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Mixed
During the last few years I used some of my spare time
writing some poems in Amharic, English and Swedish.
The mixed poems are put together and presented in this
publication.

Blandat
Under de senaste åren har jag använt en del av min lediga
tid till att skriva dikter på amhariska, engelska och
svenska. Den blandning finns nu publicerad här.
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We are all human!
You can not decide
where you will be born
which skin colour you are going to have
don’t be proud or ashamed of your complexion.
Religion is your belief if you want it, keep it,
language is for communication use it,
your clan or ethnic origin is
one of the categories of your identities
if you like it
appreciate it.
But, but any of them
should not limit you,
from being a part of the human universe
which is one but diverse.
Let the motto be
“Unity in diversity!”
081120
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When will it be?
When will it be less crime?
less poverty? less injustice?
less disease? less war?
less, less …
May be,
When the rich share their wealth,
when the mighty are ready to listen,
when we start to get concerned
not only about us
but also about others.
When all feel wanted,
then we are in our way
on the right way.
081120
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The light!
First I walked and walked
it was dark
no light was seen.
Then long long away
I see some gleam of light.
To see the light
you may need to walk
through the darkness of the night.
You can not stand and complain
the absence of light
here and there, there is light
but you need to look for it.
If you don’t cope with the search
light your own torch.
then you can see
through the darkness
you can discover the secrete of the night
with the help of the light.
090125
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Mother earth!
Is mother earth also Mother Nature?
the land,
the sand,
the wind,
the field,
Does it also include?
the rocks,
the mountains,
the oceans,
Is mother earth the nurturer?
Is she also mother nature?
090201
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Where are you?
Are you in the beginning?
of your existence or being
or doing?
Or
In the middle
continuing your struggle
to proceed
forward
to secure more achievement?
Or
Are you in the end?
where you turn your head
and look backward
to be glad
or sad
for what happened?
090205
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Are you still there “my friend?”
Are you still there?
where a skin of a person matter.
Are you still there?
where the skin
not the brain
not the action
that matter.
Are you still there?
where you can not see
deeper than the skin?
Until you get rid of
your prejudices,
until you consider
when given equal opportunities
the “others”
are as good as the “others,”
I will wait for you
in the station ahead
come and join me “my friend”.
090205
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What could I believe?
Some people told me
Mrs. X and Mr. Y are angels
wonderful human beings
kind hearted and generous.
Some others told me
Mrs. X and Mr. Y are devils
vicious, unkind and evil creators
stone hearted, selfish types.
So, until I reach my own judgements,
in the mean time
what could I believe about them?
about Mrs. X and Mr. Y?
090205
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My roots or foot prints.
Sometimes I wonder
where my roots are?
I even wonder what roots
I am talking about
as I am not a plant.
If I am a plant,
I am a plant with roots all over
here and there.
Say I am another species
animal with foot prints.
animal that adopts
to various environment
dry and wet
cold and hot
all environment.
So, if I belong to both a plant
and animal species
all over I have
my roots and foot prints.
090209
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Categorized
With or without my knowledge
based on my language
my thinking substance
or my physical appearance,
I am categorized.
I am categorized,
as ignorant,
as idealist
as rightist
as leftist
as marxist, etc.
Thinkings change
appearances change
we change
even categories change.
So don’t be in a hurry
to categorize me
to prove yourself wrong tomorrow!
090223
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The Garden Route
In South Africa once
I travelled through the Garden Route.
through “Gardens of Eden”
through mountainous areas
ocean coasts
valleys
nature reserves.
One route, the Garden Route
but diverse
very diverse nature
with enormous natural beauty.
090328
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Don’t forget!
My friend are you wondering?
wondering in a desert
where it is dry and hot.
Where water is scare
food is rare.
Where the sun burns your head
where your foot suffers of hot sand.
My friend continue your wonderings
don’t lose hope
don’t forget
even in the middle of deserts
there are oases.
090329
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I travel!
I travel from continent
to continent,
from country
to country,
from city
to city,
I met with
new people,
new landscape.
new nature,
new culture.
New region,
new religion.
I see, I hear.
I smell, I test,
I feel.
In the service of
my curiosity
and longing
for something new
I didn’t know.
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I walk
and bike,
I fly
over the sky,
I take boats
over seas and oceans,
I drive cars
on the roads,
I ride horses and mules
on the rural landscapes.
I climb up the mountains
walk down the valleys
right through open lands
I travel, travel and travel.
090401
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On the other end?
Today at around noon
I am standing
on the shore of Atlantic Ocean.
The wind is blowing
the ocean is a bit nervous
the water comes and goes
with winds
the waves.
Just this afternoon
when I stand,
in the shore of the Atlantic
in Skwapomund,
I am wondering?
what is deep under my foot?
high, very high
over my head
and in the ocean around?
Is there some one standing
on the other end?
right across the ocean
on the other end?
090401
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Two Oceans
The two oceans
the Atlantic and Indian,
did meet may be
for years,
for centuries,
for millenniums
or millions of years
But that special day
in the Cape of Good Hope
I was a witness
I saw them coming
from different directions
meeting with warm greetings.
hugging, mixing
as they used to be doing
for long!
090401
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Faceless Face
An acquaintance
that I met
on internet
that we couldn’t meet
face to face;
She told me, she is with a facebook
I wrote her name and googled it.
Yes she is with a facebook!
I took
one more step to look
by clicking to see her face.
There I see a face
a faceless face
no clear human face.
It is a shadow
that I saw,
it couldn’t confirm
if it is her or him
that I communicated with.
It is a faceless face
a shadow
that I saw.
090628
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Nedtrampad!
Jag kände mig som en liten fluga
nedtrampad av en elefantfot
väldigt tungt.
Även om jag kände mig
väldigt hårt nedtrampad
vägrade jag att dö.
Sedan vaknade jag upp med viljan
att förstå upplevelsen
ej förankrad i verkligheten.
Jag är osäker på
om elefanten är en elefant.
Dessutom kanske elefanten
som trampar på andra utan orsak
inte är elak
som jag trodde.
Det är jag
som behöver bearbeta
mina känslor
som jag ibland feltolkar.
080508
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Peddan till Paddan!
Jag står vid doktorandrummets fönster
och tittar ut mot älven,
på den underbara vårdagen
kastar jag blicken från Peddan till Paddan.
För en kort stund tänker jag
Vilka sitter i Paddan?
Från vilket land kommer de?
I vilka åldrar är de?
Vilka yrken har de? osv.
Vad visste de om staden innan de kom hit?
Vad fick de veta som är nytt?
Vad tycker de om vår stad?
Jag hoppas de är nöjda
och glada
att befinna sig
i vår fina vår- och sommarstad.
080508
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Azaleadalen
En fin eftermiddag
i slutet av maj
cyklade jag på väg hem
från pedagogen
genom Slottsskogen
och tog en paus
vid Azaleadalen.
Jag satt på en bänk
och tittade ned över
den blommande dalen.
Jag hade ingen kamera
ingen bandspelare heller
Men
jag lagrade i huvudet minnen
för att fånga omgivningen
bilder av blommande azaleor
i olika färger.
Ljud av sjungande
koltrastar
och andra fåglar.
Vårdoften
och värmen i luften.
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Kanske, kanske
behöver jag plocka fram
de här minnena
för att lysa upp
en hektisk och mörk
novemberdag eller -natt.
080522

42

På väg till en konferens!
Jag befinner mig just nu
många tusen meter upp i luften
på väg till en konferens i Aten.
Jag tänker på hur det var
hemma i Göteborg
inför dagarna
på konferensen,
lite också på
medpassagerarna på flygplanet.
Just nu när jag flyger
ovanför molnen,
när jag befinner mig
mellan himmel och jord
tänker jag ändå bara på jord.
080523
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”Vad gör du i Pedagogen?”
”Var är du nuförtiden?”
frågade en vän.
Jag svarade jag är på pedagogen.
”Vad gör du på pedagogen?”
frågade vännen igen.
Svår fråga, vad gör jag där?
Oh! Vilken svår fråga.
Jo! på pedagogen
söker vi sanningen
dag och natt.
Ibland förmedlar till andra
vad vi tror är sanningen,
sanningen med tvivel!
Därför att det saknas
en allmängiltig sanning.
Det är därför
vi är i en evig undersökning.
”Vilka är ni?” frågade hon.
För det mesta är vi post sa jag.
”Vad då för post?”
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Jo! någon är post modern
någon annan post strukturalist
några är post kolonialist
en och annan post marxist
post, post, post allt möjligt.
Min vän du måste veta att
”-ism” är också lika viktigt
som post
t.ex. strukturalism, modernism, osv.
Vi ska inte glömma ”-logi” heller
utbildningspsykologi
utbildningssociologi
fenomenologi
ontologi och epistimologi
och mer och mer logi.
”Är ni överens om vad ni gör?”
frågade vännen igen.
Ibland ja! Ibland nej!
Vi säger vi har olika syften
för enskilda arbeten.
Vi har olika perspektiv
som ibland kan vara så snäva.
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En säger att innehållet är viktigt
en annan kommunikationen.
Vi använder
olika metoder
i våra försök
att söka sanningen
ibland kvalitativ
ibland kvantitativ
ibland kombination.
Olika teorier att förstå världen
används i pedagogiken.
I kunskapssökandet
drar vi alla åt samma håll
konflikten och olikheten
är inte personlig
det är hoppas jag vetenskapligt!
Vi kämpar i ”sanningens”
och vetenskapens tjänst!
Jag hoppas min vän
dina frågor för tillfället är slut.
Om du kommer med flera
kanske jag just nu inte vet svaret.
Annars ta det med någon annan
t.ex. med professorn.
080523
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Hej doktoranden!
Hej doktoranden! Hej! Hej!
Får jag komma med en fråga?
Kanske tycker du inte om
att någon ställer en fråga till dig?
Snarare vill du kanske
själv ställa frågor till någon?
Ändå frågar jag dig!
Hur ofta känner du ensamhet
för det ämne du sysslar med?
Känner du då och då att
det du sysslar med
kanske är meningslöst?
Känns det ibland tomt
torrt eller förvirrat?
Jag vill fråga dig
Om du
ibland har svårt att få tankarna
på papperet.
Om du har läst mycket.
Om du har svårt
att skilja vetet
från agnarna.
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Om du går runt,
in och ut
som en värpande höna
blir det rastlöst.
Du mal och mal och mal
tankarna i hjärnan
men ingenting som du har tänkt
kan sättas på papperet.
Doktoranden, har du längtat
att lägga ägget.
Inte ett vanligt ägg
men ett guldägg.
Doktoranden!
När du sitter
i din skrivkammare
när du inte orkar göra mer
inte läsa
inte skriva
inte tänka
kan en
gruppdiskussion
en uppskattade föreläsning
ett uppmarksammande av ditt arbete
uppväcka dig till den
aktiva doktorand som du vill vara
Kanske? Vad vet jag?
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Men, men glöm inte doktoranden
att du är doktorand på resan.
Första målet är resan själv
det andra är slutet
det tredje är början efter slutet.
eller hur?
Trevlig resa doktoranden
vi ses vid målet
Snart!
080703
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Kollegienomad eller flitigt bi?
Varför springer jag till varenda kollegium?
Är jag en rastlös själ
som inte kan vänta en stund
som inte vill missa något gott
helt enkelt en kollegienomad.
Eller
Är jag ett flitigt bi
som flyger från blomma
till blomma?
för att samla nektar från oändliga mängder blommor
och göra honung som smakar?
som är till allas nytta?
080523
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”Smörgåsvakt”
Jag är för sen för det
tredelade halvdagsseminariet
jag tror del ett är slut.
Det är fikadags
I handen har alla kaffe och smörgås.
Många bekanta och obekanta
står i korridoren
och pratar i mun på varandra.
Jag tar en kopp kaffe och en smörgås.
Just då kommer en person fram
och frågar ”Är du med på seminariet?”
”Jag ska vara med!” säger jag.
”Detta är för dem som har varit med!”
Jag frågar, ”Ska jag lämna det jag tog?”
”Det finns mycket av allt så du kan ändå ta den!”
Säger, ”smörgåsvakten”.
Jag undrar vad frågan handlar om.
Kanske ska den ge mig dåligt samvete.
Nej, det fick jag inte
Kaffet smakade som vanligt kaffe
smörgåsen som en vanlig smörgås.
Seminariet var som ett vanligt seminarium.
”Smörgåsvakten”
och jag
såg inte varandra igen.
080416
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”Vi gör det i morgon!”
Jag är trött på att höra
”vi gör det imorgon!”
Jag vill börja idag, nu!
Kanske vi kan göra färdigt
i morgon, i övermorgon, framåt.
Jag vill börja idag,
men jag kan göra färdigt
en annan dag.
080416
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”One of the locals”
Vi är många och vi är vi
De är gästerna
de kom, vi är hemma.
Vi visade vägar, spårvagnar
toaletter, café, rum och datorer.
Vi var hemma och vi var ju experter.
Våra gäster är ju som oss
forskare, pedagoger, didaktiker
kunskapens vänner.
Men vi är kanske något mer
när någon frågar
”Who is this?”
vi svarade ”one of the locals!”
2009-09-12

53

Är det viktigt?
Min vän sms:ar
och frågar.
Han frågar om något.
Jag svarar på något helt annat.
” Är det viktigt?” frågar han.
Ja! säger jag.
När vi träffas
har vi båda förstått
att det rått ett missförstånd.
Vad det gällt var viktigt
men inte ”livsviktigt!”.
080926
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När duger man?
När bedömningsmaskinen är igång
är man för gammal eller för ung.
Man är för dum
eller för intelligent.
Till sist bedöms man
som icke önskvärd,
som undereller överkvalificerad
och får lämna fältet
för den som är önskvärd.
081120
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Längtan och väntan!
Jo, den som längtar
väntar.
Den som väntar
också längtar
Om det är något
hon längtar efter,
hon väntar.
090211
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