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Ur livsströmmens virvlar, 
från jorden till kosmos och tillbaka, 
över vilda vågor, genom inre rymder 

och kärlekens skaparkrafter. 
Med lekfullt laglöst språk vindlar 
rytmerna fram på sina egna vägar 
in i korta dikter där läsaren kan 

stanna upp och hämta andan 
ett ögonblick. 

Där i mellanrummet
i en glipa i tiden

som en spricka i en klippa

i det osedda utrymmet
sipprar de ut

orden, som spinner rader

som mjukar upp det hårda
dekorerar kanterna

längs livets stig

som öppnar, tröstar
och håller i hand

som säger:

Allt är väl, älskling
du kan vila nu

allt är väl
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Islossning
Isen går upp

släpper sitt frusna grepp
låter strukturen smälta

förlossning, förlösning, upplösning
förening

bit för bit, flak för flak
med klingande sång

ger sig villigt
ger upp sin isolation

uppgår i gemenskap
med vattnets flytande fullhet

i enhet med allt rörligt vatten
många små droppar, ett väsen

livets blod, livgiverskan
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Dammarna rivs
Dammarna rivs

älvarna flödar, forsar
dånar åter fritt

asfalten bryts upp
grönskan slår ut, prunkar

doftar åter i skönhet

bilarna tystnar
vindarna ilar, virvlar

sjunger åter fritt

tornen rasar
solen ger sitt mäktiga ljus

åter utan att skymmas
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Spira ur askan
Demontera, rasera, sortera

filtrera, restaurera

förstöra det som förföra oss
att förgöra oss

sära beståndsdelarna och lämna dem åter
där vi tog dem

återställa ordningen, naturens naturlighet
jordens sköna skönhet

låta nytt liv spira ur askan
liv, leva, levande

livslevande
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