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ROSOR
Jag har dansat på rosor
hela förmiddagen.
På eftermiddagen
tog min läkare bort
tretton rosentaggar
ur mina arma fötter!
DU ÄR
Du är
för gryningen,
en stigande sol,
en ljum sommarvind
och Aftonstjärnan!
DRÖM
Jag drömde
att jag drömde
att jag var vaken
i en dröm.
Hur ska jag veta
om livet är verkligt?
NYCKELN
Nyckeln passar.
Dörren kärvar inte.
Det är varmt i stugan
men du står ute i kylan
tills det är för sent.
VÅGA
Våga vara dej själv
om du ska våga något!
Våga vara dej själv
annars finns du inte!
Våga riskera något
för att kunna vinna!
Våga vara annorlunda
på ditt eget sätt!

OLYCKOR
En olycka!
kommer aldrig ensam.
Inget ont
utan att det har
något gott med sig.
Kan du flera sanningar?
Varför imitera
andras vansinne?
Stäng in dej
i din kammare
och kom på något
värt att minnas
från din tid
på jorden!

TANKEN
Jag hade tänkt
att gå ut i världen
och förändra den
men när jag kom
bortom stugknuten
fick jag hindra
några dumskallars
oredlighet
och därvid blev det.
Ett liv är alldeles
för kort!
LJUS
Du är ljus som kraftigt
bländar!
Där du finns är ljuset
utan gräns!
När, i saknad, jag i minnet
ser dej
stjärnor tänds i mörkret
upp!
Du är nära, du är långt
ifrån mej!
Du är ljuset i mitt liv!

NÄRA HAREN
Nära skjuter
ingen hare.
Då man träffat,
är det nära!
Harar går ej
att skjuta!
VILKEN SLUMP...
Vilken slump att du är du
och jag är jag
eller är du en annan
och jag min spegelbild?
Jag har börjat fundera
på dessa saker
när min tandläkare sa mej,
att han inte kunde skilja mej
från en annan patient
eller om det var tvärtom...
ANNIKA
Annika återfunnen död
i hemmet
strypt och gömd
under sin säng.
Mor och bror
skäligen misstänkta...
Du hade sagt
gång på gång
att du var rädd
för att gå hem
men ingen lyssnade.
Du blev bara tio år!
HUNDAR
Det går ej att lära
gamla hundar sitta
för det kan de redan!
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TID
Atomklockan går olika fort
på Eiffeltornets tak
och på parkeringen nedanför
men du upplever det lika.
Din barndoms sommarlov
känns som evigheter!
Somrarna nu för tiden
känns som några ögonblick!
HÖNAN OCH ÄGGET
Hönan kommer ur ett ägg.
Ägget kommer ur en höna
och en tupp.
Ägget kan ej ruva sig självt.
Kycklingen kräver en höna.
Låt mej därför få slippa
dina enfaldiga ord
om tidighet!
Om du ej vet sekvensen
har du varit ouppmärksam
eller har för dåliga
mätinstrument!

FATMOMAKKE
Har du känt på det
i munnen?
Har du smakat på det?
Har du sett strandängen
vid sjöänden
där vattnet står högt om våren
och där angelikan blommar
kring midsommartid
översållad av
ingenjörskonstens mästerverk
blomflugan?
Har du sett
Fatmomakke?
TIDER
Vi sitter där på en farstutrapp
till en stuga mitt ute i skogen.
I förgrunden en sommaräng.
Tiden går! Jag minns!
Tiden är det enda jag förstår!

ÅTER EN DAG...
Åter en dag har du upplevt
och den läggs nu till det
förgångna.
Vad har hänt? Minns du något?
Har du hunnit det du tänkt?
Ännu en dag, och ännu en...
att minnas eller glömma.
Minns du hur det var?
Hoppas du på framtiden
eller gläds du åt
den stund som är
just här och nu?
GUD
Hur kan du tillåta
allt hemskt i världen?
Kan du, men inte vill?
Vill du, men inte kan?
Eller struntar du bara
i oss?
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