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Maj!

Maj!

Hej på dig maj!
jag står mellan hägg och syren
jag är som många andra i den sköna månaden.
Det är sol, det är ju kul!
Det är grönt, det är ju fint!
Det blommar, vad gott jag mår!
Du sköna maj kom år efter år
kom med gröna kläder för träd och ängar
till oss kom med solens värme och fina blommor!
Kom maj!

Hej på dig maj!
jag står mellan hägg och syren
jag är som många andra i den sköna månaden.
Det är sol, det är ju kul!
Det är grönt, det är ju fint!
Det blommar, vad gott jag mår!
Du sköna maj kom år efter år
kom med gröna kläder för träd och ängar
till oss kom med solens värme och fina blommor!
Kom maj!

04-05-17

04-05-17

Det är kallt utanför!
Det är kallt utanför!
Jag fryser det är kallt ute
det är vinter här
jag har inga varma kläder
jag har inget tak överhuvudet.

Jag fryser det är kallt ute
det är vinter här
jag har inga varma kläder
jag har inget tak överhuvudet.

Inga kläder på kroppen
inga skor på fötterna
ingen filt för nätterna.

Inga kläder på kroppen
inga skor på fötterna
ingen filt för nätterna.

Du kanske kan släppa mig in
in till ditt
där det finns ljus
där det är varmt
där det finns gott om allt
inte minst tak över huvudet
mat
kläder mot det kalla vädret.

Du kanske kan släppa mig in
in till ditt
där det finns ljus
där det är varmt
där det finns gott om allt
inte minst tak över huvudet
mat
kläder mot det kalla vädret.

Det blåser! Det är kallt utanför
jag knackar, öppna din dörr.
Öppna! Öppna! jag knackar
låt mig inte frysa utanför din dörr!
det är ju riktigt kallt utanför!

Det blåser! Det är kallt utanför
jag knackar, öppna din dörr.
Öppna! Öppna! jag knackar
låt mig inte frysa utanför din dörr!
det är ju riktigt kallt utanför!

04-05-17
04-05-17
-2-

-2-

Jag hyllar dig!
Jag hyllar dig!
Tillåt mig att hylla dig min vän.
Tillåt mig att hylla dig min vän.
Du som är glad att se mig
Du som är där för att hjälpa till
Du som är där som vill bli hjälpt
Du som vågar visa din styrka
din svaghet
din sorg
din glädje
jag hyllar dig!

Du som är glad att se mig
Du som är där för att hjälpa till
Du som är där som vill bli hjälpt
Du som vågar visa din styrka
din svaghet
din sorg
din glädje
jag hyllar dig!

Jag hyllar dig,
inte bara för att du är klok
inte bara för att du är generös
inte bara för att du är glad
inte bara för att du är stark
inte bara…
jag hyllar dig för din betydelse för mig
jag hyllar dig för att Du är den Du är!
jag hyllar dig min vän!

Jag hyllar dig,
inte bara för att du är klok
inte bara för att du är generös
inte bara för att du är glad
inte bara för att du är stark
inte bara…
jag hyllar dig för din betydelse för mig
jag hyllar dig för att Du är den Du är!
jag hyllar dig min vän!

04-05-17
04-05-17
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Jag mår!
Jag mår!
Jag är inte känslolös,
ibland blir jag glad
ibland blir jag som eld
har jag hjärta också för sorg
jag mår!
jag mår bra,
jag mår dåligt,
men jag mår olika - som alla andra.

Jag är inte känslolös,
ibland blir jag glad
ibland blir jag som eld
har jag hjärta också för sorg
jag mår!
jag mår bra,
jag mår dåligt,
men jag mår olika - som alla andra.

04-05-17
04-05-17
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Mina somrar
På sommaren
jag är inte den vanliga jag.

Mina somrar
På sommaren
jag är inte den vanliga jag.

Lätt klädd
gott humör
observant
avslappnad
”fritänkande”
livsnjutande
byresenär
kulturkonsument
blir jag en annan jag helt enkelt.

Lätt klädd
gott humör
observant
avslappnad
”fritänkande”
livsnjutande
byresenär
kulturkonsument
blir jag en annan jag helt enkelt.

Ibland
liten trädgårdsmästare
liten snickare
liten målare
litet av allt
egentligen gott.

Ibland
liten trädgårdsmästare
liten snickare
liten målare
litet av allt
egentligen gott.

04-05-17

04-05-17
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I Dalarna i Hjortnäs

I Dalarna i Hjortnäs

Jag läser
jag vandrar
jag upplever natur
jag luktar
jag sorterar
lär mig om blommor.

Jag läser
jag vandrar
jag upplever natur
jag luktar
jag sorterar
lär mig om blommor.

Jag går i skogen
promenerar på ängar
badar i sjöar.

Jag går i skogen
promenerar på ängar
badar i sjöar.

Jag badar nu mest i Siljan
som ligger nära härbret
även så nära hjärtat.

Jag badar nu mest i Siljan
som ligger nära härbret
även så nära hjärtat.

Jag umgås med släkt och vänner
vi hälsar på, pratar och ibland vi festar.

Jag umgås med släkt och vänner
vi hälsar på, pratar och ibland vi festar.

När sommarsemestern tar slut
vi samlar ihop bord, bänkar och stolar
vi packar våra bilar
till gårdsfolket vi vinkar,
sedan kör vi åt vårt håll
att börja med hösten på allvar.
Redan då längtar vi till gårdagen
till glädjen vi hade i somras
i Dalarna uppe i Hjortnäs.

När sommarsemestern tar slut
vi samlar ihop bord, bänkar och stolar
vi packar våra bilar
till gårdsfolket vi vinkar,
sedan kör vi åt vårt håll
att börja med hösten på allvar.
Redan då längtar vi till gårdagen
till glädjen vi hade i somras
i Dalarna uppe i Hjortnäs.

04-05-17

04-05-17
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Jag struntar i det!
Jag struntar i det!
Jag bryr mig inte om
om du är brun
även om du är grön
om du är gul
det spelar mig ingen roll.

Jag bryr mig inte om
om du är brun
även om du är grön
om du är gul
det spelar mig ingen roll.

Inte heller om du är svart
eller vit.

Inte heller om du är svart
eller vit.

Din färg ditt utseende
säger mig ingenting
om du är skicklig
eller ärlig
eller trevlig.

Din färg ditt utseende
säger mig ingenting
om du är skicklig
eller ärlig
eller trevlig.

Det säger mig ingenting
om du är okunnig
eller tråkig
eller otrevlig.

Det säger mig ingenting
om du är okunnig
eller tråkig
eller otrevlig.

Det säger mig ingenting
Det säger mig ingenting
Ditt bemötande
dina värderingar
dina åsikter
säger mer.

Ditt bemötande
dina värderingar
dina åsikter
säger mer.

-7-
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Inte utseendet
jag struntar helt enkelt i det!

Inte utseendet
jag struntar helt enkelt i det!

04-05-18
04-05-18
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Jag vill vandra!
Jag vill vandra!
Jag vill vandra inom mig
ned i dalarna
upp i backarna.

Jag vill vandra inom mig
ned i dalarna
upp i backarna.

Inom mig jag vill vandra
gå in i skogarna
komma ut på ängarna.

Inom mig jag vill vandra
gå in i skogarna
komma ut på ängarna.

Jag vill gå upp i utsiktstornen
titta på sjöar
byar och gårdar
djur i betesmark
getter
får
kor hästar
och andra djur.

Jag vill gå upp i utsiktstornen
titta på sjöar
byar och gårdar
djur i betesmark
getter
får
kor hästar
och andra djur.

På nedvägen vill jag
vandra till min trädgård
att kolla läget
för mina blommor.
vilka det är som blommar
vilka det är som vissnar.

På nedvägen vill jag
vandra till min trädgård
att kolla läget
för mina blommor.
vilka det är som blommar
vilka det är som vissnar.

Jag vill vattna särkilt
dem som heter kärlek och medmänsklighet
de som kallas för generositet och kreativitet
och en del annat som är viktigt.

Jag vill vattna särkilt
dem som heter kärlek och medmänsklighet
de som kallas för generositet och kreativitet
och en del annat som är viktigt.
-9-

-9-

Jag vill! Jag vill vandra inom mig
att hälsa på jaget som jag känner
att upptäcka något nytt
när det händer.
Jag vill vandra inom mig!

Jag vill! Jag vill vandra inom mig
att hälsa på jaget som jag känner
att upptäcka något nytt
när det händer.
Jag vill vandra inom mig!

04-05-20
04-05-20
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På Mariebergskyrkogården

På Mariebergskyrkogården

En solig vårdag
satt jag på Mariebergkyrkogården
på bänken till höger om porten.

En solig vårdag
satt jag på Mariebergkyrkogården
på bänken till höger om porten.

Jag satt och funderade över de döda
”vad heter ni f.d levande?
hur gamla har ni varit?
jag undrar hur ni hade?
Vad ni har sysslat med i livet?

Jag satt och funderade över de döda
”vad heter ni f.d levande?
hur gamla har ni varit?
jag undrar hur ni hade?
Vad ni har sysslat med i livet?

Hör ni säg något!
har ni haft trevligt?
eller tråkigt?
har ni varit glada och nöjda?
eller haft tufft och eländigt?
har ni varit omtyckta?
eller avskydda?
har ni varit flitiga?
eller lata?
jag tror ni har haft det olika.

Hör ni säg något!
har ni haft trevligt?
eller tråkigt?
har ni varit glada och nöjda?
eller haft tufft och eländigt?
har ni varit omtyckta?
eller avskydda?
har ni varit flitiga?
eller lata?
jag tror ni har haft det olika.

Förresten, jag kom på en fråga till
är ni alla svenskar?
eller finns någon invandrare som jag?
nej strunta i den dumma frågan
alla är ju nästan lika inför döden
förr eller senare vi alla dör.

Förresten, jag kom på en fråga till
är ni alla svenskar?
eller finns någon invandrare som jag?
nej strunta i den dumma frågan
alla är ju nästan lika inför döden
förr eller senare vi alla dör.
- 11 -

- 11 -

Även om jag har många andra frågor
jag tror, jag ska sluta här.
ursäkta mig! för att jag har störd
fortsätt sova i fred!”

Även om jag har många andra frågor
jag tror, jag ska sluta här.
ursäkta mig! för att jag har störd
fortsätt sova i fred!”

04-05-24

04-05-24
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Sorgen

Sorgen

Liksom glädjen
vi vet inte när sorgen slår till.
när vi drabbas av sorgen.

Liksom glädjen
vi vet inte när sorgen slår till.
när vi drabbas av sorgen.

Om vi inte är förberedda
kan den bryta ned oss i kroppen och själen
den kan röva bort hjärtat
och förvandla oss till intet.

Om vi inte är förberedda
kan den bryta ned oss i kroppen och själen
den kan röva bort hjärtat
och förvandla oss till intet.

Vi måsta hitta den goda vägen
hur vi kan återhämta oss från sorgen.

Vi måsta hitta den goda vägen
hur vi kan återhämta oss från sorgen.

Sorgen är en del av livet
lika som glädjen.
det ska inte vara mörkt för evigt
det finns ju dagsljus vid gryningen.

Sorgen är en del av livet
lika som glädjen.
det ska inte vara mörkt för evigt
det finns ju dagsljus vid gryningen.

Vi måste gå igenom sorgen
men vi behöver inte fastna i den.

Vi måste gå igenom sorgen
men vi behöver inte fastna i den.

04-05-24

04-05-24
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Missförstå!

Missförstå!

Jag tänkte på något annat
och jag tänkte inte på det sättet
som du trodde jag har tänkt.

Jag tänkte på något annat
och jag tänkte inte på det sättet
som du trodde jag har tänkt.

Tolka inte, besluta inte om mina avsikter
ställ gärna frågor
missförstå inte mina tankar!

Tolka inte, besluta inte om mina avsikter
ställ gärna frågor
missförstå inte mina tankar!

04-05-26

04-05-26
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Jag bor bakom ett levande torg

Jag bor bakom ett levande torg

Genom viadukten bakom det levande torget
vandrar jag hemifrån eller hemåt varje dag.

Genom viadukten bakom det levande torget
vandrar jag hemifrån eller hemåt varje dag.

På det levande torget
kan man äta på restaurang
köpa bröd eller fika hos konditorn
och handla växter i blomsteraffären.

På det levande torget
kan man äta på restaurang
köpa bröd eller fika hos konditorn
och handla växter i blomsteraffären.

Man kan besöka dockteatern
eller biblioteket
eller delta i andakten i Mission kyrkan.

Man kan besöka dockteatern
eller biblioteket
eller delta i andakten i Mission kyrkan.

Man kan också handla kläder då och då
på knallemarknaden på torget
där kan också vara kulturell aktivitet.

Man kan också handla kläder då och då
på knallemarknaden på torget
där kan också vara kulturell aktivitet.

Jag bor på Gråberget
eller ovanför ett torg
ett levande torg
Chapmans torg.

Jag bor på Gråberget
eller ovanför ett torg
ett levande torg
Chapmans torg.

04-05-27

04-05-27
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Ät så mycket äpple du vill!
Ät så mycket äpple du vill!
Du kan äta banan
du kan äta päron
du kan äta vilken frukt du vill.

Du kan äta banan
du kan äta päron
du kan äta vilken frukt du vill.

Jag vet att en gång i tiden
var det förbjudet
att äta kunskapens frukt
äpplet.

Jag vet att en gång i tiden
var det förbjudet
att äta kunskapens frukt
äpplet.

Jag tycker om frukt
vanligt äpple och kunskapsäpplet
om du gör som jag
ta ett steg
ät! så mycket äpple du vill!

Jag tycker om frukt
vanligt äpple och kunskapsäpplet
om du gör som jag
ta ett steg
ät! så mycket äpple du vill!

04-05-27
04-05-27
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Sanning och lögn

Sanning och lögn

Vad är sanning?
vad är lögn?

Vad är sanning?
vad är lögn?

Sanningen, är det verkligheten
eller vår bild av den?

Sanningen, är det verkligheten
eller vår bild av den?

Lögnen, är den fantasi
eller kan den vara tvingad fantasi?
eller för vriden och om vänd verklighet?
för att göra gott eller ont.

Lögnen, är den fantasi
eller kan den vara tvingad fantasi?
eller för vriden och om vänd verklighet?
för att göra gott eller ont.

Lögn kan vara medveten eller påtvingad inbillning
att göra andras förlust till egen vining.

Lögn kan vara medveten eller påtvingad inbillning
att göra andras förlust till egen vining.

Kan man skilja mellan sanning och lögn?
inte vet jag!
men kanske det finns ett frö av sanning i lögnen
och kanske det finns en liten lögn i sanningen.

Kan man skilja mellan sanning och lögn?
inte vet jag!
men kanske det finns ett frö av sanning i lögnen
och kanske det finns en liten lögn i sanningen.

04-05-27

04-05-27
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Trött!

Trött!

Möte hit möte dit.
Träffar hit träffar dit.
Läsa, skriva.
Ringa, prata.
Åka, resa.
Tänka, tycka.
Dagen är full med allt detta.

Möte hit möte dit.
Träffar hit träffar dit.
Läsa, skriva.
Ringa, prata.
Åka, resa.
Tänka, tycka.
Dagen är full med allt detta.

Framåt kvällen blir man trött
man kommer hem, tar hand om den
sociala biten.
Man sätter sig framför teven
Avslappnad
man sover där, man är ju trött!

Framåt kvällen blir man trött
man kommer hem, tar hand om den
sociala biten.
Man sätter sig framför teven
Avslappnad
man sover där, man är ju trött!

04-05-29

04-05-29
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Vandrare

Vandrare

Invandrare är utvandrare.
Utvandrare är invandrare.
Vi är alla vandrare.

Invandrare är utvandrare.
Utvandrare är invandrare.
Vi är alla vandrare.

Vi har ju vandrat på jordklotet
i urminnes tider
idag också
vi vandrar till jobbet
vi vandrar hemåt.
vi vandrar hit
vi vandrar dit.

Vi har ju vandrat på jordklotet
i urminnes tider
idag också
vi vandrar till jobbet
vi vandrar hemåt.
vi vandrar hit
vi vandrar dit.

Som det är, är vi alla är vandrare
i så fall istället för invandrare, utvandrare
kan vi inte kallas oss samvandrare?

Som det är, är vi alla är vandrare
i så fall istället för invandrare, utvandrare
kan vi inte kallas oss samvandrare?

Original 04-06-13 (Göteborg).
Revidering 04-06-14 (Halmstad).

Original 04-06-13 (Göteborg).
Revidering 04-06-14 (Halmstad).
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Tron

Tron

I mitt gamla land
i Etiopien
när man pratar om religionen
är det sagt
att land äger man gemensamt
men tron är privat.

I mitt gamla land
i Etiopien
när man pratar om religionen
är det sagt
att land äger man gemensamt
men tron är privat.

Detta betyder
du bestämmer själv
på vad du vill tro.

Detta betyder
du bestämmer själv
på vad du vill tro.

Bråka inte om religion medmänniskor
lugna er särskilt ni som är syskon
Judar, Kristina och Muslimer
ni är ju alla Abrahams släktingar
farfars döttrar och söner.

Bråka inte om religion medmänniskor
lugna er särskilt ni som är syskon
Judar, Kristina och Muslimer
ni är ju alla Abrahams släktingar
farfars döttrar och söner.

04-06-14

04-06-14

- Min farfar heter Abraham.

- Min farfar heter Abraham.

- 20 -
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Fågelboet

Fågelboet

Vi bor på Västkusten
men när växter börja vakna
från sin vintervila
när solen börjar lysa
och årstiden närmar sig våren
vi börjar längta efter vårt fågelbo.

Vi bor på Västkusten
men när växter börja vakna
från sin vintervila
när solen börjar lysa
och årstiden närmar sig våren
vi börjar längta efter vårt fågelbo.

Uppe i Dalarna kallar de fågelboet
härbret.

Uppe i Dalarna kallar de fågelboet
härbret.

På sommaren
vi immigrerar dit
som tranor
till fågelboet
till härbret.

På sommaren
vi immigrerar dit
som tranor
till fågelboet
till härbret.

Fågelboet är gammalt
och fint.
och lagom för två fåglar
ibland kan det räcka för fler.

Fågelboet är gammalt
och fint.
och lagom för två fåglar
ibland kan det räcka för fler.

Man är glad, nöjd och tacksam för det
för det, för vad man har, för fågelboet
för härbret.

Man är glad, nöjd och tacksam för det
för det, för vad man har, för fågelboet
för härbret.

04-06-25

04-06-25
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Försök inte…

Försök inte…

Försök inte finta mig
lille kille.
försök inte finta mig
lilla tös.

Försök inte finta mig
lille kille.
försök inte finta mig
lilla tös.

Liksom du har jag också varit
en gång
ung

Liksom du har jag också varit
en gång
ung

Liksom du kanske jag också har
tjuvrökt.
Kanske har jag
tjuvsupit.

Liksom du kanske jag också har
tjuvrökt.
Kanske har jag
tjuvsupit.

Kanske har jag lurat vuxna
Kanske har jag sagt
ett och annat osant.

Kanske har jag lurat vuxna
Kanske har jag sagt
ett och annat osant.

Jag vill tro på dig lille killen.
Jag vill tro på dig lilla tösen.
säg saken
som den är
berätta sanningen.

Jag vill tro på dig lille killen.
Jag vill tro på dig lilla tösen.
säg saken
som den är
berätta sanningen.

Jag vill tro på dig
på dina berättelser
på vad du säger.

Jag vill tro på dig
på dina berättelser
på vad du säger.

04-07-02

04-07-02
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Var är Du?

Var är Du?

Du syster min
Var är du egentligen?

Du syster min
Var är du egentligen?

Du som är klok
som har öppet hjärta
som har respekt för alla
utan att tänka på kön, ålder
eller något annat.

Du som är klok
som har öppet hjärta
som har respekt för alla
utan att tänka på kön, ålder
eller något annat.

Du som är generös
som vill dela med dig av vad du har
till alla av oss.

Du som är generös
som vill dela med dig av vad du har
till alla av oss.

Du syster min
Var är du egentligen?

Du syster min
Var är du egentligen?

Dig som man kan lita på
som är omtyckt
som är respekterad.

Dig som man kan lita på
som är omtyckt
som är respekterad.

Dig som sjukdomen inte kunde
lätt bryta ner på decennier.
som inte klagar
även om du lider
som uppskattar och tackar
för att du lever.

Dig som sjukdomen inte kunde
lätt bryta ner på decennier.
som inte klagar
även om du lider
som uppskattar och tackar
för att du lever.
- 23 -
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Du syster min
Var är du egentligen?

Du syster min
Var är du egentligen?

Är det sant vad de har sagt?
att din kamp är slut?
att du till sist
har förlorat?

Är det sant vad de har sagt?
att din kamp är slut?
att du till sist
har förlorat?

Ja, jag vet att det är sant
jag vet att du lämnar ett tomt rum
efter dig.

Ja, jag vet att det är sant
jag vet att du lämnar ett tomt rum
efter dig.

Men den klokhet, generositet
den glädje som du spridit
går inte ned med dig i graven
den blir kvar bland oss i den här världen.

Men den klokhet, generositet
den glädje som du spridit
går inte ned med dig i graven
den blir kvar bland oss i den här världen.

Farväl min syster kära
på väg dit där ska du vara
men jag visste ju sedan länge
att du var jordnära.

Farväl min syster kära
på väg dit där ska du vara
men jag visste ju sedan länge
att du var jordnära.

04-07-26

04-07-26
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Vad är det?

Vad är det?

Vad är det?
Varför stirrar du på mig?
Jo! kanske du vill hitta
något fack där jag ska passa in
kanske du tänker tyst om mig:

Vad är det?
Varför stirrar du på mig?
Jo! kanske du vill hitta
något fack där jag ska passa in
kanske du tänker tyst om mig:

Ålder: ”omkring Vikingatiden!”
Ras: ”Djävla Neger eller svartskalle!”
Språk: ”Sitt eget djungelspråk eller sönderbrutna svenska!”
Arbete: ”Socialbidragsfuskare!”
Status: ”Asylsökande eller flykting!”
Allmän bedömning: ”tjuvaktig, på grund av allt inte pålitlig!”

Ålder: ”omkring Vikingatiden!”
Ras: ”Djävla Neger eller svartskalle!”
Språk: ”Sitt eget djungelspråk eller sönderbrutna svenska!”
Arbete: ”Socialbidragsfuskare!”
Status: ”Asylsökande eller flykting!”
Allmän bedömning: ”tjuvaktig, på grund av allt inte pålitlig!”

Kanske du har tänkt
värre än det.
Kanske du har tänkt
något helt annat.
Till och med
kanske du tyckte om mig.
men ändå jag inbillade mig
att du hatade mig.

Kanske du har tänkt
värre än det.
Kanske du har tänkt
något helt annat.
Till och med
kanske du tyckte om mig.
men ändå jag inbillade mig
att du hatade mig.

Du! egentligen behöver jag inte tolka
varför du stirrar.
Det kanske räcker att jag gör som du gör
att jag också stirrar tillbaka.

Du! egentligen behöver jag inte tolka
varför du stirrar.
Det kanske räcker att jag gör som du gör
att jag också stirrar tillbaka.

04-07-26

04-07-26
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Havet

Havet

Du ger oss mat
Du ger oss väg
Du ger oss gränser
Du ger oss mycket mer.

Du ger oss mat
Du ger oss väg
Du ger oss gränser
Du ger oss mycket mer.

Jag beundrar dig hav
för din styrka
för dina vågor som inte kan kontrolleras.

Jag beundrar dig hav
för din styrka
för dina vågor som inte kan kontrolleras.

Jag beundrar dig för dina klippor
för dina grottor
för dina koraller.

Jag beundrar dig för dina klippor
för dina grottor
för dina koraller.

Jag beundrar dig för dina växter
Jag beundrar dig för dina djur.
Jag beundrar dig för din färgrika värld.

Jag beundrar dig för dina växter
Jag beundrar dig för dina djur.
Jag beundrar dig för din färgrika värld.

Allra mest beundrar jag ditt
djurliv
dess storlek
dess utseende
dess färg

Allra mest beundrar jag ditt
djurliv
dess storlek
dess utseende
dess färg

Jag beundrar djurens, växtens naturens relationer
deras kärlek
deras hat
deras våld
deras lurande
deras kamouflage, osv

Jag beundrar djurens, växtens naturens relationer
deras kärlek
deras hat
deras våld
deras lurande
deras kamouflage, osv
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Du som är full av hemlighet
jag beundrar dig verkligen havet!

Du som är full av hemlighet
jag beundrar dig verkligen havet!

04-07-26

04-07-26
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Upp till Dig!

Upp till Dig!

Du har vågen och måtten
hur du vill se på människan.

Du har vågen och måtten
hur du vill se på människan.

Vill du behandla mig som en hund
för att jag har annan färg på min hud?
Vill du behandla mig respektlöst
för jag är en annan ”ras”?

Vill du behandla mig som en hund
för att jag har annan färg på min hud?
Vill du behandla mig respektlöst
för jag är en annan ”ras”?

Vill du se ned på mig som en skam
för jag har en och annan sjukdom?

Vill du se ned på mig som en skam
för jag har en och annan sjukdom?

Vill du tänka att jag har inget hopp
på grund av mitt handikapp?

Vill du tänka att jag har inget hopp
på grund av mitt handikapp?

Vill du bedöma mig mindre värd
på grund av mitt kön?
på grund av min sexuella läggning

Vill du bedöma mig mindre värd
på grund av mitt kön?
på grund av min sexuella läggning

Vill du tro att jag inte får komma till himlen?
på grund av ”fel tro eller religon?”

Vill du tro att jag inte får komma till himlen?
på grund av ”fel tro eller religon?”

Det är upp till dig att värdera, tro och
tycka om mig vad du vill
det ändrar inte mig i alla fall.

Det är upp till dig att värdera, tro och
tycka om mig vad du vill
det ändrar inte mig i alla fall.

04-07-26

04-07-26
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Ur Spår!

Ur Spår!

En gång i tiden,
efter jag har lärt mig
åka längdskidor
reste vi, min fru och jag med några vänner
till Norge, till fjällen bortom Lillehammer.

En gång i tiden,
efter jag har lärt mig
åka längdskidor
reste vi, min fru och jag med några vänner
till Norge, till fjällen bortom Lillehammer.

Jag tog på mig skidskor
jag stod på två ben på skidor.
sedan körde jag i en lång
men lagom brant backe.

Jag tog på mig skidskor
jag stod på två ben på skidor.
sedan körde jag i en lång
men lagom brant backe.

Det var skönt
men snabbt.

Det var skönt
men snabbt.

I den självlärande skidskolan
har jag inte lärt mig bromsa.

I den självlärande skidskolan
har jag inte lärt mig bromsa.

När jag kom ikapp andra människor i spåren
började jag skrika ”ur spår!”
”ur spår!”
”ur spår!”

När jag kom ikapp andra människor i spåren
började jag skrika ”ur spår!”
”ur spår!”
”ur spår!”

04-07-26

04-07-26
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En augustieftermiddag

En augustieftermiddag

En augustieftermiddag
cyklande kom jag
till vår stads,
Göteborgs andningsorgan,
till Slottsskogen.

En augustieftermiddag
cyklande kom jag
till vår stads,
Göteborgs andningsorgan,
till Slottsskogen.

Jag satte mig på en bänk
mitt i parken.
halva delen av bänken är i solen
den andra halvan i skuggen.
på så sätt kan jag flytta
mellan olika delar.

Jag satte mig på en bänk
mitt i parken.
halva delen av bänken är i solen
den andra halvan i skuggen.
på så sätt kan jag flytta
mellan olika delar.

Jag ser långt gräs
som har växt i utkanten
omkring dammen i parken.

Jag ser långt gräs
som har växt i utkanten
omkring dammen i parken.

Olika arter av fåglar
simmar eller flyger.

Olika arter av fåglar
simmar eller flyger.

En del människor sitter
på ängen
i solen
andra sitter under träden
i skuggan.

En del människor sitter
på ängen
i solen
andra sitter under träden
i skuggan.
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I lekparken
ser jag glada lekande barn
de skriker och springer.

I lekparken
ser jag glada lekande barn
de skriker och springer.

Utöver barnens sköna ljud,
gräset dansar och susar
jag hör också trädens grenars långsamma
rörelser.

Utöver barnens sköna ljud,
gräset dansar och susar
jag hör också trädens grenars långsamma
rörelser.

Fåglar sjunger sina olika melodier
långt borta hör jag kyrkklockor
som ringer.

Fåglar sjunger sina olika melodier
långt borta hör jag kyrkklockor
som ringer.

Jag hör också ljuden
från bilar utanför parken
på vägen, på Daghammarskiöldsleden.

Jag hör också ljuden
från bilar utanför parken
på vägen, på Daghammarskiöldsleden.

Oh! jag känner sommarvärmen
jag känner på min hud
den svalkande luften.

Oh! jag känner sommarvärmen
jag känner på min hud
den svalkande luften.

Idag fylls jag av glädjen
över att Slottsskogen finns
i mitten av staden.

Idag fylls jag av glädjen
över att Slottsskogen finns
i mitten av staden.

04-08-13
04-08-13
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Jag Seglar!

Jag Seglar!

På det öppna havet
på det rena blåa vattnet
seglar jag med vinden
mot resemålet.

På det öppna havet
på det rena blåa vattnet
seglar jag med vinden
mot resemålet.

Jag seglar i lugn och ro
tills jag vänder åt andra hållet
till det motsatta resemålet.

Jag seglar i lugn och ro
tills jag vänder åt andra hållet
till det motsatta resemålet.

Då får jag hjälp av motorn
som finns i beredskap
tills jag kommer åter med vinden
att segla i lugn och ro igen.

Då får jag hjälp av motorn
som finns i beredskap
tills jag kommer åter med vinden
att segla i lugn och ro igen.

04-09-16

04-09-16
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Han orkar inte

Han orkar inte

Han stora mannen
han orkar inte lyssna
han vill bara berätta.

Han stora mannen
han orkar inte lyssna
han vill bara berätta.

Vad han säger är ”viktigt”
han ”vet allt”.
”brilliant och övermänsklig ” är han
han är ”källan för sanningen”.

Vad han säger är ”viktigt”
han ”vet allt”.
”brilliant och övermänsklig ” är han
han är ”källan för sanningen”.

Han orkar inte lyssna
på den lilla människan
som pratar jämt strunt
om ”kärlek, relationer, ömhet
föräldrar, syskon, släkt
mat, kläder, vardagslivet
och andra annat”.

Han orkar inte lyssna
på den lilla människan
som pratar jämt strunt
om ”kärlek, relationer, ömhet
föräldrar, syskon, släkt
mat, kläder, vardagslivet
och andra annat”.

Men han själv får prata om allt
därför att han tror
allt blir genom honom ”intressant
och sant”.

Men han själv får prata om allt
därför att han tror
allt blir genom honom ”intressant
och sant”.

Han stora manen
han ”orkar inte lyssna”
på andras trams
istället vill han berätta
nyttiga saker för oss.

Han stora manen
han ”orkar inte lyssna”
på andras trams
istället vill han berätta
nyttiga saker för oss.

04-09-17

04-09-17
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Ge ett barn vad det behöver

Ge ett barn vad det behöver

Inget barn i världen behöver
skäll
smisk
eller någon form av förnedring.

Inget barn i världen behöver
skäll
smisk
eller någon form av förnedring.

Istället ge det
kärlek
trygghet
uppskattning
av det positiva mycket mer
det är vad barn mest behöver.

Istället ge det
kärlek
trygghet
uppskattning
av det positiva mycket mer
det är vad barn mest behöver.

04-09-26

04-09-26
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En annan värld

En annan värld

Får jag önska mig en annan värld?
en värld
där alla har sitt dagliga bröd.
där alla har kläder och bostad
där alla har tillgång till sjukvård.

Får jag önska mig en annan värld?
en värld
där alla har sitt dagliga bröd.
där alla har kläder och bostad
där alla har tillgång till sjukvård.

En värld där fred
och demokrati råder
där ömsesidig respekt existerar
där behövandes behov räknas
och där deras möjligheter kan förbättras .

En värld där fred
och demokrati råder
där ömsesidig respekt existerar
där behövandes behov räknas
och där deras möjligheter kan förbättras .

Jag önskar mig en annan värld.

Jag önskar mig en annan värld.

04-09-26

04-09-26
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En ovanlig bok
En ovanlig bok
En bok som man kan inte låna
Eller som man kan inte köpa.

En bok som man kan inte låna
Eller som man kan inte köpa.

Skrivandet av boken började
För över fyra decennier sedan
men är ändå inte färdigskriven.

Skrivandet av boken började
För över fyra decennier sedan
men är ändå inte färdigskriven.

Huvudförfattarna var
mina föräldrar och omgivningen
tills jag tog kommandot.

Huvudförfattarna var
mina föräldrar och omgivningen
tills jag tog kommandot.

Även efter jag tog över
är det inte bara jag som skriver.
en del med min god vilja
en del andra med egen makt
har skrivit
ett och annat kapital
eller en och annan del.

Även efter jag tog över
är det inte bara jag som skriver.
en del med min god vilja
en del andra med egen makt
har skrivit
ett och annat kapital
eller en och annan del.

Jag är den enda med upphovsrätten
att bläddra genom boken.

Jag är den enda med upphovsrätten
att bläddra genom boken.

Jag kan bestämma vad
jag ska skriva i den
i framtiden.

Jag kan bestämma vad
jag ska skriva i den
i framtiden.
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Men finns en del som får
vara med författare
och andra som lägger sig i
som objudna skrivare.

Men finns en del som får
vara med författare
och andra som lägger sig i
som objudna skrivare.

Ja, mitt liv är den
ovanliga boken
som jag bläddrar i bakåt
som jag hoppas skjutsa framåt.

Ja, mitt liv är den
ovanliga boken
som jag bläddrar i bakåt
som jag hoppas skjutsa framåt.

04-09-29

04-09-29

- 37 -

- 37 -

Oro i affären

Oro i affären

Byte av varor
köpa och sälja
har varit igång
i tusentals år.

Byte av varor
köpa och sälja
har varit igång
i tusentals år.

Tillgång i ett område
brist någon annastans
var grunden för handel
som styrdes.

Tillgång i ett område
brist någon annastans
var grunden för handel
som styrdes.

Men dagens affär
styr och ställer
för att skapa behov
som vi kan leva utan.

Men dagens affär
styr och ställer
för att skapa behov
som vi kan leva utan.

Den fokuserar mest
på egen vinst
tänker minst
på konsument.

Den fokuserar mest
på egen vinst
tänker minst
på konsument.

En del ”affärsverksamhet”
är rena rävspelet.
konsumentens ovetande
glömska eller förtroende
slarv eller misstag
ska missbrukas
för affärstransaktion
för kundens irritation.

En del ”affärsverksamhet”
är rena rävspelet.
konsumentens ovetande
glömska eller förtroende
slarv eller misstag
ska missbrukas
för affärstransaktion
för kundens irritation.
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Jag önskar
att inte behöva vara misstänksam
jag vill köpa och sälja i god tro
utan bekymmer och oro.

Jag önskar
att inte behöva vara misstänksam
jag vill köpa och sälja i god tro
utan bekymmer och oro.

04-11-23

04-11-23
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Tsunami

Tsunami

En söndag
på annandag juls förmiddag
kom en man till mitt jobb
och han frågade genast
om vi har hört vad som hänt
i Sydostasien.
Kollegan och jag sa neej!
Vadå ?
han gick utan att säga mer.

En söndag
på annandag juls förmiddag
kom en man till mitt jobb
och han frågade genast
om vi har hört vad som hänt
i Sydostasien.
Kollegan och jag sa neej!
Vadå ?
han gick utan att säga mer.

Sedan den kvällen
och de närmaste veckorna
vi fick följa de fruktansvärda händelserna.

Sedan den kvällen
och de närmaste veckorna
vi fick följa de fruktansvärda händelserna.

Om jordbävningen som orsakade flodvågen
som svepte med sig människor
och stora och små föremål.
fasansfullt stor förödelse
en gigantisk naturkatastrof har inträffat
många länder har drabbats
platser som Kao lak, Phi phi öar och Phuket
har på grund av katastrofen
blivit bekanta.

Om jordbävningen som orsakade flodvågen
som svepte med sig människor
och stora och små föremål.
fasansfullt stor förödelse
en gigantisk naturkatastrof har inträffat
många länder har drabbats
platser som Kao lak, Phi phi öar och Phuket
har på grund av katastrofen
blivit bekanta.

Tsunamin svepte bort Asiater
den svepte bort Europeer
och människor från andra världsdelar.

Tsunamin svepte bort Asiater
den svepte bort Europeer
och människor från andra världsdelar.
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Tsunamin valde varken ras, kön eller ålder.
den tog bort kära barn
älskade hustrur, sambor och män.

Tsunamin valde varken ras, kön eller ålder.
den tog bort kära barn
älskade hustrur, sambor och män.

Tsunamin lämnade efter sig stor sorg
och öppna sår
många förlorade mot vågen
tappade sina nära och kära.

Tsunamin lämnade efter sig stor sorg
och öppna sår
många förlorade mot vågen
tappade sina nära och kära.

Många kämpade för sitt liv
jättekamp för att överleva
och hjälpa.
många letade förgäves
att hitta dem som saknades.

Många kämpade för sitt liv
jättekamp för att överleva
och hjälpa.
många letade förgäves
att hitta dem som saknades.

Flodvågen har visat
människors mod att kämpa
för att överleva.
envishet att hitta de sina.
också generositet och stor vilja
att stå upp för varandra.

Flodvågen har visat
människors mod att kämpa
för att överleva.
envishet att hitta de sina.
också generositet och stor vilja
att stå upp för varandra.

Tsunamin lämnade ett sår
och en sorg efter sig.
som under lång tid behöver bearbetas
sår som tar tid att läkas.

Tsunamin lämnade ett sår
och en sorg efter sig.
som under lång tid behöver bearbetas
sår som tar tid att läkas.

05-01-08

05-01-08
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