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 Jag är inte här! 

Jag är inte här. 
Var är du? 

Är du också inte här? 
Troligen 

för jag ser dej inte 

Kanske var du där och då 
och ville klä dig i vitt 

och inte vara ”någon”… 
eller kanske skrev du musik 

med många svarta tangenter… 
 

Men ingenting stämmer väl? 
för all tid existerar ju samtidigt…  

enligt teorierna… 
Och allt händer kanske idag 

eller  
för 14 dagar sedan 

eller 
för 14 miljarder år sedan 

eller  

för 14 Big Bangar sedan 
eller kanske  

om 14 kommande Big Bangar… 

Troligen inte 
för då har vår sol blivit 

en Röd Jätte 
som sinat ut våra sjöar och hav 

och våra kroppar 
och slukat alla planeterna 

inklusive Pluto… 
 

Detta sker redan om  
några miljarder år 

alltså mellan två Big Bangar 
då vår sol är på väg 

att lämna tillståndet Röd Jätte 
för att bli en Vit dvärg… 

Då är allt vi gjort 
och inte gjort – glömt 
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Men ljuset från Jorden 

böjas av och återvänder 
efter miljarder år 

till platser där vår Jord  
en gång varit 

och kan då kanske  

betraktas... 
Vad hörs och syns? 

Jo, det klara ljuset 
från en vitklädd 

och ljudet  
från de svarta tangenterna… 

 
Kanske finns det då en annan tid 

och en annan bättre värld 
eller kanske får vi vänta på detta  

ytterligare eoner 
tills tiden är mogen… 

 
Finns du? 

I så fall 

Hur kan du tillåta  
allt hemskt i världen?  

Kan du, men inte vill?  
Vill du, men inte kan?  

Eller struntar du bara i oss? 

-Vad säger du  
som råder över allt? 

-Jag vill inte! 
-Jag kan inte! 

Allt är så sorgligt! 
I vissa världar  

har dinosauerna överlevt  
och det gav mersmak 

men så fort människan kom 
tog hon fram teknik 

som underlättar allt 
men används för att 

plåga och förgöra andra 
och föröda Jordarna… 

Så har det alltid varit… 

Alltid, alltid, alltid!!! 
 

 

 

 

 



3(4) 

Man tog fram möjligheter 
att förse hjärnan med all kunskap 

direkt… 
och att förlänga livet  

flera tusen år… 
för med generna kunde allt göras om 

både för människan och för djuren. 

Trälar skapades 
så att överklassen kunde leva 

ett ännu större lyxliv än idag 
men trälarna gillade detta! 

Det är bara att pilla lite till 
i generna… 

Genom mental genmodifiering 
saknade inte djuren eller trälarna 

någonting… 
De älskade livet  

redan i sitt DNA! 
 

-Det har alltid varit en befrielse 
när Jordarna uppslukats 

av sin Röda Jätte! 

Men när jag har frågat de kristna,  
de med korstågen  

och muslimerna, 
de med shia och sunni 

och de med tutsier i Rwanda 
om de inte fått dåligt samvete 

när de dödat sina bröder och systrar 
så har deras svar visat 

att allt jag gjort varit förgäves! 

Men jag är inte ansvarig 
för jag finns inte! 

Men håll det hemligt 
så kommer sanningen 

att spridas i alla världar 
och då kommer vi att få ett slut  

på detta vansinne 
i en beundrande Guds namn! 

Copyright Miljöbilder 2017 
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Om adressaten ej finns på vidstående adress 
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 Denna dikt är sammanställd av 
flera s.k. morgondikter. En 
morgondikt är något som man 
erinrar sig på morgonen när 

man vaknar. Den kan bestå av 
en dikt eller en kort prosa. Jag 

brukar skriva ner det jag 
erinrar mej och sedan lägga 
undan det. När jag sedan efter 

en tid tar fram anteckningen 
kommer jag oftast inte ihåg 

innehållet. 

Denna morgondikt har 
inspirerats av Emily Dickinson 
som jag läst en del om och av 

på sista tiden. Dock vill jag 
poängtera att mina dikter inte 
på något sätt lever upp till 

hennes enorma, djupa och 
samtidigt tuffa dikter. 

Vad som menas med svarta 
tangenter är kanske något för 

läsaren att fundera på… 

Harald Gaunitz 
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