
sandhed om os. Ord, der gør os i stand til at være lidt mere som ”en åben
dør ud mod haven, en drømmeseng der foldes ud i solen, en god bog der
ligger opslået i græsset… og stille os til rådighed for et andet menneske.”
(citat fra romanen ”Meter i sekundet” af Stine Pilgaard).
Virkeligheden skaber nye ord, og ord skaber en ny virkelighed.
Gad vide hvilke nye ord sommeren bringer?
Gad vide hvilke ord, du ville beskrive din sommer med?
Ja, gad vide hvilke ord du bruger til at beskrive virkeligheden, dit
medmenneske og dig selv?
Er det ord, der lukker, slukker og lægger verden ned? Eller åbner de vej
ind til det andet menneske, tænder smilet på hendes læber og lyset i hans
øjne, rejser de den anden op?
Hvilke ord er du superspreder af?
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