
 
I.Några anteckningar om min person. 
 
Jag studerade tillämpad matematik på Y-linjen i Linköping. När jag cyklade till 
undervisningen en morgon fick jag min första impuls till dikt. 
 
1.Som sagt var 
   Det är inte lätt 
   att va’ poett 
 
Annars började mitt diktintresse i högstadiet på Persboskolan i Skultune. Läraren i 
svenska, Sture Gunell, presenterade Nils Ferlin och geniförklarade dikten Evolution, 
som ju sammanfattar hela världens historia i några få rader. 
 
2. Om Nils Ferlin 
Trots armodets nesa 
kunde han resa 
sig opp och skriva för livet. 
Med sin seniga kropp 
stod han viljestarkt opp 
och såg på motivet: 
Fast sorgen bor 
i människans bröst 
finns det något som gror 
och ger osviklig tröst. 
 
(Han var en glad skit. Ändå dog han) 
 
TV sände en filmatisering av Dan Anderssons dikt En spelmans jordafärd och en 
känslig tonåring satt med knottrad hud. 
 
3. Om Dan Andersson 
Under himlens blinkande stjärna 
sitter han gärna 
och grubblar och tänker 
medan ögonen blänker 
av den ensammes sorg. 
Föddes i koja, längtar till borg. 
Drömmar skrivs ner 
som verser han ser 
i den blånande färgen 
långt bortom bergen. 



 
4.. I Dan Anderssons anda 
Broder, sotet på jorden 
av tvinande sort 
tvättar vi bort 
med stillsamma orden 
ur hjärtan så ömma. 
Och går vi så ut 
för att tömma 
ondskan på kraften till slut 
 
På Zimmermanska gymnasiet i Västerås talade läraren i svenska, Birgit Bell, om 
Karin Boye. Vi läste både  Kallocain och dikter. 
 
5. I Karin Boyes anda 
Den sömnlösa natten 
var den natt 
vi jagade fatt 
alla skratten. 
Vi vågade pröva 
att frimodigt öva 
på konsten att leva. 
Vi slutade treva 
i grottornas skum. 
De ljusaste rum, 
ombonat trygga 
tillät oss bygga 
tillvarons brygga 
till lycka och lust. 
Den natten var det just. 
 
Under studierna på Linköpings Tekniska Högskola vilade diktintresset. Det vaknade 
när jag såsmåningom flyttade till Alvesta i Småland. 
   Här bodde poeten Birger Franzén. 
 
6.  Om Birger Franzén 
En tänkande man 
skrev när han hann 
och grubblade kring 
de svåraste ting. 
Kärlek och döden 
är våra öden 



-lagarnas bud- 
hans tankar var många 
och nätterna långa, 
han frågade Gud. 
 
7. Om Birger Franzéns verk 
I en liten stad 
man undrar vad 
poetens längtan är 
men ingen lär 
få veta alls 
vad som driver poetens vals. 
 
Alvesta tackar Birger. 
 
Jag började läsa mer poesi och upptäckte Bodil Malmsten, och skickade ett brev till 
henne där jag pekade ut särskilt skickligt skrivna partier. Och fick svar. Hon tackade 
mig för att jag var snäll. 
   Minnet av Bodil lever. 
 
8.. Brev till Bodil Malmsten 
Ett fång rosor 
för din tanke. 
Ett fång glosor 
som ett tack. 
Vi möts en gång 
igen min vän 
och ler. 
Vi möts igen. 
 
9. Till Bodil som ju rimmade ibland 
Vi sitter 
vid varandras sida.  
Aldrig mera lida 
om vi bara gitter 
tjäderleka mera 
och leverera 
kyss. 
Nyss 
med pussar driven 
bliven 
du den rara 



underbara. 
 
När jag började studera poesi mer ingående imponerades jag av Gustaf Fröding. 
Sveriges skickligaste poet? 
   Här samtalar han med Nils Ferlin. 
 
10. Nils Johan Einar Fröding 
Stjärnorna tindrar 
i natt. 
Bara medkänsla lindrar 
när döden tar fatt 
den jagades arm. 
De flyende gorm- 
ar som sårade djur. 
Stäm ditt dragspel i dur! 
 
När jag till slut började skriva själv kastade mig utan att grubbla in i hantverket. Jag 
har aldrig skrivit för byrålådan utan försökte bli publicerad direkt. 
 
11. Min allra första dikt 
Vi är fåglarnas barn 
Vi är hjortens kropp 
och 
blommans fina rot 
Solen värmer berget 
och vi vissnar ej 
med sargat träd 
Alltid 
Alltid porlar det i bäcken 
 
Den publicerades i tidningen Alternativet nr 18 1989. 
 
Jag är ständig elev och diktskrivande är en övning. 
   De första övningarna bestod i att skriva fri vers. 
 
12. Senare fri vers 
Fick 
min poetiska gnista 
av Ulf Dageby, 
hans LP "Känsliga soldater", 
men vet ännu inte 
varför jag skriver dikter. 



Söker tillvarons kontraster 
som skapar rörelse 
som avstannar i balans. 
Men varför vill jag? 
 
Jag gick en kurs i skrivande på Linnéuniversitetet i Växjö, och kom i kontakt med 
andra typer av dikt, till exempel rimmad. 
   Jag började träna bunden vers. 
 
13. Blankvers 
I mörka natten lyser månen nött 
och övergiven fryser fånen trött. 
Vem vet hur livet övergivet blivet 
berövar hopp tills hopplösheten klöser? 
Vem vet hur orden botar och förlöser 
en stackars fåne från hans onda dröm? 
Han ville måla gatorna med guld 
men skördar bara drivor plågsam skuld 
Poeten ser hans nöd och ger ett bröd 
och kraken där så krökt han kryper ut 
ur skuggan, biter bröd och ler åt tuggan. 
Poeten känner, de är kära vänner. 
Poeten glöder, de är nära bröder, 
den ene botar när den andre blöder. 
De sitter vid varandras sida, väntar 
tills solen springer över horisonten 
och ljuset spränger alla mörka vrår, 
de reser sig och står, nickar, går. 
Poet och fåne, fanan är gemensam. 
Poet och fåne, banan är gemensam. 
En fånes tankar är poetens glöd, 
poetens ord betalar fånens bröd. 
De går på stigar, gator, avenyer 
och fånen babblar hela dagarna, 
poeten skriver, knådar degarna 
att jäsas upp och bakas ut till dikt. 
Poet och fåne under samma måne 
och under samma sol på samma väg, 
de går i takt förenade till tåg, 
poeten tackar för den dag han såg. 
 
14. Haikuförsök 1 



Regndroppar rinner 
i små floder på fönstren. 
Min sömn är så djup. 
 
15. Haikuförsök 2 
En trög mås seglar 
skriande över bryggan. 
Vad väcker livet? 
 
16. Haikuförsök 3 
En knotig skogsstig 
leder mina tunga steg. 
Mot fjärran idag! 
 
17. Vardagssonett 
Han kliver runt som en förment monark 
och dämpar barnen om de börjar stoja. 
Han hyssjar mammor som försöker skoja 
och säger att han äger denna park. 
 
Så talar han om detta som sin mark 
med munnen öppen som en papegoja. 
På natten bor han över i en koja, 
så svag, han som på dagen spelar stark. 
 
Nu kommer ordningsmakten i en bil. 
Ett par poliser kliver hastigt ut 
marscherande mot låtsaskungens plats. 
 
De säger att han måste ändra stil 
att aggressionerna får ha ett slut. 
Så tas han med till ett gallerklätt palats. 
 
En av poesins vanligaste ämnen är kärlek. Jag har provat motivet. 
 
18. Sommarhjärta 
Ditt hjärta- 
en sommaräng 
med surrande humlor. 
Naken under solen 
i knähögt gräs 
skriker jag ditt namn. 



 
19. Samtal 
Maten du bjöd 
sjöd 
av ömhet och omsorg. 
Vinet i glasen 
basen 
för samtal. 
Frågan du ställde 
gällde 
resan ihop. 
Kunde vi gå 
som en fastän två 
sida vid sida? 
Båda sa ja 
till att uppriktigt ta 
ansvar för resan. 
. 
20. Tillsammans 
Vi älskade i natt så himlens stjärnor 
de tändes brinnande för evigheten. 
Med samma hud så nuddade vi Gud. 
I kärlek starkare än kosmos strömmar 
förverkligades alla våra drömmar, 
vi var en enda utan gränser, lys 
i mörker hjärtats, enda hjärtats ljus! 
När kärlekslusten smekte lekte vi 
i samma andetag att evig bli 
en vind som susar, blod som rusar i 
en himmels ådror, fallande i vågor. 
Ditt du var jag, mitt jag var du och nu 
är evigheten här, och kärlek bär 
oss genom havet, lova leva här 
och alltid höra kosmos hjärta bulta 
så evigt tryggt och ljuset flödar nyfött, 
två barn i världens famn, ett enda namn, 
vi heter allt och allt är allt som finns. 
Du doftar kärlek, andas tryggt och lugnt, 
ditt hjärta slår i takt med tidens gång 
ditt inre är en sång om livets jubel, 
du vilar i min famn, ditt namn är du, 
jag ser du ler, du finns, du finns, du ser 



en glimt av stjärnors hjärtan, starka ljus 
som lyser våran väg med etthets mål 
att dricka vattnet mjukt i livets källa. 
Du nynnar sången i din själ för mig 
och håller om min rygg och skrattar varmt 
och dina händers trygga hud den talar 
små ord om evighet som finns i oss. 
 
21. Promenad 
Vi går längs sjökanten, 
några änder 
snattrar i gyttjan på stranden. 
Då frågar du rent ut 
om jag älskar dig. 
Och jag svarar ja utan att tänka. 
Varför, frågar du 
och jag svarar 
för att du är så lik min mamma. 
Då harklar du dig. 
Har jag förlorat dig? 
 
22. Ett brev 
Kärleksorden 
skakar jorden, 
fick det brev 
du skrev. 
Till sanning växte drömmen 
och floder vänder lopp 
och flyter opp 
mot strömmen, 
vinterisar smälter, 
bergen välter. 
Ta min gåva, 
att alltid leva nakna, 
att alltid vara vakna, 
och aldrig mera sova. 
 
Arbetet med att skriva har lett till tankar om poesi. 
 
23. Kommunikation 
Dikter att kastas i vaken, 
dikt som inte höll 



föll 
andra i smaken. 
Dikt är ett samtal, 
mitt kval 
är att veta 
vad som kan reta 
andra att svara 
på frågor, 
vad det kan vara 
för lågor 
i läsarens bröst, 
vad är det hen finner 
för värde i skrivarens röst? 
 
24. Poeten där ovan 
Det enkla är det svåra spåra upp! 
Poeten sprätter gärna som en tupp 
de gånger som hans hjärna finner satser 
så läsandet förvandlas till strapatser, 
en text för den som kan bestiga bergen, 
och på poetens kinder stiger färgen, 
det tankas stolthet, det vankas god kritik, 
han rankas nu som obegriplig 
och ingen alls förstår vad dikten står för. 
Där allmänheten inget vet och känner 
om dikt, fast kritikern förnumstigt spänner 
sin magra arm och höjer den i skyn, 
men säkert inte höjer ögonbryn 
på den som inte tillhör kretsen, 
där vankar vår poet förnämt i spetsen 
på alla dem som sitter över oss. 
Och tänkta orden flyger fria loss, 
i böcker kan han sprida sina lass. 
Om alla hade vett förmå förstå! 
Hans dikt är obegripligt svår, 
det står i regelboken drivet skrivet 
att enkelhet är fel, ett tarvligt brott 
som blott den svagsint tänkande består. 
Han fann, beviset visar han förstår! 
Han vann, beviset visar han förmår! 
Det obegripliga har alltid djup, 
i skrivna dikten finns det branta stup. 



Det gråa populasen finner rätt 
är säkert skrivet på begripligt sätt. 
Det står han över vår poet. 
 
25. Om dikt 
Poesi??? 
Vad är poesi? 
Männen 
rakade sina skägg i förtvivlan. 
Ända tills Bertrand Russell sa: 
I poesi 
är meningen med meningen meningen. 
 
För framtiden: 
 
26. Maning 
Höj er fana 
bana 
väg för nya tider! 
Ingen lider 
mer av ondskans bett. 
Poeter, ni med vett 
fortsätt skriva 
driva  
alla oss  
med bloss! 
Låt kärleksorden 
väcka jorden! 
 
II. Liten poetik 
 
En dikt är en textmassa. För poeten gäller det att binda ihop textens olika delar. 
Detta kan ske med rim. 
 
1.Försök med rim 1 
Sida vid sida 
skulle vi skrida 
viskande fram 
i landsvägens damm. 
Världen lockade, 
du neg, 
jag bockade, 



vi tog vårt första steg, 
sångens drottning med poeten, 
vi gick mot evigheten. 
 
2 Försök med rim 2 
På varsin cykel 
med visor och gyckel 
trampar vi fram 
i vägarnas damm. 
I lyckligt rus 
mot vårt hus, 
vi kämpar och gnor 
för lyckan bor 
med brinnande bloss 
hemma hos oss. 
 
Associationen mellan diktens avsnitt kan ske på olika sätt. Filosofen Aristoteles 
visade att association sker genom likheter, olikheter, hög frekvens och närhet. Rim 
är ett exempel på likhet. Olikheten i vers kan kallas anti-rim. Ett exempel är ordparet 
bli - blå. 
 
3. Försök med rim och anti-rim 
Bara låta finnas, 
minnas 
låta bli att styras, 
inte störas 
av min tanke. 
Bara låta finnas 
utan mål 
fast tankar mal 
är vägen dit. 
Själen tvättad vit. 
 
Dikt som använder Aristoteles tankar för att binda samman kallar jag syntetisk dikt. 
 
4. Försök till syntetisk dikt 
I nattens kyla hör jag gråben yla. 
De klöser, biter bitar, sargar, river. 
När mina vilddjur tassar runt i mörkret 
så hör jag frusen tassar flå min själ. 
De döljer sig, de följer mig så väl. 
När rovdjurstanden biter handen hårt 



det händer händer vänder minnet svårt 
tills minnets snäva cirklar snirklar in. 
I ljuset huset saknar vaknar skuggor 
och vargar gnagar offret, slukar tuggor. 
Men dagen gryr. En stråle ljus från solen 
och godhet styr. En stråle genom fönstret 
förbleker skuggorna, fördriver mönstret. 
Så pälsarna förbannar frälsarna 
från solen, flera flyr. panik och skrik, 
ur svarta hjärtan skrin, och rovdjursflin 
blir grin av smärtan ljusen frusen gjort. 
När ljuset strömmar fram som sköna drömmar 
så viker ondskan, sviker gråbens mod. 
Mitt hjärta sväller, människorna väller 
förväntansfulla fram i inre världen 
och ger biljetterna till segerfärden. 
Det stod en stad till stöd i nattens strid, 
där människorna vill ha evig frid, 
beredda hjälpa dolda i det inre, 
förtroligt stjälpa faran i det yttre. 
Det finns en väldig kraft som inte syns, 
det vinns en dold förmåga våga bruka 
i varje människa förbjuden stuka. 
När nätter hotar botar det fördolda. 
 
III. Nils Ferlins Nya Skjorta 
 
Dikterna är ett försök att leva sig in i Nils Ferlin. Hans tankar var lite mörka, men så 
mötte han Henny Lönnqvist. Blev han inte ljusare då? 
 
I början. 
 
1.Dag som natt 
Dag som natt 
leker döden tafatt 
och säger rent ut 
att livet tar slut, 
men mitt i hans dystra skval 
slår jag en saltomortal. 
 
2. Poeten 
Poeten ska få oss att skratta 



men döden håller sin kratta 
och räfsar och rakar 
bland stackars krakar. 
Och livet är kort, 
här längtar vi bort 
till ett stökigt kafé 
där poeten får oss att le. 
 
3. En gammal tok 
Ett barn stod så smutsigt i gruset 
och tittade häpet mot ljuset 
med fingret i mun. 
Djup är sorgens brunn. 
 
Nu är han en tok 
med namnet i harlekinernas bok 
och skördar för narrens krumbukter 
de bittraste, bittraste frukter. 
 
4. Clownen 
Clownen slog en kullerbytta 
inför friska och för lytta. 
Volter fick han göra 
tills de kiknade av skratt 
men hans gömda skatt 
fick ingen röra. 
 
Under tältets himmel 
såg han ut i folkets vimmel. 
Efter numrets muntra slut 
gick han ensam ut. 
Kanhända att barnen förlåter 
att han sitter nu och gråter. 
 
5. Det är väl inget med det 
I dödsdalens ylande jämmer 
där liemannen ensam bestämmer 
var skorna kniper och klämmer 
tar jag ett fotblad 
och öppnar mitt notblad 
och blåser trumpet. 
Det är väl inget med det. 



 
6. I krig 
Drabanter i pansrade västar, 
husarer på ryktade hästar 
drog ut i krig, 
dog uti strid. 
 
Med krigarnas inlärda vanor 
bekämpades fiendens fanor. 
Drog ut i krig, 
dog uti strid. 
 
Vid fäktandets stora förluster 
beslöts om förnyade duster.  
Drog ut i krig, 
dog uti strid. 
 
När kungarna gäspade klara 
begravdes de stridande bara. 
Drog ut i krig, 
dog uti strid. 
 
7. Apan 
Livet gjorde mig böjd, 
aldrig var jag nöjd, 
men mitt i livets nederlag, 
så gjorde då väl jag 
en hiskelig grimas 
med diktens knorrade extas. 
 
I diktaren bor en apa 
hängande i sin lian. 
Publiken tycktes bli van 
att höra honom gapa 
om död och öppna bikter 
i sina slitna dikter. 
 
8. Ingenting 
Mitt i djupaste skogen 
växte den blomma jag sökte. 
Jag fann ingenting, 
för på bullriga krogen 



satt jag och rökte. 
Jag fann ingenting. 
I så dammiga gränder 
gick vi med hungriga magar. 
Vi fann ingenting, 
för i tomhetens länder 
råder belackarens lagar. 
Vi fann ingenting. 
 
9. Den fattigas visa 
En flicka i slitna kläder 
trampar sin fullvuxna cykel. 
Kanhända att hon gläder 
någon med visor och gyckel 
där hon trampar i landsvägens damm. 
När hon helbrägd når fram 
ser hon ödet så tänder 
ljuset för vila och lisa. 
Då tar hon sin cykel och vänder, 
för den fattiga finns ingen visa 
 
10. Bakut 
Förgrämda av rättvisans slump 
halkar vi kring i vår utnötta lump 
och önskar ett annat i världen. 
Så tungrodd är färden 
att ekan den slirar i vatten. 
Aldrig får vi fatt en 
stund i paradis. 
Slå en volt på narrens vis! 
 
11. Längtan 
Med nonchalans i nacken 
tar han några steg på jorden 
tills prästen säger de välbekanta orden 
och sänker sin kund ner i backen. 
Lasse, Lasse liten 
klichéen är så sliten 
men tiden är för kort. 
Går jag hem så går jag bort. 
Du som bor i högsta huset, 
ställ dig upp och lova: 



När det är dags att sova 
ser vi ändå ljuset. 
 
12. Blomman 
Kravlar du över krönet 
på fängelsets mur 
ser du i fjärran 
om du har tur 
den rara blomma du sökte 
och tar du dig dit 
med darrande steg 
blir själen tvättad helt vit. 
 
13. Kvar 
Mödosamt bär jag på livets börda. 
Vad jag nu sår 
får jag senare skörda, 
och mina vaga spår 
utplånas snart när vindarna vänder. 
Kvar blir knotor och tänder, 
ett par tre id3er 
och ett papper med slitna klichéer. 
 
14. Han finns 
Också i forntiden fanna han 
och hans muskler blev gödda 
när kungarna ville 
och krigen blev födda. 
 
Han föddes i dagarnas gryning 
och hans ver saknar slut 
för människans ände begynner 
när hon föds med ett tjut 
 
15. Clownernas torg 
På clownernas torg 
förbjuder man sorg 
alla dar. 
Polisen den tar 
den som kvider 
och om du oväntat lider 
drick av pajasens vin 



så vrids käften till flin. 
 
Så mötte han Henny 
 
16  Synsättet vände 
Du var en fattiglapp, 
men slapp 
lidandets plåga, 
tändes av solskenets låga. 
Vad sagan förtäljer, 
numera så väljer 
du stödd på ditt hopp 
stigen där solen går opp. 
Så plötsligt det hände 
att synsättet vände, 
du längtade hit 
och svärtan blev vit. 
 
17. Reslust 
Du ser så sorgsen ut 
så fatta ditt beslut 
och kläm poetens muskelstarka arm. 
Följ med till mjuka kuster 
där vinden blåser friska puster 
och solen gör dig varm! 
Låt dysterheten vika 
och skulle modet svika 
ta tag i armen då 
så blir vi två! 
 
18. Livets nöjespark 
I livets nöjespark 
går jag lycklig och stark 
med dig vid min sida. 
Först ska vi skrida 
till armbrytningssalen 
där jag frustande galen 
tävlar mot vem 
som än griper min diktskrivarlem. 
Så ska vi sitta mitt i publiken 
som envist betittar kvinnokliniken, 
för där föds en ny akrobat 



som tar över mitt diktskrivarprat. 
 
19. Plantan 
Får jag ge dig en planta 
som snart täcker den branta 
väggen i söder? 
Plantan, den fagra, hon blöder 
för hjärtan som gråter. 
Ger alla livsglädjen åter 
 
20. Den ljusa natten 
I stadens upplysta gränder 
går fångdräktens ränder 
snart ur när jag vevar mitt vevpositiv 
för visor om lycka och liv. 
I natten den klara 
syns stjärnorna vara 
människans hjälpsamma vänner. 
I lyckorus känner 
jag kärlekens bud, 
du älskade brud. 
 
21. Sjöman 
En sjöman går på båten 
till fjärran land. 
Fästmön är förgråten 
med ringen på hand. 
 
När båten nått i hamn 
i fjärran land 
skriver han i brev sitt namn 
och skickar till ett annat land. 
 
Fästmön får ett brev 
från fjärran land. 
Hon läser vad han skrev 
och känner deras band. 
 
En sjöman kommer åter 
från fjärran land. 
Fästmön hon skrattar och gråter 
och tar hans hand. 



 
22. Rättvänd 
Poeten sa en dag: 
“Jag flög visst ett slag 
upp och ner.” 
Nu flyger han mer 
som han borde, 
men ondskans anslag förgjorde 
varje försök att bli fri. 
Nu flyger han mer som han vill 
och skriver texten till 
en smäktande valsmelodi. 
 
23. Löv i vinden 
Jag är ett löv i vinden, 
löv i vinden 
och blåser helt fritt 
så långväga vitt 
i min färd över världen. 
Över skogar och gärden 
går dansen i lycka, 
dansen i lycka. 
Vem kan väl styra 
mitt rus och min yra? 
 
24. Jag kom fri 
Den död jag trodde på 
vek undan för min grimas. 
Med lämpor ska den tas 
den död jag glodde på. 
I folkens täta vimmel 
red döden på en skimmel 
och skördade med raseri. 
Men jag kom fri 
och spelar på livets teater 
för tiggare och för prelater. 
 
25. Tillvarons karusell 
I tillvarons karusell 
blev lyckan alltid så säll. 
Gratisbiljetten gällde 
för slät mark och gupp 



tills motorljudet gnällde 
och maskinisten gav upp. 
Nu åker jag karusell 
med avgiften fri 
kväll efter kväll 
i himlens tivoli. 
 
26. Rumlarens natt 
I rumlarens natt 
tar jag på mig kravatt 
och tar ur garderoben fram 
min svarta cylinderhatt 
och borstar den fri från damm, 
för nu vill ja jag njuta 
och göra ett trick, 
och med tivolits bössor skjuta 
i prick. 
 
Livet är ett tivoli. 
Om du löser din kupong 
är du genast fri 
som fågelsång. 
 
27.Pris 
En människas pris 
kan inte mätas i pengar, 
för med saknade strängar 
är ett instrument bara ris. 
En för alla, 
alla för en, 
det kan man kalla 
den sanna idén. 
 
28. Ljuvlig natt 
En natt som denna 
vill jag inte sova 
utan sitta på verandan 
och tankfullt lova 
den som skapat världen. 
Du ger svar på frågan 
hur liv har mening, 
du tänder lågan 



som värmer hjärtat. 
Nu vet jag att 
din tanke gäller: 
det bor en dag i varje natt. 
 
29. Inte ens 
Inte ens en grå liten siska 
kan pipa och viska 
att världen är ful. 
Tillvaron rullar på hjul, 
smorda och fria från gnissel. 
Här finns inget gissel. 
Var stund en invit, 
hur jag längtade hit. 
 
30. Kosmos maskinrum 
I kosmos maskinrum 
sitter man stum 
och häpnar med stirrande blick 
för det väldiga trick 
som gör att vi finns, 
men att grubbla i frid 
det hinns 
när det eviga blivit vår tid. 
 
 
 
 
 


