Omvärldsbevakning
Om Du vill dikta om eller beskriva världen
kan Du skaffa underlag genom att uppsöka nöden, lyxen
och flärden
och skaffa nödiga kunskaper under färden.
Men genom TV, radio och media-resten
kan Du också,
likt örnar högt uppe i sina nästen,
skaffa mycket god kunskapskontroll
över skeenden långt borta och på nära håll ja, örnkoll.
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Allhelgonahelg
Sommarvärmen har försvunnit.
Hösten har nu slutgiltigt över sommaren vunnit.
Vita molntussar för höstvinden över himlen jagar
dessa kristallklara, lätt kyliga dagar,
när på marken
i parken
guldgula björklöv för höstvinden yr,
medan dagen mot allhelgonahelgens mörker långsamt styr.
Kvardröjande höstsolstrålar blir till vår tröst.
Utan dem finge vi en dyster höst.

3

Social träning?
En märklig barnens rit
från utlandet tagit sig hit
nämligen att maskerad knacka på hos grannen och hotande
säga ”trick or treat”;
fritt översatt
att
om du inte i kväll
är snäll
och ger mig en karamell
åker du på en smäll.
Ett uppförande som principiellt inte skiljer sig från
det barnet som vuxen kan använda sig av – vid framtida rån.
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Kosläpp
Utsläpp är ordet för dagen.
Utsläpp från kritter i hagen,
som ger nötkött på vårt bord,
hotar framtiden på vår jord.
Genom beskattning vill man nu utsläppsökningen stoppa.
Borde man inte också beskatta ärtsoppa?
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Fredagen den 13 november 2015
Fredagen den trettonde, en olyckans dag enligt traditionen.
Denna dag i november 2015,
fick huvudstaden i den franska nationen
gator med blod översköljda
från människor, som förblött
och dött.
Organisatörerna blev förmodligen nöjda.
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Första Advent 2015
Kyrkoårets ingång,
Hosianna och jubelsång!
Men planeten är i kris.
Stigande värme, smältande is.
Klimatkonferens i Paris
skall fastställa
regler, som skall gälla
nivåer för fredlig förbränning av olja och kol,
för metangasutsläpp från kossor i hagar,
från gräsförbränning i kossornas magar,
ja, för vad planeten tål.
Men såvitt jag vet
går alla internationella konferenser bet
på att fastlägga regler, som hindrar krig och religiösa fejder,
som förbränner kulturer och gudomliga nejder
och som på så vis
bidrar till stigande värme och smältande is
och förmodligen resulterar i att återstoden
tas om hand av syndafloden.
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Tyst min mun så får du socker!
Våra riksdagspartiledare av opinionen ständigt granskas.
Ibland de prisas och ibland på dem det klankas.
När det i morgonpressen vankas
en bild, som är personlighetsberoende,
av hur partiledarna rankas
efter erhållet väljarförtroende
förefaller väljaren vara den partiledare mera huld,
som insett att tala är silver, men att tiga är guld.
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Klimatkonferens
Statschefer och klimatdelegater från alla världens huvudstäder
har kommit till Paris
i sina bästa kläder
för att var och en på sitt eget vis
övertyga alla andra om allt ont som händer
om de återvänder
till sina hemländer
utan något klimatavtal i sina händer.
Det är inte någon som inte orden skräder.
Det är inget fel på retoriken.
Men hur blir det i praktiken?
Man hoppas att de inte bara pratar väder.
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Novemberstiltje
Mälarfjärden ligger blank som en spegel.
Inte en vindpust, inte ett segel.
Luften är kylig, nej kall.
Den bleka novembersolen försvinner bakom en Borgbergets tall.
Mörkret faller i en hast.
Nog snart dags att med vintern ge sig i kast.
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