TIDSBRUS
Några strofer från mitt liv

Till läsaren
Under livet har jag, precis som många andra, försökt skriva poesi. Det började med ungdomens sökande tankar
och kärleksstrofer. Sedan har det blivit ett enkelt diktande i samband med umgänge av olika slag. I mogen ålder
och under seniortiden har jag sedan skrivit lite strofer och tänkvärdheter av mer seriös karaktär. Här är ett
axplock från skilda delar av mitt samlade diktande. Här kryddade med lämpliga bilder
”Lasse-kurator” Johansson hösten 2018

En bild jag skapade 1982 och som jag här kompletterat med följande små strofer

Vem där?
Ögonen undrar,
dundrar
Vem där?

Svaren de ekar
pekar
Vet ej, men vet!

Där i det dolda
döljer
Bara ett jag!

Snart det dunkla,
dunkar
Vad mer?

Ibland det inre
irrar
Vad vill jag?

Mycket hägrar,
vägrar
Ge mig, ge upp

Passerade
Några enkla strofer om en människa, som brinner, slocknar och sedan är borta, nedtecknade en morgonstund till
årets näst sista dag 2016
Ljöd genom stormorkanen
Brak, knak, ett brus
Flög över morgonmarken
Örn, löv, ett sus

Njöt i värmefamnen
Hon, allt, ett rus
Dött i åldringsdalen,
kvar ett utblåst ljus

Flöt i virvelfloden
Harr, gren, ett krus
Smög i rosenskogen
Räv, mård, en lus

En kämpande människa passerade
och var en milliblinkning senare
borta

Sjöng i talarsalen
Falk, mes, burdus
Röt i mummelraden
Varg, hund, en mus

Avtryck i sanden en stund sedan
minneslugn tystnad!

Även mördare har varit barn
Jag har arbetat med och för barn och unga i hela livet och har då mött många olika livsöden. Jag har sett hur illa
det kan ha varit och försökt hjälpa. Ofta har det lyckats, men ibland inte. Mitt inre gråter varje gång jag ser att
det gått riktigt snett. Jag sörjer därför att oskyldiga då har drabbats och för att den unge brottslingens liv
förstörts. Jag tänker, kunde vi gjort mera, tidigare, annorlunda? Tid fanns under barndomen, därför att även
mördare har varit barn.
Här några strofer om just detta
De sjuttio var bara i början

Barndomens kaos blev tröjan,

när gossen grät i sin korg

han aldrig kunde ta av

Han ville ha värme och närhet

Ingen gav honom någonsin boten

och ögon att gömma sig i

mot ångestfullt pinande bröst

Föräldrarna glömde bort hjärtat,

I ungdomen valde han sörjan

utan kram är ingen trygg

i drogers förstenade värld

Han kände snart gapen och skriken

I öronen hörde han ekot

och kylan som svepte omkring

från tomma timmar av våld

I pojken trängde sig rädslan

Kärlekens närhet förkastade han

att skulden alltid var hans

i giftets förgiftade värld.

Den lille läste och lekte

För pengar tog han ett liv

men barnet dog i en storm

mot ropen i själen sitt eget

Ett slag och allt spricker
En grupp män slår sina kvinnor. Andra män slår sina barn. Vissa utövar våld både mot sina kvinnor och barn.
Kampen mot detta har präglat mitt liv.
Min skulptur och mina strofer är riktade till dessa våldsverkare
Ni män, som slår
era kvinnor och barn
Ynkedom lyser i era ögon
Ni män, som skadar
era nära och kära
Feghet är ert namn
Ni män, som bankar
på era närmaste
Skam är er enda lön
Ni män, som agar
någon i familjen
Er hjärtlöshet ekar
Ni män, som plågar
dem där hemma
Grymhet är ert signum
Ni män, som misshandlar
dem ni bör skydda.
Sprickan är ert verk
Bara ert!

En morgon,
din, min eller någon annans
Ljuden från gatan och ljuset i glipan
Drömmen som bleknar sakta
Andning som stärker hjärtat
Fibrerna svarar, stommen får fart
Den nya är åter här

Orden fladdrar i kö på bordet,
i hörnet mumlar det röster
På andra sidan finns livet
Planer med klockorna gräddas,
Kropp och själ är med

Piller trillar med forsen i strupen
Stubben försvinner raskt
Vattnet smeker och renar
Morgonens spegelbild ler
Kroppen är redo

Den ljusarla dagen tränger nu in,
luften strömmar från fönstret,
Allt blir svalt i nattens svepning
Allt är rättat och på plats
Nu är dagsprånget här

En herrgård med flora och grova
Havre som frasar i vitt under banan.
En grå earl och rodnande Ingrid-Marie
Den mustige Kivik är på besök
Vanans makt dominerar

Redan är tanken tangenter,
böjd rygg eller ryggdunk
Hästens krafter i spiltan är kvar,
järnets odjur skriker sig hes.
Jag och du i magen gör ont
Morgonen är över, förmiddagens knog är här

Dagars tusen tysta möten
Varje dag gör vi en resa
stämplar sätter oss på plats
Vi ser runt på tysta orden
som i luften sitter fast

Varje tur vi möter många
tusens tystnad ekar högt.
Vi är nära medan orden
krossas utav rälsens ton

Alla kroppar andas sakta
rockar rör sig monotont.
Näsans vingar vädrar fukten
närheten den tränger på

När vi möttes var vi stumma
glömskan gömmer det som sagts
Kanske aldrig ses igen
livens resor rusar fram

Varje resa är så lik den förra
dagligt drama i repris
Ögonen i mörka hålen
känns igen med ändå ej

Tystnaden lär alltid gälla
mellan munnar i en burk
Sedan flyr vi ut i luften
utan ångest bort från allt

Vi är nära men långt borta
medan tiden tutar fram.
Alla väntar egna stoppen,
stunden för att hoppa av

Kanske sen nån gång vi tänka
vilka var i samma vagn?
Vem var hon i beiga bootsen
vem var han med dammgrå skor?

Stå upp

1986 sjöng Mikael Wiehe in den antifascistiska och antirasistiska sången ”Valet” (Song of Chose av Peggy
Seeger). Med den låten som modell är här några strofer av mig om samma kamp men under namnet ”Stå upp”:

Det mullrar i brunsvarta hålen
Gapen hörs ljuda gällt
Rovtänder grinar stelt
Tankarna skriker i nätet

Förenklingar flyger i luften
Hjälplösa spottas på
Unga har ensamma liv
Syndare är bara de andra

Hatet bubblar över i skallar
Svartklädd man med svärd
Skolbarn huggs ner och dör
Modig man står förgäves emot

Demokrater velar med orden
Mörkermän ser och ler
Sanningar göms i storm
Det fina vi skapat förgiftas

Husen med gästerna brinner
Grindarna stängs
Reglerna spetsas
Människor ropar från vattnet

I staden vandrar nu mobben
På landet gapas det ut
Oro växer var dag
Flera hjärtan vaknar av ropen

Stå upp
Gå samman
Sträck ut din hand
Tag kamp
Se upp
Försvara vårt land

Stå upp
Gå samman
Sträck ut din hand
Tag kamp
Se upp
Innan allt står i brand

Det sipprar ned. Stå kvar, stå emot!
USA:s president och andra mäktiga ledare i världen förespråkar reaktionära, rasistiska och sexistiska förslag.
Denna skit sipprar ned bland de svaga som inte kan stå emot. Då blir hatet och avskyvärda handlingar legitima.
De brunsvarta krafterna över hela världen ser detta och är beredda att hänsynslöst utnyttja människors vilsenhet
och rädsla. Om de lyckas med detta blir de allt starkare. Att stå kvar och stå upp för mänskliga rättigheter,
demokrati och frihet är då en kamp för livet, för hela mänskligheten.
Det är detta som jag med följande små strofer försöker uttrycka
På hösten stormade sorgen,
Potomacfolk i tunga tårar
Det stora landet lider
av storordens unkna uttal
Triumferande käften käftar,
hotar vart värdefullt värde
Stäng ute, lås in är ära
i tornets tokiga ton
Nu väntar vita och vassa värjor
med frihet att hugga hjärtan
Mörkermäns hurrarop hälsar
i nyfaders spår föddes fascism
Vännen flabbar i tsarens rum
Bosporens blodshänder härjar
Gamla delade världen väntar
på trampen från fasans fötter
Brunsvarta vargar växer,
gläfser och vädrar i vinden
Iskall blåst är smygande storm
när rättvisa fallerar för folken
Ur storgapet sipprar skitig ström,
förfalskar, förgiftar, förstör.
Förvirrade folk lyssnar och lär,
ondskan blir rätt, fast farligt fel
Stövlars tramp trumpetar
sparka, slå mot sköra och små
Livet för hyggliga hotas
när stödet ges av hatets herrar
När köldnätters skuggor skymtar
måste livets folk stå starkt.
Sida vid sida för allt och alla
som medmänskligheten vårdar
Striden är inte över. Den har bara startat

Till min tavla

”Vänd dem inte ryggen”
skrev jag följande strofer till stöd för alla kvinnor som kämpar för kvinnors och flickors rättigheter

Drunknande kämpande kvinnor ropar på hjälp
I djupet lever medeltidens skuggor
De röda fanornas folk försvinner bort
trots de frihetslängtande rösternas skri
Kvinnorna vägrar dock drunkna i fördomars träsk.
Slåss för rätten att vara fria människor
Vill få leva som andra självständiga kvinnor
Söker bara ha samma friheter som medsystrar har
Hatas och hotas av fiender till demokrati och allt sekulärt
Men de står emot hederns förtryck och religiös extremism
Är ett bålverk för jämställdhet och människors lika värde
Brinner som lågor för ett bättre samhälle för alla
Så vi som tror på jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa
Vänd inte dessa kämpande flickor och kvinnor ryggen!
Stöd dem, hjälp dem! Bjud in dem!
Omfamna dem, för deras kamp är också din och min!

Om kulturelitisters introverta larm …
eller om att ” snus är snus om ock i gyllne dosor”*’
De skriver om sig själva,
men ändå inte helt
De berättar hur det var,
men
avvisar allt sånt
De gräver i sitt äktenskap,
men förnekar det ändå
De förnedrar och slår hårt
men tillstår ingenting
De tvättar byk offentligt
men värjer sig från det
De skryter om sin bildning
men bökar i sin skit
De gömmer sig bak orden
men skriker ändå högt
En sprider aforismer
men inte om den andra
En diktar relationen
men bara nära på
En liknar sig vid galten
men gubbsjuk är mer rätt
En talar om ett hjärtekrig
men vanligt gräl vi ser
De vältrar sig i ljuset
men allt släcks ned till slut
Sen är de unkna resterna
blott kvar i blå salong
Liten efterskrift i Frödings ”snusanda”
De ser sig som eliten, en ordets överklass
De släpper egna skiten om än i gyllne dass
* Från Gustav Frödings dikt: Idealism och realism

Till barnbarnen från en trött tomte

En jultomtes sista jobb
Fritt efter Viktor Rydbergs dikt ”Tomten”
Sävedalsjul och i Göteborg
regnet det hotar att falla
Inför detta känns ingen sorg
För så är det ofta, vet alla
Månen skymtar bak var sky
Neonen glittrar i vår by
Asfalten är så halkig
Tomtens hand är valkig

Smyger så runt omkring knuten,
knackar på fönsterglaset
Håller dock än så länge truten,
men där inne larmar kalaset
Går så till balkongens dörr
där allt dock inte är som förr,
Där är en häck av klöver
han snubblar och ramlar över

Han står där slött vid garagets dörr
Rödklädd, svår att beskriva
Kikar som många jular förr
upp mot köksfönstrets skiva
Kollar så skogen mitt emot
Känner mörkret som ett hot
Går över vägen den våta
undrar hur ska jag nu låta

Masken och luvan flyger av
Inne står barnen och skrattar
Nu så sviker han deras krav
hemligheten de fattar
Fattar sitt skägg så vått
Tomtevägs slutet har han nått
Alla nu tomten känner
Både barnen och alla vänner

Tappar nu mössan där han står
blött blir skägget och håret
Uppgiften är nog alltför svår
Detta blir sista året
som jag tomtar vid detta hus
bättre få sig ett riktigt rus
inne i denna villa
där det är gott att chilla

God
Jul

Du och jag, då som nu
Du var arton, jag tjugo
och våra hjärtan slog i takt.
Då vi var långt ifrån
vår längtan brann i brösten.
När vi var nära
andades vi samma musik.
I dansen fanns glädjen,
och rytmen bultade hett.
Bokskogen kramade oss,
när tiden var sommarljus
Vår kärlek var ung
när sista dansen tonade ut
Din hand var varm,
jag höll den hårt men ömt
Vi hörde det inte,
men i träden susade löften
om kärlek och närhet
på gemensam väg i livet
Du och jag, då som nu

30:e september
Hösten är här
Vi kanske har slumrat
men har inget glömt
Därför slår vi tillbaka
mot giftets krälande ormar
I vår stad
står vi upp ihop,
går ut sida vid sida
Med en stämma hörs rösten
mot brunsvart gapande käftar
Även hos oss
är det goda värt försvaras
Vi är av alla sorter
men för livet är vi bara en
mot dödens stinkande skallar

Vi finns till
för kärlek och alla värden
som byggts i generationer.
Detta stora vackra står starkt
mot avgrundens blodiga stövlar
Göteborgare
igår, idag, imorgon
går vi samman
starka och enigt
mot ondskans hatande röster

Några Limerickar från år 2000

Under vår semester i Grottammare i Italien år 2000 skrev jag en limerick varje dag. De flesta av dem var
tidsbundna till då aktuella händelser, men vissa var mer allmänna. Här är ett smakprov av de senast nämnda

Grillkväll
När vi härlig kväll skulle grilla
var ljuvligt och vinden var stilla
Men så kom det en stöt
och vår matro den tröt
För grannen intill mådde illa
Till Eva
Eva, min älskade maka
Vad kul att vi åkte tillbaka
Efter tjugoett år
Vi gick i gamla spår
och av minnen vi lät oss väl smaka
På knypplingsutflykt
Den tjugosjätte nån gång ”eftermidda”
besökte vi bergsstán ”Offida”
med en vy, magnifik
och en kyrka antik
samt med knyppling som var medeltida
Vykortsskrivning
Vykortsskrivningen kan minska stressen
Om man använder standardingressen
”Här är sol,vi mår bra
och vi badar var da”
Tack och lov att vi har med adressen

Golvsand
Mycket sand drar vi in ifrån stranden
mycket mer än som ryms uti handen
Kornen finns i var vrå
och emellan var tå
och en del av dem knastrar mot tanden
Elak tvådelad städrocksteori
I Italien är kvinnor så runda
städrockklädda och pastafullt sunda
Redan vid fyrtio år
Av figur finns ej spår
Här förklaring till detta – begrunda:

Tack för goa gemenskapen
Vi har haft det så bra på balkongen
I bakgrund har hörts ”chikadsången”
Vi har skrattat och lett
och många frågor utrett
Tusen tack för allt den här gången

Några tänkvärdheter….

Småsaker som irriterar mig
I det vardagliga livet finns också de små vardagliga otrevligheterna. Var och en har nog fått sin beskärda del av
sådant grus i livsmaskineriet. Det är företeelser som mycket väl går att stå ut med, men som ändå är förbannat
irriterande. Ni förstår säkert vad jag är ute efter när ni ser min lilla lista över tio små irritationskällor.
Ingen rangordning är gjord, för det går inte.
1.

Det är illa när resåren på strumporna är så strama att ankeln och även vristen nästan svullnar och
efteråt blir det kvar djupa runda märken.
2. När min skogsvandring och tillhörande matplockning resulterar i kroppsockupation av oinbjuden
fästing.
3. När någon släpper sin hund då det finns lekande barn i närheten och ägaren blir sur vid vänlig
tillsägelse om olämpligheten i detta tilltag.
4. Då rakhyvelbladet är så slött att det raspar i skinnet och jag inte kan byta till nytt därför att de är slut.
5. Då en pytteliten sten i skon under min promenad känns allt större och när jag tömmer kommer inget ut
och när det efter upprepade försök visar sig att det är en minigrej i sockan som djävlas.
6. När den automatiska rättningsfunktionen i min mobil, trots min upprepade korrekta skrivning, ändå
envisas med att den och inte jag har rätt.
7. När någon ställer helt olämpligt skräp i soprummet och då uppenbarligen med baktanken att någon
annan boende i huset ska ta bort skiten istället.
8. Då någon kladdnisse satt sina fula, pinsamma och klumpiga symboler på privata och offentliga
byggnader och när dessa tagits bort för dyra skattepengar sprutar dit sin dynga igen.
9. Då tejpbiten jag dragit av kletar ihop och blir oanvändbar och jag sedan inte kan hitta platsen på
tejprullen varifrån jag nyss dragit av samma bit.
10. När någon kontinuerligt försöker smita undan arbete och ansvar och vid påpekande står helt
oförstående och dessutom bjäbbar emot.

Går det att leva som man lär?
Börja aldrig röka, sa pappan till sin 11-årige son och tände dagens femte cigarill
Drick aldrig öl, vin och sprit. sa mamman till sin 12-åriga dotter när hon hällde upp
ett nytt glas rödvin
Sluta spela på datorn, sa farfar till de båda barnbarnen medan han surfade vidare på
sin Iphone
Man ska aldrig slåss, sa morfar till sonsonen när han just rappat till sin hund
Det är viktigt att själv ta ansvar, sa pappan till sina barn som han
inte hade tid för och aldrig ställde upp för
Jämställdhet mellan kvinnor och män är jätteviktigt, sa mamman till dottern när hon
lagat mat, dukat, diskat och just bjöd sin TV-tittande make på kaffe
Följ alltid trafikreglerna så att det inte händer en olycka, sa farbror till brorsonen
medan han gasade på i 60 knutar förbi skolan.
Sitt fint och ät upp maten, sa morbror till systerdottern när han reste sig från
matbordet och satte sig framför TV:n
Snälla väljare, bry er inte om vad vi gör.
Tala sanning och stå vid ert ord, sa farmor till barnbarnen medan hon bröt sitt löfte
om glasspinnar efter middagen

Små underbara stunder
Vi har alla egna små favoritstunder. Det är speciella ögonblick, någon liten vardagshändelse, en färg vi ser i ett
visst sammanhang, en doft vi förnimmer, någons leende eller skratt eller något helt annat. Det handlar om de små
underbara stunderna som bara finns, inte alltid, men då och då. Varje gång känner vi den särskilda glädjen av
något som kanske kan kallas lycka. Åtminstone för den lilla tid det varar. Här är några av mina små underbara
stunder.

-

-

En varm sommardag på en liten slingrande grusväg med fullt av blommar utmed vägrenen och
på ängarna runt om
När dimman höjer sig över någon slätt eller en sjö en klar morgon vid soluppgången.
Sitta ombonad inomhus och ha utsikt över ett blixtrande åskväder långt ute till havs.
Den sanna glädjen hos ett barn som just gjort ett mål och kramas om av glada
kamrater.
Sommardofterna efter ett rejält regn på landet eller i en park en sen kväll.
Ett småfågelpar som arbetar idogt och tillsammans för att mata sina ungar i en holk eller i ett bo
någonstans.
Vakna en tidig morgon och se min livskamrat lugnt sovande vid min sida medan ljuset sakta strömmar
in genom en glipa i gardinen.
När en idé till en målning eller skulptur börjar ta form och allt känns så rätt och lätt.
Ett möte med en ung människa som ger mig en stor kram för att jag en gång för länge sedan varit
ett viktigt stöd i en svår situation.
En god bok som inte går att släppa utan måste läsas ut i ett svep.
Mötet med någon nära som varit svårt sjuk och nu tillfrisknat och lyser igen.
Efter en lång bortavaro komma in och omslutas av känslan att en lång resa slutat väl och att det är
skönt att ha ett hem att återvända till.
Se hur björkarna slagit ut på några få dagar under våren och allt som varit kalt nu åter blir ljusgrönt.
Iaktta ett äldre par gående på gatan hand i hand medan de då och då ser på varandra.
I ett samtal någon gång uppleva en djup förståelse för en annan människas innersta tankar och känna
att jag kommit nära.
Kolla på ett foto jag inte sett på länge och som väcker ett ljust minne jag glömt bort.
Komma ut på gatan en tidig morgon, andas in stadens luft efter en regntung natt och kisa mot
solstrålarna som smyger fram mellan molnen.
När musik jag inte hört under lång tid plötsligt väcker en särskild inre värme av goa minnen.
Oförberedd och plötsligt få en kram av ett litet barnbarn.
På avstånd höra musik, skratt och glädje från barn och vuxna en solig och ljum eftermiddag.
Vardagens små ögonblick av innerlig kärlek i min kärastes plötsliga kram eller lätta smekning.

