
	 	 ULF ÖSTERLING


	    BOD MED LÖV

	  OCH ANDRA


	  ÄNGLASÅNGER


	 	                   


	 	          VÄL PÅPÄLSADE PULSADE VI

	 	          GENOM PLÅTSLAGARENS PALIMPSEST



�2
BOD MED LÖV

1.Jag har en bod med löv        2. Vart löv sin saga har,                                         
Dom har jag krattat åt mej.                 Kunde du ana detta?
Grabbarna skrattar åt mej,               Viskande, blygt bak hätta
dom gillar inte löv. täljer de det som var.
Lönnlöv och löv från ek, Nils höll visst av en ros.                                                                                                                                                         
björklöv och löv från aspen. Rut älska anemonen.
När jag har lagt på haspen Under den röda månen
börjar en liten lek. rymde Hans Ek sin kos.
Då ger jag namn åt alla, Ekorren blev hans herre,
Svea och Nils och Rut, lyckan var het och lång.
Glödheta Gun samt kalla Det kunde slutat värre -
Larsson med sockerstrut. båda försvann i sång..
Var enskild individ Murgrönan älska sej
bor i mitt universum:                         fastklamrad vid sitt tegel.
Fast blott i litet bodrum Rönnlövet hissa segel:
klär dom i höstlig svid. - Bären är ej för mej.

3. Så fylls mitt skjul med dikt.
    Vad bryr jag mej om världen?
    Kampen om makt och flärden?
    Här finns ju allt av vikt.
    Blunda och lyssna väl
    inåt mot dej och kratta!
    Kittla en snigel. Skratta!
    Livet har sina skäl.
    Sen kan dom stå och glana,
    dom som ej kan förstå
    och ännu mindre ana
    varför min bod får stå
    halvöppen, som idag - 
    löven hörs stilla mumla - 
    tanken har blivit humla..
    Boden med löv är jag.
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HEMLIGHET

Dagen vaknar över stan.
            Man klämmer ner en halv banan,
            filmjölk, macka, en bit ost.
            Man sväller upp som Frödings prost.
            Klockan tickar, tiden går,
            du vet, och läker alla sår.
            Glömd den snö som föll ifjol.
            Man sitter lugnt och lapar sol.
            Sen så knegar man väl en dag till,
            grubblar hårt på frågorna som vill
            ha sitt svar: hur blev det så?
            Och kvällen kommer utan svar, ändå.

         
           När man har en hemlighet,
           en sån som ingen annan vet,
           sånt som fyller dag och natt
           med skimmer från en stilla skatt.
           Det kan va en liten låt
           som gungar fram på egen stråt,
           prydd med vimplar och standar
           med trummor till, som låtar har.
           Då, när klockan redan slagit tolv,
           då, när spöken smyger på ditt golv
           tar du fram det som du vet
           och gungar trygg. Du har din hemlighet.
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