
En varm hand .
Ett varmt bo.
En varm kofta
att trä på de isande tankarna.
En varm kropp
att trä på kroppen.
En varm själ
att trä på själen.
Ett varmt liv
att trä på det isande livet.

Sonja Åkesson

I min ungdom.
Vid kvällsmålet
när solen spottade blod borta i väster
gick jag ifrån
och satte mig vid Saarisjön.
Den bleka månen kom fram
och sträckte sin brödspade emot mig över vattnet.
Men jag satt kvar och tänkte över tillvarons mening.
Och fladdermössens timme kom
när sjön blev jämn som en ögonsten
I Saari syntes bara månens eko.
Men jag satt kvar och tänkte över tillvarons mening.
Bakom mig drog fönstrets rullgardin ned
som blåa ögonlock.
Lakanens läppar svalde mina bröder och systrar
lamposet drog ihop sig som en snigel
och försvann i deras hopvikta kläder.
Men jag satt kvar och tänkte över tillvarons mening.

Lars Gyllensten



På vår biologilärare 
öste vi all vår rädsla
all vår skräck
allt vårt skolhat

Biologiläraren var svag
På hans lektioner
blev vi plötsligt starka
rusiga av hämndbegär

Vi pinade honom
plågade honom
torterade honom
Så som vi lärt
av egna erfarenheter

En dag orkade han inte längre med
att bära våra bördor
De sa att han hängt sig
en måndagsmorgon
strax före klockan åtta

Siv Wideberg



I livets villervalla
vi går på skilda håll.
Vi mötas och vi spelar 
vår roll - 

Vi döljer våra tankar,
vi döljer våra sår
och vårt hjärta som bankar
och slår - 

Vi hakar våra skyltar
var morgon på vår grind
och pratar om väder 
och vind - 

I livets villervalla
så nära vi gå - 
men så fjärran från varandra
ändå.

Nils Ferlin



Jag önskar alla andra
det bästa jag vet.
Jag kan ju inte be för dem
i all min gudlöshet.
Men skulle jag försöka,
då tror jag att det kom:
”Låt inte någon finnas till,
som ingen tycker om!”
Om människor är ringa
och fattiga - än sen,
om bara de blir älskade,
åtminstone av en.
För rikedom och ära, 
det låter kanske bra.
Men kärlek är i alla fall
det enda vi vill ha.

Anna Greta Wide

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening med vår färd - 
men det är vägen dit som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt äventyr.

Karin Boye



Nyss åskade det.
Nu har det upphört.
Hund håller jag inte
Men träskor:
De står vid dörren
och skäller.

Werner Aspenström

Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande,
fälten, ängarna och träden aldrig så vackra
och blommorna aldrig så ljuvligt doftande
som när du gick vid min sida
mot solnedgången,
aftonen
den underbara,
då dina lockar dolde mig för världen
medan du dränkte alla mina sorger,
älskling,
i din första kyss.

Evert Taube



Orörlig som en bild i en sagobok
som vore han av sten
eller en del av landskapet
stod han där
Frambenen tungt lutande mot kullens krön
huvudet böjt och ögonen sänkta mot marken
Det var i skymningen
Sju gånger sju gånger
färdades jag förbi kullen
och varje gång stod hästen där.

En afton stannade jag till
Då höjde hästen huvudet
och såg länge på mig
Så vände han sig om - 
gick långsamt bort över ängen
och försvann in i träddungen
Aldrig mer såg jag hästen på kullen

Jeanette von Heidenstam



Nu föds ett barn
och nu
och nu
En stund på jorden
föddes du
Och någon andas 
sista gången
varje stund
Nu andas någon
inte mer
och någon ser 
för sista gången
nattens gråmoln brista
Varenda dag
är alltid första dagen
och den sista

Barbro Lindgren


