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DROPPAR

Oceanens saltsmakande droppar
ångar bort på solbrända kroppar
Ansträngningarnas droppar 
bildar svett på arbetarnas kroppar
Himmelrikets pärlor, regndroppar
budbärare av stjärnor och himlakroppar
Daggens friska, yrvakna droppar
ger liv åt grönskan,
glänser starkt som dyra ädelstenar
Läpparnas honung-söta droppar 
smakar gott vid heta kyssar
Känslosamma, försiktiga droppar,
vägrar falla, gömmer sig 
i ögonlockens skugga
Vattenkranens droppar
mäter evigheten o-tröttbart
Gråtens, förtvivlans saltiga droppar 
trillar handlöst och samlas i mungipan
Skräckens iskalla droppar, 
likt vårens knoppar,
proppar fram på vitbleka pannan
Ensamhetens blodtyngda droppar 
förtvinar själen och hjärtat

Droppar som dödar
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DÖRRAR

Dörr kan vara öppen och kan vara stängd
Dörr kan vara inbjudande och kan vara avvisande
Dörr kan binda ihop och kan skilja åt
Dörr kan vara starten och kan vara målet
Dörr kan vara möjlighet och kan vara misslyckande
Dörr kan skydda och kan förråda
Dörr kan ge frihet och beröva en från frihet
Dörr kan vara hopp och kan vara besvikelse
Dörr kan vara räddning och kan vara fälla
Dörr kan gömma hemlighet och kan öppna upp för nyhet
Dörr kan skydda en och kan göra en sårbar
Dörr kan vara hinder och kan vara hjälp
Dörr kan öppna för kärlek och kan stänga ut kärlek
Dörr kan öppna för livet och kan stänga om döden
Dörr kan även stå på glänt

Livet har många dörrar
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JAG HÖR DIN RÖST

Jag hör din röst
bland tusen andras
Jag hör den 
när skogen andas, 
jag hör dig 
i havets dova brus
Jag hör dig
när furorna sjunger
bland fågelsång 
och kvitter
Jag hör dig i drömmen,
jag hör dig vaken,
jag hör dig
alla tider av dagen
Din röst följer mig
varthän jag går,
och det vill förbli så
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KÄRLEK

Vi hör ihop 
som 
klang och genklang,
som 
bild och spegelbild
Du finns 
i regndroppens skimmer,
Du finns 
i brasans glittrande sken
Jag stannar hos dig
i evighet
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ÄLSKA MIG

Jag älskar dig, 
som gryningen älskar daggen
Jag älskar dig,
som dagen älskar natten
Jag älskar dig,
som havet älskar vinden
Jag älskar dig,
som levande älskar livet
Men jag älskar inte livet,
utan dig
Älska mig, 
med hela ditt hjärta
Älska mig,
du är ju den rätta
Älska mig, 
som anno dazumal,
i den vinterkalla 
Gamla Stan,
där, i det lilla kaféet,
på Järntorget,
satt vi tillsammans 
vid bordet
Då möttes våra ögon,
och dina lyste blått,
likt blåklint, eller
solig sommarhimmel
Utan bekymmer. 
Älska mig,
blint och galet, eller
ljuvt och betänksamt




