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OMSLAGSBILDEN
Omslagsbilden har en god vän till mig belgaren Pierre Mertens målat. Han är konstnär och jag lärde känna honom när jag var aktiv i
den internationella ryggmärgsbråckföreningen ifhsb. Pierre var då
och är fortfarande föreningens ordförande. Om du är intresserad
av hans konst finns en förnämlig hemsida:

www.pierremertens.be
Facebook: @artpierremertens

Administratör för Facebooksidan är Lena Persson.

Lokatten
utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, september och december.
Medlemmar är välkomna att mejla texter till:
lokattenredaktionen@gmail.com. Bidrag ska vara redaktionen tillhanda
senast den 15:e i månaden före utgivning. Det är önskvärt att inskickade bidrag håller sig inom ramen för två datautskrivna A4-sidor i typsnitt Times 12
punkter och med radavstånd 1,5.
Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar och i de

RÄTTELSE
I förra numret av Lokatten smög sig ett fel in i Evan Berjlunds dikt.
Rubriken ska vara ÅKER emeritus och inte Åter emeritus.
Även i Ranveg Olshammars dikt UPPVISNING blev det fel. Där
står ”kom hem igen och sluta oroa er” Så ska det inte vara utan:
”kom hem igen och sluta ROA er”. En viss skillnad!
Jag ber om ursäkt för detta, skyller inte på tryckfelsnisse och lovar
inte bot och bättring, men ska försöka lusläsa ännu bättre! Läs
gärna om dikterna med de rätta orden. Det är de värda!

fall det kommer många bidrag, göra ett urval. Varje nummer har ett tema
som meddelas i Lokatten numret innan. Alla som skickar in ett bidrag får en

DECEMBERNUMRETS TEMA

Gåvolinje
Lokatten, många spännande framträdanden på våra Öppna scener. Men vi

Vi behöver lite variation. Därför får du två olika teman att välja
mellan.
1) Dagbok från ett husdjurs synvinkel
2) Aldrig

seglar också i motvind och den motvinden stavas p-o-r-t-o-h-ö-j-n-i-n-g-ar.

Hoppas något passar. Kanske rentav båda?

Vår förening seglar i medvind; många nya medlemmar, många fina texter till

Vi i styrelsen älskar att skicka dig en Lokatt fyra gånger per år. Vi vet att du

ita

An

gillar att få ditt exemplar i brevlådan. Därför inrättar vi nu en gåvolinje till
vår förening.
När och om du vill skänka en slant till oss betala in den på pg 78 12 52 – 2.
Märk med ”Gåva”.
Alla bidrag, stora som små är välkomna. Du kan även skicka frimärken!
Skicka till vår redaktör: Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn.
2

TACK!!
Vi tackar Per Andersson, Sonja Larsson, Gunnel Eriksson och
Evan Berjlund som har skänkt pengar till Gåvolinjen.
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Ordförande Leif har ordet
Natt efter natt springer Susanne uppför trapporna, genom den
tomma korridoren, in i mammas rum, ser konturerna av de kära
möblerna, tänder lampan, håller mammas magra kropp i sina
armar… ordnar med kläderna, taxin… hem till Bredäng… natt
efter natt, medan våren blir till sommar.
Så skulle hon ha gjort. Så skulle det ha varit.
Det hade gått så fort.
Det har kommit in smitta på boendet, vi gör allt för att skydda
brukarna.
Din mamma har fått covid -19. Hon mår efter omständigheterna bra.
Din mamma somnade in, lugnt och stilla, klockan halv tre på
morgonen.
Och du var inte där.
Sommaren lider, kvällarna mörknar, rallarrosen blommar.
När rallarrosen blommar ända upp i toppen är sommaren
slut, brukade mamma säga.

Vibeke Olsson Falk
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Rapport från de inställda
scenernas tid
Något tryckte på en stoppknapp
och rörelsen i vår förening avstannade, gick i karantän, som
allt annat i vårt land, och i andra
länder. Det finns kanske någon
fördel med att stanna till, ta ett
steg tillbaka, tänka efter, men
visst är jag ledsen för att vi inte
kunde genomföra vårt ”Bild och
text-projekt” i Ljusdal nu i maj.
Visst är jag ledsen att vi inte
kunde ha sommar-scener i Hudiksvall och på Källvik. Visst är
jag ledsen att våra fina texter om
landsbygd inte får kliva upp på
Öppen scen på landsbygdsdagen på Ranbogården nu i september… jag är ledsen. Men det
finns ljuspunkter. Jag är glad för
att vi lyckades komma ut med
nummer 2 av Lokatten (det fina
landsbygdsnumret), jag är glad
att vi fortfarande har 150 medlemmar, jag är glad för att vi
trotsade omständigheterna och
genomförde en Öppen scen i
Sörfjärden den 22 juli.

Rapport från Kulturkapellet
Sörfjärden
Vi trotsade sol, vind och vatten
(jo, det regnade en skvätt) och 35
personer hade kommit för att
vara med. Anita inledde med en
fantastisk beskrivning – från fåglarnas, insekternas och fladdermössens perspektiv - hur den
rådande pandemin egentligen
uppstod, Lars Erik läste och visade bilder ur sin biografiska
berättelse, Britt hade med sig
helt dagsfärska dikter, Evan skojade friskt om de stora frågorna,
”födslar och dödslar”, och även
en dos ungdomlig kärlek,
Staffan hyllade sitt älskade Sör3

Kanske är vi först? Detta nummer är ingen rapport från FHM
(som också är viktig), det är inga
siffror, ingen statistik… det är
texter som andas av människors
reflektioner, tankar och känslor.
Det är ett unikt dokument. Det
är vårt bidrag till den stora berättelsen om pandemin som
drabbade jorden år 2020. För att
tydliggöra Corona-karaktären
hos Lokatten 3 har vi tagit bort
favoriter som Våra författare, En
Hälsingeförfattare, Kerstins
språkfråga, Läslust, intervjuer
och lite annat. Det heter ju att
man måste ”kill your darlings”
för att säkra något speciellt. Och
det har vi gjort i detta nummer.
Men vi återkommer med våra
favoriter redan i nästa nummer.

fjärden med tonsatta verser, Nils
Olov berättade en tänkvärd
skröna från Ljusne, Markus som
tillika representerade Kulturkapellet hade med sig gitarren och
sjöng ett par fina och alldeles
nyskrivna låtar, Karin återgav
fyndiga dikter som väninnan
Karin i Tierp hade skrivit, jag
som modererade kvällen passade på att berätta några minnen
av Kristina Lugn och PO
Enquist. Kvällen avslutades med
att Gabriella och Hans sjöng Ted
Gärdestads vackra, och för kvällen passande, sång: Sol, vind och
vatten. När sången klingat ut
och vi sagt hejdå till varandra
uppenbarade sig en jättestor
regnbåge över fjärden.

Detta nummer
Föreningens organisation

Detta nummer är föreningens
Corona-berättelser. Förutom att
vara det Lokatten alltid är, ett
forum för våra texter, är detta
nummer även något mer. Det är
ett dokument som beskriver
människors liv och leverne under karantäntiden, år 2020. Det
kommer att komma andra dokument med liknande teman, men
vår förening är tidigt ute.

Som du vet ställde vi in årsmötet
som skulle ha hållits den 22
mars. Det betyder att vi inte har
gått igenom räkenskaper, verksamhetsberättelser och revisionsberättelse för att kunna bevilja styrelsearbetet 2019 ansvarsfrihet. Vi har heller inte valt
en ny styrelse. Till skillnad från
vissa politiker och andra, som,
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Men den här vårnatten skulle stegen ha varit snabba, de var ivriga, Susanne skulle springa för livet som när hon var liten.
Ingen skulle ha synts till i korridoren. Strax stod hon i mammas rum, anade i mörkret konturerna av de möbler som kunnat
följa med från Folkskolegatan; en enhet av bokhyllor med skåp
under, 70-tal, jakaranda, den gamla byrån som mammas mormor
haft, två pinnstolar och det lilla runda bordet och den slitna tvfåtöljen. Susanne skulle se dem för sin inre syn, fast de nu bara
vore skuggor i mörkret.
Men så skulle hon tända mammas sänglampa, se löständerna
ligga i sitt vattenglas på nattduksbordet, andaktsboken ”Dagens
lösen” och ”Hemmets veckotidning”, fotot på henne själv, Susanne, och Jesper när han var tre år.
Försiktigt skulle hon ha rört vid mammas skuldra. Det skulle
hugga till i hjärtat, som så ofta, när hon kände hur mager
mamma blivit.
Måste prata med personalen om det här med maten.
- Så, vakna, mamma. Det är jag, Susanne. Du ska komma hem
till mig nu. Jag hjälper dig att klä på dig, så åker vi hem till Bredäng.
- Men kära barn, det är ju mitt i natten. Skulle mamma säga.
- Tyst, tyst. Du vet, jag får ju inte vara här.
- Javisst ja, besöksförbudet. Men att du smugit dig hit på
natten!
Mamma skulle ha skrattat. Så skulle de ha kramat varandra.
- Du ska följa med hem nu. Vi måste skynda oss.
- Men kära nån, vad i all sin dar…
- Du måste fly. Det finns smitta här. Jag tar ledigt från jobbet
några dagar. Jesper kan också hjälpa dig på toan och så, han är
så stark nu. Så får vi ordna det så bra vi kan.
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April 2020
Det skulle ha varit en vårnatt, en sådan där vårnatt som hon
mindes från ungdomen.
Det skulle ha doftat av tinande jord och våt asfalt. Staden
skulle hålla andan, i väntan på koltrasten som skulle börja
sjunga just före gryningen.
Men ännu skulle det vara natt, och ännu skulle det inte vara
för sent.
Susanne visste att nattpersonalen på äldreboendet hade flera
våningsplan att se till.
Det skulle gå att komma obemärkt.
Så många gånger hon gått i de här trapporna, ofta med tunga
steg.
Två år hade gått sedan mamma flyttat in på boendet. Susanne
visste att mamma aldrig upphört att längta hem, till ettan på
Folkskolegatan, med syrener på bakgården och alla minnen
mellan väggarna.
Men till slut gick det inte längre.
Beviljad plats i särskilt boende. Beskedet var både en lättnad
och en sorg. Susanne skulle inte behöva stressa hem från jobbet
för att hjälpa mamma, aldrig mer oroa sig för telefonsignalen
mitt i natten; ”jag har ramlat, jag vet inte vad som har hänt…”
Men också sorg; aldrig mer skulle mamma och hon dricka
kaffe i det soliga köket och prata om grannarna eller tvprogrammen, aldrig mer skulle de baka saffranskusar tillsammans i mammas kök, eller äta surströmming på bakgården.
Visst ville Susanne ta hem mamma till sig, till det lilla radhuset i Bredäng – men hon saknade ettan på Folkskolegatan nästan lika mycket som mamma själv.
Så det var ofta tunga steg i trapporna.
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hör av dig till föreningens
sekreterare med din emailadress (eller annan adress) så
får du av henne dokument du
behöver.

när det börjar blåsa motvind,
hoppar av skutan från en dag
till en annan, så har den gamla
styrelsen stått kvar vid rodret.
Och gjort vad som varit möjligt
under dessa speciella tider. Vi
har till och med kallat till styrelsemöte vid två tillfällen. Första
gången fick vi ställa in på grund
av sjukdom men sedan kunde vi
träffas den 22 juli och styra åtminstone lite grand (det är ju en
styrelses uppgift, att styra).

Vi kommer förstås att hålla
vederbörliga avstånd och vi
kommer att ta med eget fika.
Vi i styrelsen vill att du kommer. Det vore en markering
att vi människor kan (med
bibehållet ansvarstagande för
vår medmänniska) göra något
– trots allt.

Kallelse till årsmöte

Motioner till årsmötet vill styrelsen ha senast två veckor
före mötet. Skicka till ordförande Leif Strandberg.

Nu gör vi den bedömningen
att det är möjligt att ha ett
årsmöte. Du kallas därför till
årsmöte klockan 15.00, den 20
september 2020 i Monitors
lokaler (f.d Åhléns) Trädgårdsgatan 7, Hudiksvall.

Du är välkommen!

De handlingar du behöver ta
del av innan mötet
(ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens
förslag till ny styrelse) hittar
du på vår hemsida eller på
Face Book. Har du ingen möjlighet att läsa dokumenten

Leif
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Några rader från redaktören
Jag vet inte hur många gånger de senaste månaderna jag har hört ordet Corona och heller inte hur många gånger jag sagt det. Därför
känns det självklart att vi har temat Corona. Kanske kan vi skriva
bort eländet? Som 70-plussare lyder jag Folkhälsomyndigheten och
tvättar händerna hela tiden, har handsprit i bilen och i väskan, håller
avstånd och undviker nära kontakter. MEN en dag stod jag inte ut.
Jag bara måste träffa min förstfödde sonson. Och gjorde det. I Stockholm. Utomhus. Jag fick ha honom i mitt knä i ett magisk ögonblick
som övertygade mig om att han kände min längtan och all min kärlek, ty han log. Världens sötaste leende och han heter Noa och är farmors lilla hjärtegull!
Jag som nästan irriterats på mina
väninnor då det stuckit sina mobiler
i tid och otid under min näsa och
visat sina enastående barnbarn har
nu blivit MYCKET värre. Jag har
blivit en galen farmor som stickar
sockor i parti och minut och i alla
storlekar, suckar lyckligt och pratar
BARNSPRÅK med mig själv, upplyser kassörskan på ICA att jag har
blivit farmor och förväntar mig att
hon ska gratulera. Det gör hon.
Mitt barnbarn bereder mig en stor
glädje och bilderna jag får och tankarna på honom gör livet värt att
leva. Trots corona-eländet!

Anita
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Orkar jag ett och ett halvt år till
med fysisk isolering? Men, den
kanske inte tar två år, kanske
varar den bara ett år, vilket betyder att vi nu nått halvtid. Hur
ska man klara ett halvår till utan
mänsklig närkontakt? Inte ens en
kram från något barnbarn…
Kanske man kommer att sluta
som någon slags förtorkad eremit. Kanske detta tillstånd är det
nya normala som man måste anpassa sig till. När smittan till sist
försvinner är det kanske för sent
för min del att komma tillbaka
till livet. Coronaperioden är oöverblickbar. Den är deprimerande helt enkelt. Det är inte ens
kul att ta ett glas öl eller ett glas
vin ensam.
Så världsläget på detta. En svag
svensk politisk ledning som inte
ens förmår effektuera masstestning. Det finns hur många miljarder till näringslivet som helst,
men rationella teststationer över
landet förmår man inte sätta
upp. Det vore ju oerhört värdefullt för folkhälsan att alla arbetande människor som har immunitet får veta det och slipper oroa
sig för att smitta andra. Det går
fortfarande trögt med testandet,
fattar inte varför.

Samtidigt irriterar jag mig på
alla som ständigt måste klaga på
alla åtgärder och restriktioner,
eller ondgör sig över hela ”den
svenska strategin”. Jag tror den i
huvudsak är ganska klok, men
har haft vissa blinda fläckar.
Bristen på beredskapslager, på
massprovtagning och bristerna i
äldrevården är väl de tre stora.
Men det är bara att lappa och
laga just nu. Något annat alternativ finns inte. Hur svårt kan
det vara? Den stora räfsten
måste få vänta tills situationen
lugnat ner sig.
Igår fick jag värk i vänster öga.
Va fan… sätter Coronan sig i
ögonen nu också? Efter att ha
konsulterad en nära anhörig
läkare konstaterades – tack vara
mobiltelefonen – att jag fått en
så kallad vagel i ögat. Det ska
hållas rent, sedan går det över
på ett par dagar. Det känns redan bättre. Alltså, än finns det
en smula hopp om ett liv efter
detta och dammsugningen får
vänta till imorgon.

Knut Lindelöf
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M

in coronaidyll den 13
juli. Gräset och blommorna glittrar av
regnskuren som precis drog
bort.
Vankar fram och tillbaka i stugan och funderar på om jag ska
ta fram dammsugaren. Har redan tänkt den tanken flera dagar
utan att sätta projektet i verket.
Jag ska nog göra det idag –
kanske. Igår bäddade jag med
rena lakan, tog en dusch och rakade mig. Det hjälpte lite.
En gräns börjar närma sig. Isoleringen blir allt mer inträngande.
När nu också vädret omöjliggör
utomhuslek och -arbete blir instängdheten mycket mer påtaglig. Skillnaden mellan att söka
skydd inomhus för regnet och
att dag efter dag hindras från att
gå ut på grund av dåligt väder
och kyla, är som natt och dag.
Det första är en befrielse, det
andra känns allt mer som ett
fängelse.
Men här sitter jag nu med min
dator timme ut och timme in,
dag ut och dag in och kommunicerar. Utan den hade det varit
riktigt krisartat. Telefonen är
min absoluta navelsträng till
yttervärlden. Den är både tele-

fon, sms-are, radio och surfrouter. Häromdagen kunde jag
plötsligt inte hitta den. Den låg
inte på sitt vanliga ställe. I bilen
kanske, ute i snickarboden, ramlat ur fickan när jag klippte gräset mellan skurarna och nu
nertrampad i leran…? Ingen kan
man dela sin oro med, ingen kan
man skälla på. Inte heller kunde
jag ringa telefonen. Det går inte
när man är ett ensamhushåll.
Telefonen har i sanning blivit
den sista tunna livlinan. Yrade
runt med dunkande hjärta och
sökte, helt blockerad av alla
påträngande
katastroftankar.
Det tog ett tag, kanske fem minuter innan jag fann den i en
annan än den vanliga jackfickan
i farstun. Jag bytte nämligen
jacka när jag var ute på promenaden häromdagen.
När man är sysselsatt försvinner
isoleringskänslorna en stund.
Men nu när arbetslusten falnar
kommer de ostyrbara tankarna
som ett krypande obehag allt
tätare och varar allt längre. Hur
kommer det att bli? Kommer jag
att få leva ett normalt liv igen?
Spanskan härjade över två år,
alltså återstår ett och ett halvt,
om Coronan ska vara lika länge.
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Tema Corona

Covid-19
Covid-19 (akronym för engelskans coronavirus disease
2019, det vill säga "coronavirussjukdom 2019") är en
viral luftvägsinfektion orsakad av SARS-CoV-2, ett
virus som tillhör gruppen coronavirus. Sjukdomen
påvisades första gången under coronavirusutbrottet
i Wuhan i Kina i december 2019. Den snabba, globala spridningen ledde till coronaviruspandemin
2019–2020.
Mellan människor
Covid-19 smittar mellan människor. Smittan sker
genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att virus överförs via droppar och sekret från luftvägarna
när någon hostar eller nyser, eller genom direkt kontaktsmitta, vilket innebär att virus överförs
genom kontakt mellan personer.

7

Coronavariationer

I min isolering har jag fått uppleva

Vad händer nu?

ännu mer av stillhet och ro, hur

Först, i min barndom, ett bröd, en limpa
från Konsumbageriet i stan, i prassligt papper,
rätt söt och ganska kompakt vill jag minnas,
Corona.
Namn på en cigarr också, Corona,
och ett ölmärke,
fast inte hos oss förstås,
sånt var för de världsliga.
Sedan solförmörkelsen, en tonårssommar
julidag kanske, apokalyptisk skymning.
Genom sotade glas såg vi ljuskransen
runt vår tillfälligt skymda stjärna,
corona.
Nu, sextio solvarv senare och mer
en ny corona,
inte ljuskronan kring förmörkelsen, nej,
mörkret självt, skuggan som höljer jorden.
Inte många har sett den, alla vet hur den ser ut
den knottriga viruspartikeln, kanske likt ett
åkerbär, eller hjortron,
fast elektronmikroskopiskt litet,
etthundrafemtio miljondels millimeter.
Hur många kan man plocka i en emaljmugg?
Nej, liknelsen skaver, tänk hellre
drivande minor med apterade tändrör,
tänk kulsprutesalvor och granatkrevader
från hackhostor och nysningar.
Det är allvar nu!
Skarpt läge, invasion, annektering.
8

Jag tror att ingenting blir som förut,

konstigt det än låter!

det återgår inte till det som vi be-

Jag har alltid uppskattat tid för

traktat som det normala.

vila, reflektioner och eftertanke,

Det blir något nytt, nytt sätt att

men nu har det blivit mera av detta.

vara, att förhålla sig till och nya in-

Känslan är något som värmer, mitt i

sikter! Omvärderingar från politiskt

det kaos som vi människor, vårt

håll och hos oss alla, om vad som är

land och vår värld befinner sig i.

viktigt och nödvändigt, hoppas jag

Glädjen och tacksamheten stor över

innerligt sker.

att också få vara två, ingen självSom optimist, så tror jag att det blir

klarhet!

så!
Gamla papper som jag sparat från
ett aktivt arbetsliv. Så roligt att läsa

Nya insikter, där vi förhoppnings-

gamla tal och medverkan jag haft i

vis ser, att vi alla bidrar till en till-

olika sammanhang.

varo och ett liv där vi gemensamt

Blir sittande bland allt och min-

värnar om varandra, vår enda jord

nena kommer. Stor tacksamhet över

och där vi ser att vi alla är vandras

det som varit och är.

förutsättningar, för livet på jorden!

Elsie Bäcklund Sandberg
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lade positiva feedback. Det måste

underbara skrud. Allt så vackert!

synas i lönekuvertet, i arbetsvillko-

Sagolikt väder, när månaden juni

ren i ett brett perspektiv! Det är

gick in i sommarmånaden juli och

sanningens ögonblick för alla an-

jag och familjen får vara friska!

svariga politiker!

Saknar som alla andra, de nära och

Nu måste vi hjälpas åt vi alla, ingen

kära! Vi kan ju träffas ute på håll,

går fri, alla har ett ansvar att följa

tack och lov, men inga kramar, men

restriktionerna. Vi måste visa att vi

vi får ses, får prata med varandra.

klarar av att ta det ansvar som

Det är glädje av stora mått.
Så mycket vi tar för det självklara,

krävs. Hålla i och hålla ut, som
budskapet är. Vara tålmodig!

att vara nära och få umgås.

Det är så många aktiveter och sam-

Att inte drabbas av ett virus som tar

mankomster som har ställts in un-

död på mig och alla andra, det är

der denna vår, det har drabbat alla

viruset som måste dö!

Gatorna nästan öde
galleriorna ekar tomma,
affischtavlorna avklädda
in på bara häftstiften.
Avstyrt, uppskjutet, inställt!
Vi tar skydd, hukar oss
bakom armveck och ansiktsmasker,
retirerar minst två meter
tvår våra händer
och längtar efter att åter
få fatta varandras.

Evan Berjlund

Vad är det som hänt! Är det så,

och det har inte funnits något annat

att mänskligheten tvingats till re-

val, än att ställa in.

flektioner och självkritiska samtal,

Men vi måste tänka nytt och
tänka om, våga pröva det som inte

där allt grundar sig på ansvaret för

prövats förr.

den enda jord vi har? Frågan blir,
hur lever vi?

Jag ser detta år 2020, som ett år som
en parantes och jag hoppas på ett

Tankarna snurrar runt igen.

nytt år med nya insikter, nya för-

Men, jag har ju haft och har det bra i

hållningssätt och insikter om att vi

denna virustid, gentemot alla som

människor, är varandras förutsätt-

varit sjuka och som är ensamma.

ningar!

Har städat förråd, gått igenom

Så känner jag stunder som är

garderober, gamla papper som jag

ljusa och rofyllda, trots allt. Korna

sparat. Provat kläder, stoppat till-

går här nere i hagen och betar med

baka i lådan, kanske jag kommer i

sina kalvar. Naturen är i den mest

dem någon gång senare!!
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Obstetriska party-tips – bjudningar i coronatider
( Obstetrik= förlossningslära. Bjudning 1. kalas, hippa, skiva 2. Obstetrisk term avseende den
av barnets kroppsdelar som kommer först vid förlossningen.)

iväg, jag är ju en riskgrupp i dub-

och kära och som måste leva vi-

bel bemärkelse.

dare med vetskapen om att i dödens ögonblick, fanns ingen där!

Det handlar ju inte bara om mig,

Det smärtar så och jag känner tå-

utan om alla människor i min när-

Huvudbjudning.
Absolut vanligast. Oftast succé
Trerätters med efterbörd.
Max femtio personer inkl. ev. serveringspersonal.
Förutsättning. Rymlig lokal och dito plånbok.
Fotbjudning,
Medicinskt komplicerad , kulinariskt enkel.
Promenadlunch i trädgården.
Nyskördade morötter, tomater, äppeljuice.
Sätesbjudning.
Kalas med dåligt rykte. För många praktarslen.
Några försöker vända i entrén.
På menyn skinka och bakverk.
Segt innan det hela är till ända.
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trygga hem.

För att i nästa ögonblick trösta
mig, det går säkert bra om jag är

Jag kan inte sluta att tänka på alla

försiktig, jag har ju handskar och

som är ensamma med sin oro och

handsprit finns både i handväskan

förtvivlan!

och i bilen.

Så mycket att reflektera över.

Så går tankarna till alla ensamma,

Så kommer tankarna, är jag rädd

alla de som deltagit i våra sam-

för egen del?

mankomster och cirklar, en härlig

Jag tillhör ju en riskgrupp både

gemenskap och värme! I dessa

ålder och diabetes.

stunder har själen fått sitt, genom

Ja, visst är jag rädd trots min op-

att få sjunga och läsa tillsammans

timistiska läggning, rädd att bli

och i mötet med andra.

sjuk, rädd att min nära och kära

Det händer mycket där männi-

ska få detta virus. Det är ju så

skor möts!

många som kämpar, alla de som är
drabbade, de som mist sina nära

Den ofrivilliga ensamheten som

och kära, alla de som varit en-

nu blir så påtaglig och som också

Pannbjudning.
Slät kopp kaffe serverad vid spisen.
Eventuellt en liten moderkaka
Kronbjudning = coronabjudning.
Långbord för två.
En vid vardera kortändan.
Handsprit.
Spotta ej i glaset,
smittorisk !

rarna komma, där jag sitter i mitt

het.

samma när livet tog slut.

blir långvarig, vad blir det för

Tänker på all personal, de som

konsekvenser?

tar hand om alla sjuka, ger vård

Den inte självvalda ensamheten

och omsorg med sitt eget liv som

finns redan för många äldre och

insats.

den blir än mer påtaglig, i dessa
tider. Hur mår de alla?

Åh, vad jag beundrar alla dessa

Och alla de, som inte fick vara

hjältar! De måste få uppleva att de

med och ta avsked av sina nära

blir värdesatta mer än bara utta-

Evan Berjlund
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et skaver inom mig.

Nu ser alla konsekvenserna av en

Sätt dig och skriv, skriv nu!

arbetsorganisation som är alldeles

Orden upprepar sig gång på gång.

för snäv, som inte ger utrymme för

Ja, ja, - jag ska skriva, för det vill jag

några som helst förändringar eller

verkligen göra.

förändrade behov!
Inga beslutsmöjligheter att möta

Vet nästan inte var jag ska börja.

förändringar och nya behov. Det

Den situation vi nu alla befinner oss

utrymmet finns inte!

i virustid, coronatid ger mig så
många bilder och minnen från en

Det som skaver är, hur kan det

svunnen tid.

komma sig, att beslutsfattare i olika
led inte förstått, velat förstå och in-

Bilder av en kamp, i mitt tidigare

I dessa tider

Husligheten är total
ostkakan hemmagjord
surdegsbaket förfinat
blåbär plockas i mängd
Men...
ville besöka brorsan

sett sitt ansvar?

arbete för medlemmar i Kommunal,

Det är mer som skaver, ett kusligt

att få arbetsgivare att inse att arbetsorganisation, arbetsorganisations-

virus som förändrar våra liv, vårt

struktur frågor och arbetsvillkor är

land och vår värld!
Vi måste förhålla oss, människor

det mest angelägna och det största
ansvar som arbetsgivaren har. Vi-

dör och vi ser ett lidande av stora

dare insikten om att de anställda är

mått.

den största och viktigaste till-

Jag känner oro, de gånger jag måste

gången, för verksamheten.

in till stan och handla, infinner det

I arbetet från både avdelnings och

sig en obehaglig känsla.

förbundsnivå är bilderna så tydliga.

Allt går inte att beställa från affä-

Samma krav då som nu, men käre

ren, som kör hem varorna, men det

tid det är över 40 år sedan!

Symaskinen går varm
nya klädmodeller blir till
bästa disktrasan
virkar jag själv
Men...
saknar besök från brorsan
Nya grannar på fika
vi sitter utomhus
för säkerhets skull
de är ju från Stockholm

är en fantastisk service för oss alla.

Helt otroligt, 40 år och insikter

Nu åker jag in för att handla i första

finns inte att arbetsmiljö och arbets-

hand på de tider som blivit anvi-

villkor är A och O för alla, inte

Men...
brorsan fikar i Norge

sade till oss äldre.

minst för vårdpersonal! Visst, det

Jag har handskar, håller avstånd

finns undantag.

men allt känns fel, borde inte åkt

Britt Ruuska
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Jag, Corona
”Här sitter ni och kan inte annat. Förmodligen är det för att ni sitter i
karantän. Ett sånt lustigt ord. Ni tror att det räcker med 40 dagar. Det
gör det inte. Inget skapat av människan kan stoppa mig. Jag tar mig
in överallt, hursomhelst och närsomhelst. Jag ser att vissa av er
bär andningsskydd. Ni vill så gärna tro att det skyddar och visst, det
kan det göra. Men skyddar det andra? Det räcker att ni lägger av det

Coronapandemin stänger ner, raserar, suddar ut…och dina tankar
upptas av något som inte ens har
hänt. Du skäms över det ibland,
visst är det så?

takt blev viktigare än någonsin. Att
vara nära, att vara en del av, att få
dela, att få tillhöra. Att få finnas i
ett sammanhang och inte i utkanten.

Var det då oron gjorde sig allt mer
påmind? Var det då du sa till din
väninna att vardagsångesten som
du alltid benämner som livets ständiga följeslagare började övergå i
något annat? Närhet utan närkon-

Behövs det en pandemi i coronaklass för att du och många
andra ska inse betydelsen och ynnesten i detta? Inse att du nu varje
dag saknar det som är vardag för
många, med eller utan virus.

på ett bord. Andedräkten är inte torr, den är fuktig och i de små dropparna som hamnar på bordet, där väntar jag. Länge om det behövs.
Se, här kom din hand och lägger sig så fint, så nära intill mig. Handen
bryter av några vindruvor på en servett. Fingrarna stoppar en druva i

Ovanstående text har publicerats i Rullande Pennan/Gävle/Studieförbundet/
Vuxenskolan Häfte: När världen släckte ner.

Lina Nyström

munnen. Jag känner hur du njuter av det söta och det är gott att vara
på insidan. Det är min plats nu. Jag följer andningen och tar mig neråt
så långt det går. Ibland når jag inte ända fram, men då väntar jag, avvaktar i ditt inre. Ditt inre som blir allt varmare av den feber du tror
ska skrämma mig, men nej. Din kropp vet att det finns något som inte
ska vara där och du hostar, torrt och onödigt. Jag försvinner inte. Varför kämpar du? Vi är tillsammans nu. Vi är ett. Jag väntar. Ibland
kommer jag till någon som inte känner av mig alls. Då tänker jag att
jag är välkommen och landar lugnt i väntan på att besöka andra. Det
är skönt att ha en bas, ett hem om du så vill. Ibland finner jag någon

Paus
Anders Tegnell
Nyhetsrapportering
Distansering
Epidemiolog

svag som släpper in mig direkt, rakt ner i lungorna. Då känner jag
mig dubbelt välkommen och ställer till kalas. Tråkigt nog innebär
min fest att den svage kvävs. Jag har ju ätit av det organ som behövs
för denna konstanta trafik av luft – in och ut, in och ut. Ett helt liv av

Munskydd
Immunitet
Lena Persson

denna transport av syre till blodet. MEN så kom jag. Allt stannar. Jag
12
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Min inre covid-19 dialog
ber om ursäkt för att det säkert känns otäckt att inte få luft. Eller, det
Visst minns du när de första signalerna kom från Kina? Du följde rapporteringen med intresse men samtidigt med en viss irritation över
som du sa ”pådraget”.

mamma inte varit dement, kommer
du ihåg att du sa det? Att hon
ringde varje dag i tre veckors tid
och sa att det satt en lapp på ytterdörren. I varje dag i tre veckor berättade hon med lika stor förvåning
i rösten, att det var besöksförbud.
Sedan sjönk det in. Förvärrades demensen då eller var det bara något
du inbillade dig? När minnet stannade kvar till dagen därpå, när
mamma förstod att från och med
nu, inga besök, äta ensam på rummet och inte med de andra i matsalen.

På jobbet förvånades du över mångas oro och kunde inte låta bli att
fälla kommentarer som: ” Drygt 700
000 människor dör varje år pga av
antibiotikaresistens men det hör
man knappt ett ljud om!” Sant, absolut men håll med om att du då
inte ens kunde ana, inte ens när
WHO klassade coronaviruset som
en pandemi. Inte ana utvecklingen,
påverkan på samhället, på människor omkring dig och hur du skulle
komma att känna och uppleva allt.
Ingen oro, du är van med förändringar, van att klara dig själv och
framför allt trygg i dig själv.

Du fortsatte att hälsa på. Mamma
stående i fönstret, du utanför. Hon
såg dig, vinkade glatt men hade
svårt att höra vad du sa och bad dig
komma närmare. Närmare fönstret
där hon stod, så att hon kunde höra
vad du sa. Du påminde henne om
avståndet och då kom hon ihåg.
Virus. Pandemi. Avstånd. Hon mindes det en kort stund, därefter bad
hon dig igen att komma närmare.

Ditt aktiva vardagsliv stängdes ner,
minns du? Körövningarna och de
konserter som skulle framföras under våren med din kör, ställdes in,
avbokades. Skrivarträffarna likaså.
Arbetet stoppades inte men förändrades. Men det var okej, eller hur?
”Sitt lugnt i i båten”. ”Det som händer, det händer”. Var det inte så du
sa till din omgivning?

Minns du dina tankar? Om mamma
dör nu, ska jag då stå utanför fönstret?
Blir hon lugn om hon vet det, att jag
står där? Att jag skulle vilja hålla hennes hand, ska jag ropa det? Går det lika
bra att vinka när hon somnar in?

Väntat absolut, men besöksförbudet
på mammas äldreboende rörde om.
Kanske hade det varit lättare om
44

gör jag väl inte. Hade jag kunnat bestämma och så att säga designat
mig själv, kanske jag valt ett sätt att invadera med ett snabbare förlopp, kanske helt smärtfritt. Helst kanske varit helt osynlig för människors immunförsvar så jag kunnat arbeta ostört, utan feber och hosta.
Men jag har inte skapat mig själv och inte du heller. Vi råkar bara finnas här samtidigt och träffades, precis likadant som din släkt före dig
har träffat min virusfamilj. Jo, några av mina släktingar har varit
ganska skrämmande, men långt ifrån alla. Hur känner du dig? Håller
krafterna på att komma tillbaka? Då kanske jag drar mig tillbaka, eller
så börjar allt om efter ett tag. Jag lovar inget. Det kan jag inte. Jag styr
inte, väljer inte, jag hämnas inte och skonar ingen. Jag avvaktar. Finns
här nu och kommer säkert åter i muterad form. Jag bryr mig inte om
vem du är eller vad du heter och jag gissar att du är rädd. Med all rätt.
Det är ett krig eller en match. Vi slåss båda om din kropp. Vi vill båda
vinna och just nu är det oavgjort men det är långt kvar.
Vi har inte ens kommit till halvtid.”

Margareta Engström
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I karantän

Att leva i Coronatider våren 2020

ensam tände jag en valborgseld

Nu är det inte bara en som lider

fernissade en båt

i vad vi kallar Coronatider

och byggde ett hus

Man är inte säker vid fyllda 70 år

till min gräsklippare

när önskan är att viruset förbi våra kära går
Började i Kina i slutet av förra året

sen åkte vi till Kuggörens naturreservat
bara vi

de försöker nu att läka såret
Men det finns turister som ute på resa är
får sitta i karantän innan resan hemåt bär
Över tretusen döda i Sverige nu det är

för

tänker på alla som mist en vän så kär

vi höll distansen till alla

För arbetslösheten som råder i vårt land

utom till varandra

får vi hjälpa varandra med en utsträckt hand
Tack alla ni som ett handtag ger

sen oljade jag en trapp

tankarna går till er när vi i backspegeln ser

målade ett räcke

Vi hoppas att det snart är över

och satte upp ett vindskydd

så många av oss kan börja tjäna ”klöver”

mellan två träd vid en sjö

Vi lever efter de regler vi fått
som gäller för både stort och smått

under det fladdrande taket
snickrade jag ett bord
och grillade en lax

Med hjälp att handla av nära och kära
klarar vi denna börda bära
Det låter tungt, men det är fakta
viruset har ett slut fast det går sakta
Ta inte allt för givet

jag skar vass vid en brygga

lev i nuet, varje dag är en del av livet

och badade i sjön

Marlene Fröjdh
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Franska
Vi pratar och skrattar. Som vanligt. Läraren berömmer oss. Som vanligt. Ger
läxa som alltid förut. Packar våra väskor och säger au revoir.
Nästa dag är skolan stängd. Alla skolor stänger. Biblioteken är inte öppna.
Restaurangerna slår fast sina dörrar.
Då anländer bofinken. Hanen kommer som vanligt först. Snart kommer
tofsvipan. Ekorrarna mumsar frön vid fågelbrädet men far också upp och
ner för trädstammar, de leker.
Vi får besök av grannen. Detta har aldrig hänt - vi har bott här i 29 år . Hon
ger oss telefonnummer som vi kan ringa ifall vi behöver få hem varor från
butiken.

och tillsammans baxade vi stenar
köpte en grammofon
och åt sotare hos Bergmans fisk
och hela tiden
höll vi distansen till alla
utom till varandra

Följande dag bestämmer myndigheterna att personer över 70 inte får handla.
Då ringer vi grannen som hämtar det vi behöver.

sen fyllde vi 70

Hunden kommer inte men nu behövs han bättre hemma. Husse översätter
virustexter så det står härliga till och går ut med hunden för att hålla huvudet klart.

och hade kalas

Hunden kan inte förstå denna plötsliga lycka som drabbar honom - både
husse och matte hemma dag efter dag efter dag. Han busar. Förnöjd.

för

Här i urskogen hoar ugglan. Som vanligt. Trots virus.

utom till varandra

tog bilen till Öregrund
för oss själva

vi höll distansen till alla

och nu är vi en riskgrupp och snart är det höst
och vi håller distansen till alla
utom till varandra

Camilla Torsell-Heinonen
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Leif Strandberg
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Vart är han på väg?
Det är en tidig morgon i april, klockan är endast fyra.
Han måste ge sig iväg innan hustrun vaknar.
Det har varit en arbetsam vecka för henne, med allt som ska hinnas med
innan flytten. Och igår var hon vid spisen med långkok av ärtsoppa och tjälknöl.
Det blev två tallrikar före det han gick i säng, inte bra att äta den tiden, men
gott var det.
Men varför ska jag flytta, jag förstår inte .Men nu måste han skynda på.
Uppbrottet blir för smärtsamt om han måste ta farväl. Han slänger ryggsäcken över axeln, slår upp kragen och huttrar. Det är kallt för årstiden. Men
månen är uppe och det är för honom en stor hjälp. Vägen han går har inte
någon gatlykta. Och det blir svårt att hitta, även om han har bott här länge.
Han känner inte igen sig. Konstigt, det har förändrats.
Han brukar ta en annan väg när han ska ner på byn, men så länge sen var
det inte.
Han brukade gå promenader med sin hund här.
Hans hustru är dotter till en polismästare. Varför måste jag lämna mitt hem ?
Underligt, vad har hänt? Har han varit i delo med rättvisan?
Är det något som hans svärfar har misstolkat.
Han funderar på detta. Nu har han kommit en bra bit på väg och hungern
börjar ge sig tillkänna. Han sätter sig ned på en bänk, en grå mossig av trä
som sett sina bästa dagar. Bredvid står en gammal lada, men den fanns inte
här förut, va konstigt!
Han tar en tugga av smörgåsen och en klunk öl.
Nu ser han en smal stig på vänster sida om vägen, och han tycker sig se ljussken längre fram
Det kanske är bättre att följa stigen, så kanske jag hittar rätt väg. Han har
irrat bort sig ordentligt. Helt plötsligt kommer det en bil, en liten röd lastbil.
Men hur får den plats på den här smala stigen?
Bilen stannar ungefär femtio meter från där han är. När han kommer fram
till den hoppar det ut ett par, en man och en kvinna. Kvinnan har lång svart
kjol och en rödblommig halsduk och mannen som är liten och satt, har på
fötterna endast träskor. Underligt, när det bara är april månad. Mannen frågar:
– Vill du ha skjuts? Vi ska ett par mil bort till kvarnen med säd.

Dagen efter
Hon satt upp i sängen när jag kom.
Såg piggare ut, hade ätit, druckit.
Hopp väcks.
- Det var kanske falskt alarm ändå?
Måndag 23 mars
Jag ringer sjukhuset.
Mamma på väg till korttidsboende
med taxi och ledsagare.
Hur allvarligt är hennes tillstånd?
Lördag 28 mars kl.20.00
Min syster ringer.
Allvarligt med mamma.
Andningssvårigheter.
Ska jag åka ner?
Jag har 17 mil.
Ska jag hinna?
Kl. 21.30
Andning har upphört, allt hopp är ute.
Förvirring, känslor? Försent.
Hon som fram till nu alltid funnits i mitt liv.
Tomhet, sorg. Saknad.
Söndag
Besöksförbud. Men jag blir insläppt, naturligtvis.
Jag tvättar och spritar händerna, ofta.
Sitter hos henne. Ögonen slutna, munnen lite öppen.
Anletsdrag, lugna.
Sitter och tar farväl, säger några ord men vet ju,
får inget svar. Stryker pannan, kinden.
Lämnar.
Marssolen ger ingen värme.
Snålblåsten, kylan.
Lättnaden. Sorgen.
Djupa andetag.
Tröst.

Staffan Andersson
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Coronavår
Onsdag 11 mars.
Jag fann henne liggande på köksgolvet.
Vid medvetande, tack och lov.
Larmknappen hade hon i ett band om halsen.
Hon hade inte haft förmågan att larma.
Jag såg på henne, liten och krokig, tunn som en fågelunge.
Vågade mej inte på att försöka lyfta själv.
Jag larmade.
Vi småpratade, jag gav henne lite vatten.
Hon bad om en eukalyptustablett.
Hemtjänsten var där på mindre än tio minuter.
Med vana grepp fick de henne på fötter och ner i en fåtölj.
Distriktssköterska kom, tog prover, kollade hjärtat.
Hon var i trygga händer då jag lämnade.
Men oron gnagde.
Torsdag 12 mars.
Jag ledde en endagars utbildning.
Hade inte hört av henne, inte heller av hemtjänsten.
Klockan ett tog oron överhand. Jag avbröt och for dit.
Hon låg åter igen på köksgolvet, hade suttit på en stol och somnat.
Hemtjänst kom, samma procedur.
Fredag 13 mars.
Tidigt telefonsamtal.
Mamma till sjukhus med ambulans.
Nej, det var inte Corona eller COVID19.
– Hjärtsvikt, njursvikt, uttorkning.
Hon sov mest när jag kom.
Vaknade till ibland, gnydde, hade ont, fick morfin, sov.
Jag satt hos henne, strök hennes panna och kind.
Pratade, höll monolog.
Besöksförbud var bara en rekommendation.
Jag tvättade och spritade händer, ofta.
Kände mig ändå smutsig, oren.
Onsdag 18 mars
Läkaren.
Behandling avbruten, utsiktslös.
Endast palliativ vård, lugnande, smärtstillande.
Tankar flög genom skallen, tusen.
Skulle hon dö? Nu?
40

Han hoppar in. Han hör hur det sparkar och piper. Det låter som att det
kommer från bagageutrymmet. Han frågar kvinnan som sitter bak
– Vad det är som låter?
Först frågar han mannen, men han sitter och suger på sin pipa och något
svar får han inte.
– Jag hör inget säger hon, det är nog bara blåsten.
Men det går han inte på. För det är helt vindstilla.
– Det kanske är knölpotatisen som rullar i papplådan, vad vet jag säger
kvinnan.
De kör en bit till och kommer till en övergiven byggnad, en grå gammal
lada. Där stannar dom bilen och beordrar honom att kliva ur.
– Nu blev du allt nyfiken eller hur? In med dig!
Vad är det som dom tar ut ur bagaget? En ljusbrun rätt så stor säck, och
den rör sig. Ut hoppar ett litet rådjur alldeles förskrämd.
– Vi tänker lämna dig här ett par dagar och du får ha sällskap av den här
lilla krabaten. Och inte ett knyst om det kommer någon förbi, fast chansen, eller ska vi säga risken är liten att någon hittar hit till denna avkrok.
Vi låser dörren, och det är ingen idé att försöka smita ut genom något fönster. Här är det igenspikat och det finns ingen telefon. Som sagt, vi kommer
tillbaka om kanske två dagar. Här lämnar jag lite hö och några kakor bröd
och en kruka mjölk. Se till att djuret får sitt hö och vatten. Det finns i den
gamla mjölkkrukan vid dörren. Och blir du hungrig finns det några knölar
potatis och lite sill som du kan äta.
Nu låser dom dörren och är på väg därifrån. Han får panik och skriker.
Han känner att någon ruskar honom och säger:
– Vakna! Vakna!
Han sätter sig upp med ett ryck.
– Varför skriker du och fäktar med armarna?
Bredvid sängen står hans hustru.
– Vad är det med dig.
Han är alldeles vild i blicken, och det känns som att han har feber
– Är du sjuk? Har du blivit smittad av något virus?
Hans nattskjorta är genomblöt.
– Var är jag?
– Du har tydligen haft en mardröm.
– Oj! Vilken otäck dröm Är det en skugga ur det förflutna eller är det ärtsoppan som jag åt alldeles för sent på kvällen?

Maj Larsson
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Alla dessa dagar, som berikat så mycket!
Tänker på stunderna vi hade Gärda
och jag och om allt hon berättade.
Kommer ihåg när hon berättade om
de två fiskarna i byn, som åkte ut
med sin båt för att lägga ut skötar.

Tänker på min kära kusin Gärda,
som blev 85 år.
Dagar av isolering har gett mig tiden att reflektera över vad det är
som har varit och är viktigt?

När de lagt ut skötarna och var på
väg hem, så fick de se en lång, svart
båt, som de inte sett förut.

Reflektion och eftertanke har alltid
varit viktigt för mig, men nu har det
blivit än mer tydligt än tidigare, hur
angeläget det är att detta blir första
prioritet.

Det blev en mycket skrämmande
upplevelse för dem, berättade
Gärda.

Alla dessa dagar som Gärda gav
mig: hon var min
”Kulturhistorieuppslagsbok”, den
värdefulla som gav mig bilder, gav
mig historien om min morfar, mormor och min släkt och om byn som
de bodde och levde i. En i byn
uttryckte livet i byn så här: ”Det
bästa med fattigdomen är att vi är
så många som delar den.”

De drog upp skötarna snabbt och
for hem. De hade sett något som de
kallade, Lång-pickela- pack.
När de kommit i land, blåste det
upp till en svår storm och de båda
fiskarna kände en stor tacksamhet
över det som de upplevt, det som
var ett varsel, genom Lång-pickela pack.

Så mycket jag fått veta om mormor
som såg älvorna som dansade på
den lilla myren, den som fanns intill
vägen, ett tryggt sällskap.

Uttrycket Lång-pickela- pack levde
kvar in på 50-talet och ibland användes detta mot olydiga barnbarn,
med kommentaren- akta dig så att
inte Lång-pickela – pack kommer
och tar dig!

Om glädjeämne men också om det
som var tungt att bära.

Jag minns hur vi satt tillsammans
över en kopp kaffe och samtalet
fortsätter. Insikten blir så stor, alla
bär vi på en historia, värd att bli
berättad och bli lyssnad till.

Mormor kände på sig saker, precis
som jag ofta gör. Förstår att det är
en förmåga som inte alla har. Jag
ville ogärna prata om detta förut,
men inte nu längre. Förstår att det
är något jag måste hantera och göra
det på rätt sätt, se det som en rikedom.

Frågan vi måste ställa oss är, ger vi
människor varandra det utrymmet
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Träden står som en barriär mot vägen
vita och svarta stammar
grå stammar
bruna stammar
alla utan löv
vilar i väntan
ett avsågat eko träd
blir hem för insekter
i hundrastgården en liten hund
Idag är det världspoesidagen
orden vill sig inte riktigt
söker sig fram i overkligheten
som vill in i verkligheten
Pandemin covid-19
den femte pandemin i min livstid
två träffade mig
båda svårt
Nu handlar jag på nätet
det kunde man inte då
träffar bara människor utomhus
tacksam att vi är två i karantän
Orienterar mig en dag i taget
idag är dagen lite längre än natten
snart öppnas alla knoppar
när träden vilat klart
gräset blev aldrig gult här i vinter
Havet
har ebb och flod
tidningsrubriken säger
bättre luft kan rädda fler liv
än coronaviruset tar
karantän i flera länder
har redan fått stor effekt på luftkvalitén
Vågen träffar stenen
vattnet kastas
sprids
faller tillbaka i havet
stranden skyddas

Eva Hedlund
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och inser vi vikten av att både berätta och lyssna?
Det kan väl inte vara så, att det måste till katastrofala situationer i våra liv,
där vardagen och våra liv helt förändras, för att vi ska inse detta?
Tankarna går över till Bear Hearts bok – Vinden är min mor, där den tradioniellt utbildade medicinmannen, berättar att de äldre lärde barnen, att när
man skjuter en pil, måste man först dra den bakåt, innan den kan gå framåt.
Du måste alltså förstå dig själv, din bakgrund, din historia, för att kunna gå
framåt.

Vågbrytare

Måtte vi alltid ta med oss alla dessa dagar, som berikat och berört genom
samtalet, genom det skrivna ordet och inse att det är en ovärderlig rikedom,
för livet och för hela mitt jag!

Elsie Bäcklund Sandberg
Vågen träffar stenen
vattnet kastas
sprids
faller tillbaka i havet
stranden skyddas

Lila krokus
gula påskliljor
nersågade buskar
kvarlämnade
sockelarbete pågår i punkthuset

Viruset träffar människan
nysningen, hostan kastas
sprids
faller på nästa människa
vågbrytare
isolering
handtvätt
skyddar människan

20 människor har dött i viruset
många fler av svält
många fryser
sover utomhus
vi sover i våra sängar
Viruset drar fram i alla länder
vi videopratar
från våra karantäner
hamstringen av toalettpapper
finns på båda sidor av oceanen
den planerade resan
blir nog inte av

Du kommer med maten
vi vandrar i solen
en meter emellan oss
overkligheten vill in i verkligheten
du jobbar hemifrån
vi ska inte besöka affärer
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I

tider när det bunkras
mjöl och jäst i vårt
skafferi
Och isolerade vi sitter i vår corona-apati
Då säljs det på systemet desto mera starka drycker
Ångesten den smärtar och över bröstet trycker
Men här i Sverige är nog inte maten ett problem
Ej heller lite papper för att sköta sin hygien
Och skulle du behöva släppa mer än en fjärt
Så har jag papper över så du kan torka din stjärt

Alf Norberg
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Krismöte
Folk flög som galningar. Härs och
tvärs över klotet, i tid och otid
brummade deras djävulsmaskiner.
De tvåbentas invasion av luftrummet hade gått över styr. Tusentals
fåglar gick en ögonblicklig död till
mötes och de förhatliga flygplanen
spydde ur sig 74 000 gånger mer
koldioxid än tåget med gigantiska
klimatproblem som följd.

försedda insekter lovade också att
komma efter en segsliten förhandling om vapenvila.
Tillfällig dock.
För att inte väcka de tvåbentas
oönskade intresse, framför allt ornitologernas, anlände mötesdeltagarna i omgångar. I en till synes aldrig
sinande ström kom de och slog sig
ner i träden, på marken, under buskar och några i den lilla tjärnen i
Gammelskogens mitt.

Det var måsarna som kläckte idén.
De hade fått nog. Någonting måste
göras!
Efter en del funderande lät de
budkavlen flyga runt. Ett krismöte
skulle hållas i Gammelskogen.
Brevduvorna fick nu en bråd tid.
Över stad och land flaxade de och
levererade budskapet.
– Äntligen! utropade domherren
och utsåg på stående klo sig själv
till ordförande. Till sin hjälp tog han
Klockotingan, världens mest högljudda fågel.

Sekreterarfågeln påtog sig organisationsuppgiften. Tuppen lovade att
väcka alla på mötesdagen. En grå
Jako och en Maraboustolk från Afrika skulle tillsammans se till att
göra mötet begripligt för alla närvarande och agera tolkar. Domherren
spatserade omkring och såg märkvärdig ut.
Prick klockan sju på mötesdagens
morgon genljöd ett perfekt
”Kuckeliku” genom Gammelskogen. Sällan har en stoltare tupp skådats.
– Har ni hört på maken? kacklade
hans hona malligt.
Men det var det ingen som hörde,
ty på ett ögonblick fylldes luften av
ett kvittrande, tjattrande, skränande,
pipande, drillande, visslande, flöjtande och kvackande av sällan skådat slag.

En imponerande samling, närmare
10 000 olika arter hörsammade uppropet. Det vill säga alla. Av praktiska skäl fick varje art endast sända
en hane och en hona till mötet. På
begäran av ett par turturduvor som
vurmade för allas lika värde, inviterades efter viss tvekan ett smärre
antal fladdermöss eftersom de var
de enda flygande däggdjuren. Ving20

Karantändag
Brunnen töms på vatten
för att fyllas på nytt
den gamla symaskinen
står på en kista
två karantän människor
lyssnar på Människor och tro
här behövs inga munskydd
på väggen en gammal karta
måsen har byggt bo
på samma sten som i fjol
björkens blad helt stilla
himmel och vatten silvergrå
fåglarna tysta
regnet har gett bäcken liv

människor samlas i tusental
trotsar förmaningar att undvika
folkmassor
”Black lives matter”
hanterar ovissheten
med kantklippning på knä

Annorlunda vår
viken får inget besök i vår
jag är en av dem man ska värna om
alla åldrar försöker samsas inom mig
digitala möten ökar
människor dör varje dag
av många anledningar
alla har en sista dag
helst inte idag
maten levereras till min dörr
jag beställde inget toalettpapper
digital stämövning
Beethoven Messe in C
appen kraschar
startar om
en del sover på gatan
jag sover i en säng
kartan ritas om
på ena sidan vägen
en duva
på andra sidan
en bofink

Gröna öar på marken
i tallens krona viskar vinden
två meters avstånd på gångvägen
lila, gula, vita krokusar
i rabatten
bakom häcken
solen värmer ryggen
den friska luften ska vara bra
stegräknaren visar stegen
vägen osäker
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Det var innan

Vid vattenkanten
står hon ensam
andhonan
vattnet har fått ett täcke
av grönt frömjöl
det flockas
bildar kakor
som segt glider på vattnet
jag undrar vad hon tänker
hon rör sig inte en millimeter
när vi går förbi
den här dagen surrar myggorna
solen hittar ner mellan trädens
grenar

solen målade mönster i
det gröna frömjölet
vi gick över järnvägen
tog bilen hem
stannade till för att köpa
yoghurt och choklad

vi går över en träbro
det var året innan

det var innan vi blev riskgrupp
som får handla på nätet
eller med hjälp av andra

många dog av sjukdomar
av krig och svält
ingen dog av covid 19 omvårdad
av människor med mask
utan besök av de som står nära

i Indien infördes utegångsförbud
med 4 timmars varsel
arbetslösa som försöker vandra hem
får hoppa som grodor
längs motorvägen

sakta vänjer jag mig
vid social distansering
tröstar mig med prästens ord
”en dag ska alla 70 + släppas loss
det kommer att bli som ett stort
lyckligt kosläpp”

vi får gå genom skogen
längs vägar
längs sjöar och hav
vattnet vid bron
är klart i år

när vi gick tillbaka över bron
stod den lilla andhonan kvar
hon studerade allt det gröna
kanske undrade hon var vattnet
tagit vägen
kanske saknade hon sin flock

träden bara i tidig knopp
ingen and finns vid strandkanten
när vi går över bron
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Det var nu den vita Klockotingan
svävade in på scenen. Han placerade sig längst upp på ett dött träd,
bröstade upp sig, öppnade näbben
och med en ljudvolym på 125 decibel äskade han tystnad. Fåglarna
flög skrämt upp och satte sig lydigt,
vinge vid vinge, i trädens alla grenar. Det blev trångt, men det gick.
De flygande insekterna surade och
surrade på marknivå. De hade i
sista minuten fått höra att de endast
skulle vara bisittare, vilket hade fått
myggorna att allvarligt fundera på
att sticka. Dock beslöt de sig för att
avvakta och eventuellt ta det beslutet senare. Fladdermössen hängde
upp och ner, väl dolda under en
ymnig gran.

ligt men bestämt att hålla truten.
Domherren fortsatte:
– De tvåbenta har tagit över!
Länge gick de på marken. Som det
var meningen. Allt var frid och
fröjd. Sedan började de ta över havet med sina skepp och båtar och nu
har de tagit herraväldet över luften.
Vårt luftrum! Visste ni att 129 arter
av oss fåglar är utrotade! Hör ni det!
129 finns inte längre. Därför föreslår
jag att vi håller en tyst minut till deras åminnelse.
– Det var bättre förr, lade sig Maraboustolken i.
Han tänkte på den tiden då det
var han och ingen annan som levererade de små barnen till tvåbeningarna.
– Jag håller med, skriade en
vassnäbbad taltrast. Det var bättre
förr. På dinosaurernas tid, alltså.
– Sa du 129? 187 ska det vara, sa
en svartfjädrad fågel med simhud
mellan tårna.
– Nu skarvar han igen, skränade
en nötskrika.
– Kan ni hålla näbben, gnäggade
en röd Glada som kände sig som en
revolutionär och var beredd att gå
ut i strid för saken.
Domherren harklade sig och sa
med så hög stämma han förmådde:
– Det är på tiden att vi tar tag i
problemet innan det är för sent.
Några förslag?
Han var väl medveten om att i
demokratisk anda har man en större
chans att nå sitt mål.

När allt lugnat ner sig och alla syntes vara på plats störtade plötsligt
ett rufsigt gökpar ut under en
buske.
– Vad har ni sysslat med! ylade en
uppmärksam lärka och fortsatte i
lägre ton till sin granne, en näktergal med svag syn.
– Det skulle inte förvåna mig om
de har gökat.
Lärkan tystnade efter en skarp
blick av falkhonan i samma ögonblick som domherren tog till orda:
– Alltsedan tidernas begynnelse,
började han.
– Till saken! Till saken! Skrek en
grånäbbad trut utan tålamod.
Klockotingan spände ögonen i
den störande och bad honom höv21

och sova på saken?
– Ja, fjädrar anamma, vilken flax,
hoade kattugglan och slöt ögonen.

En liten oansenlig rörsångare tog
mod till sig och tjattrade:
– Äggkastning! Vi rörsångare föreslår äggkastning.
Hon sneglade ilsket på gökparet
som i sin tur bara hade ögonen för
varandra. Alltför länge hade rörsångarna fått finna sig i att agera
fosterföräldrar åt de lata gökarna.
Domherren skakade på huvudet
och förklarade att äggkastning var
att gå för långt och att man knappast skulle uppnå sitt syfte med den
metoden.
– Fler förslag?
En sävlig gås marscherade sakta
fram till den öppna platsen framför
domherren.
– Vi gäss har diskuterat saken
med både jaktfalkarna och slagugglorna och vi är beredda att gå till
offensiv handling. Allt vi behöver
är frivilliga självmordssabotörer
som i ett initialt skede kan tillintetgöra flygmaskinerna.
Gåsen talade med skånsk dialekt
och såg mäkta belåten ut.
Domherren lade huvudet på sned
och tänkte efter. Idén var inte dum,
– Frivilliga. Har vi några frivilliga?
Han såg sig om i flocken. Ingen
gjorde en ansats till att anmäla sig.
– Vad säger ni, mesar?
– Nej, vi törs inte, pep mesarna.
Då dör vi hellre.
– Det ante mig, det här verkar
vara en svår nöt att knäcka. Vi
kanske ska fågelbordlägga ärendet

Det var då den lilla kungsfågeln
äntrade scenen.
– Jag säger bara en sak, pep han.
Batman! Batman!
Han hade i smyg varit i kontakt
med fladdermössen och lyssnat till
deras överlägganden.
– Batman!
Ut ur granverket tumlade en liten
yrvaken fladdermus. Han skakade
på sig så att vingarna slätades ut
och gjorde en perfekt loop fram till
domherren.
– Ni kanske har någon lösning, sa
domherren så vänligt han kunde.
Invärtes rös han vid anblicken av
den vidriga varelsen.
– Visst har vi det. Visst har vi det,
läspade fladdermusen. Lita på oss.
Lita på oss bara.
Och när han sa det sprack det lilla
ansiktet upp i ett brett grin och
blottade alla de 6 mejselformade
framtänderna och de 4 rakknivsliknande hörntänderna.

Anita Eriksson
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Coronavår

Sorterar digitala bilder
under social distansering
dag läggs till dag
tur att bilderna är många

Sälgen Hälsinglands landskapsträd
du får mina ögon att klia
min näsa att rinna

ofriheten slåss med överlevnadsönskan
onödig kontakt undviks
vi är i alla fall två

Sov du lilla vide ung
den första vaggsång jag minns

bilden åtta år
sälgens lila och gröna knoppfjäll
reser sig ur öppnat hölje
på bar kvist

du är humlor, bins och fjärilars
förrätt
din döda ved är hem för skalbaggar
när vinden böjer din krona
ser man bladens gråvita filtludd
förr kallade man dig palm

den våren hade du ramlat
blev hittad på ditt köksgolv
vi blev insläppta efter besökstid
efter att ha rest i flera timmar
du missade våren
bad mig berätta vid varje besök
hur långt den kommit
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Dagarna går
nedanför balkongen
bollpilar sida vid sida
kantar trottoaren
människor dör fortfarande
isoleringen tär
får alla semester i år
hur ska de orka
när får vi ses
Solen värmer den tunna morgonrocken
en humla besöker balkongens lavendel
blundar
hör fågelsamtal och närbutikens kylfläkt
jag skulle ha gått och lagt mig
i ett annat land
om covid 19 inte funnits
ett samtal förs på marken
under träden
rösterna fladdrar i vinden
orden går hit och dit

jag stickar räta maskor
med gråmelerat garn
enstaka, ihop och två i en
i pannlampans sken
blixten lyser upp vårt fönster
knallen kommer direkt
skyfallet vattnar jorden
vi somnar om
overkligheten finns överallt
människor svälter, skjuts,
drunknar
som innan

värmen plågsam stundvis
kroppens termostat saknar reglage
tomaterna har små gula blommor
jag skakar dem försiktigt

vi möts i små rutor på skärmen
delar tankar
ger varandra kraft
att gå ut i dagen
vi finns kvar
luften något svalare
huvudet något klarare

vaksamheten hade fått ledigt
skyddslös föll hon i fällan
för den snälla elakheten
vinden drog igenom huset
hittade sprickan i grunden
takpappen lossnade
därunder fanns gulnande fläckar

fönstren öppna
en svag bris
lyfter gardinerna in i rummet
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Corona hos Öjar i Hög
Jag kan inte påminna mig att jag de
senaste tio åren, varit så uppbokad
en marsmånad, som jag var nu i år
(2020).
1) Två resor till Uppsala för att studera Astrofysik på Senioruniversitetet. En fascinerande föreläsningsserie, som jag ärligt talat inte begriper
mycket av, när det gäller de mest
exceptionella teoriernas matematiska underbyggnad. Men att höra
våra mest berömda professorer föreläsa om astronomi är otroligt intressant.
2) Tre arrangemang inom LIONS,
bland annat besök på ett äldreboende i Delsbo för att berätta om ankracet. Ett arrangemang där 2 500
plastankor tävlar i kanalen och
överskottet går till trivselverksamhet på kommunens äldreboenden.
3) Långresa, så kallad morfarsresa,
som denna gång omfattade tio dagar med besök i Stockholm, Linköping och Krylbo. I Stockholm ett
möte med föreningen Avesta Gille.
4) Tre arrangemang för Föreningen
Skrivare i Hälsingland, två i vår
skrivargrupp i Njutånger och föreningens årsmöte.
ALLT, precis ALLT blev inställt!
I början av månaden var jag stursk
och övermodig, som vanligt när det
gäller nya problem i samhället. Bokade i början av mars alla resor på
SJ. Kände på mig att Coronan skulle
nog drabba ett hundratal med ett

fåtal dödsfall som följd. Ingen stor
grej precis. Detta orerade jag högljutt om till de (som tur var) ganska
få, som orkade höra på mig.
Sedan började det. Mitt glada samtal till min mellandotter i Stockholm
i början av mars, för att meddela
när jag skulle komma och berika
hennes tre barn med min uppenbarelse, fick en ordentlig törn. Sagda
dotter meddelade att hon tyckte att
jag borde tänka mig för och stanna
hemma i dessa ”Coronatider”. Jag
lovade fundera på saken.
Nästa samtal, till min yngsta
dotter i Linköping, barnmorska till
yrket, förlöpte på samma sätt.
Jag inledde med att häckla mellandottern för hennes obefogade försiktighet. Blev snabbt avbruten med
beskedet att detta inte var något att
leka med. ”Äldre gubbar, som bor i
Norrland, skall stanna i Norrland”,
var hennes klara besked. Snopen
pappa/morfar la på luren.
Va fan är det som händer? tänkte
jag. Tanken knappt avslutad, ringde
Ingemar Jansson, vår gruppledare i
skrivargruppen och meddelade att
vi skulle ställa in våra läsarträffar
tills vidare under våren. ”Nä nu
jäv….”
Nu fattas det väl bara att Senioruniversitetet blir inställt också. Yes,
som ett brev på posten, fast på mejl,
kom beskedet en dag senare. Uppsala Senioruniversitet avslutar alla
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Under en kort period på fyra dagar
raserades hela min planerade marsmånad. Inte ett enda möte, inte en
enda resa, fanns kvar. Nu när jag
skriver detta, i början av april, är
alla mina SJ-resor sedan länge avbokade. Min prognos om ett hundratal smittade har inte uppfyllts.
Mer än tre gånger så många har
hittills avlidit i Sverige som följd av
Coronaviruset. Över en miljon
människor i världen är smittade
och över 100.000 har avlidit. Den
gamla gubben (77 år) håller sig i
Norrland och håller sig inomhus.
Han rör sig tyst och försiktigt en
timme om dagen med hunden
Pedro i närmaste skog. Han håller
truten. Det är allt.

pågående föreläsningar på grund
av Coronaepidemin och stänger
verksamheten resten av terminen.
Undrar om jag verkligen kommer
att kunna besöka äldreboendet i
Delsbo, när man verkar så här hysteriska på alla fronter. Hann inte
ringa och fråga någon i gruppen
innan Janne, ansvarig för Ankracet
hörde av sig. Inga besök på äldreboenden skulle göras resten av våren. Övriga möten på LIONS ställdes in ett par dagar senare av klubbens president. ”Men va f…”
Jag tror det var samma dag, som jag
fick besked om att även årsmötet
för Föreningen Skrivare i Hälsingland var inställt. Två timmar senare
kom ett sms, som berättade att mötet i Avesta Gille tyvärr måste ställas in.

utanför karantänen
finns viruset
jag vet inte vem som bär det
avstånd hålls av vissa
inte av alla

varför är stolen tom
frågar sig någon
ägaren har lämnat platsen
en gång stod den inomhus
till vänster om fönstret
furuträ med blåvit dyna
soffan stod under fönstret
mot åkern

media fylls av
allehanda experter
råden många
rätt eller fel strategi
syndabockar behövs
när rädslan knackar på
på vem kan vi lita

jag kommer inte längre ihåg
när den köptes
den finns inte heller kvar
regnet och vinden
blev stolens överman
den överlevde inköparen

en dag är pandemin ett minne
Jag ber om styrka
till de sjuka
till de som vårdar
till de som försöker hålla ut
till de som betraktar
tomma stolar

tankarna far omkring i
karantänen
än hit och än dit
en del minns jag
en del tror jag att jag minns
en del minns jag inte alls
saker som andra minns
bergen minns jag
och vattnet
och dig sittandes i stolen
med fågelbok, blombok
eller tidning
undrar hur man en gång
minns mig

Öjar Janhager
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Vår medlem Eva Hedlund har varit avundsvärt flitig. Här följer några sidor
med Evas alster. Texter och bilder: Eva Hedlund.

Rapport från karantän Roslagsnäsby
Dagen inleddes med lång frukost.
Läsning av SvD och Ylva Eggehorns
Rötter och krona. Sen sade ögonen
stopp. Lite stillsamma hushållsbestyr av diverse slag. Läsning av poesi och ditten och datten på Facebook. Snabb koll på Omni om
Corona läget. Lunch och vila. 3 km
långsam promenad i solen. Snabb
Corona koll igen. Bakning av glutenfri focaccia. Middag på morotssoppa. Underbar solnedgång på
åttonde våningen. Hemleverans av

Vad skulle vi med toapappret till?
Greta skrek sig blå
För att vi skulle förstå.
Hon fick priser, talartid, klapp på huvudet.
Rubriker och reportage.
Men ingenting hände.
Ett virus tog fart, och ganska snart,
flyg ställdes in, vi tvingades avstå det mesta på marknaden.
Dimman lättar och vi ser stadens silhuett igen.
Fiskarna, valarna, simmar åter in i Venedigs kanaler.
Vad var det som hände?
Vad händer sedan, när viruset mött sin överman?
Lärde vi oss något?

Gunbritt Wallström

paket från Clas Ohlsson. Rapport och Corona special. Så kvällens höjdpunkt
videosamtal med dotter och tre av barnbarnen i Kalifornien. Tävling om
vem som kan göra värsta grimaserna med 9-åring.
Jag vann nästan.

M

ed stigande oro drar corona
över världen
smittande, oroande, förödande
dödande

Den tomma stolen

Fiskmåsen på väg bort
i stolen kan ansiktet vändas
mot solen
de blågröna bergen
dubbleras i vattnet
underströmmar krusar ytan
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äldreboende drabbas
skoningslöst
ovisshetens farhågor
gränslös
fruktan gryr inom oss
känslan värnlös.

Hans Bolldén
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Krympande tillvaro?
ögon mäter meter
promenader
diskreta hostningar
70-plussare skramlar skamset med portmonnäer
i butik
konditoriets budapestrulle
smakar handsprit

V

ärdet av en människa
kan inte mätas i arbetstimmar
eller antal leenden,
kan inte räknas i sjukdagar
eller artiga kommentarer
Värdet av en människa
syns inte i gråa hår
eller lagade tänder,
vägs inte i guld
eller matchande skor

i kyrkan samlas
fridshälsning i prästens upphöjda hand
avståndstagande

Det vet bara barnet
och kattens ögon

Lena Stangmark

men i dikesrenen flockas tussilagon
maskrosor spränger asfalten
och
vitsippor har flyttat in på gräsmattan
bryr sig föga om
Folkhälsomyndighetens
dagliga Coronarapport

Pressad
Allmänhet
Noterar
Dagligen
Etermedias

Ingalill Holmström
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Minutiösa
Sonja Larsson

Information
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Världen

Oskyddad, naken, tagen
av smitthärd slagen
Änglar jobbar tunga dagar
oron,stressen, ängslan jagar
Hålla sin man, mormor eller far
Hungern att få tala
Röra varandra som älskande par
Instängd som en brottsling
Ensam och rädd
Svag med syrgas
i covid-19 salens bädd
Vi möts i samförstånd och
återhållsamhet
Håller avstånd med förstånd
Vi krigar i enighet
För det är inte slutet
Vi börjar om igen
Klokare och visare
fortsätter livet sen

Corona
Kunde ha varit döpt till Corona, banne mig.
Nästan i alla fall.
Jag menar Carina som är ett snarlikt och ett rätt så vanligt flicknamn.
Carina heter kvinnor födda på femtio, sextio, och sjuttiotalen.
Och de vet vad som gäller kvinnor emellan
För egen del så känner jag till Couronne som är ett spel liknande
biljard och snarlikt just Corona som är namnet på den pandemi som
lamslagit och drabbat hela världen.
Det är bara att känna att jag haft tur som inte är smittad eller mist
vänner eller nära i den så smittsamma farsoten
Jag förmodar att jag i själva dödsögonblicket inte kan känna någon
smärta utan är för evigt fri och får synder och en del handlingar
förlåtna.
Men inför skranket ska jag resonera med sankte Per, har något jag
tror på jag också.
Att få höra en ko råma kanske?
Med detsamma började jag fäkta, kämpa och djupandas.
Fetstilen på teve bländade mig och blänkte till just den 12 mars i år.
Jag knäppte av teven då.
Det stod domedagen!

Världen är nu tillplattad men finns och existerar.
Planeten Tellus platta fall innebär att jorden föll ihop
till följd av Coronapandemin den helvetiska
tidiga våren 2020.
Svävande syns vi från månen kanske?
Jag säger med emfas.

Jannica Forss

Anna
Syns vi, så finns vi!

Eriksson

Vi har hopp.
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Pandemi
Vi försätts i karantän
Vi får veta att vi är högriskpersoner

C

oronagrytan har nu
länge sjudit
Mycket har blivit förbjudet
Nu är vi i karantän
Nej, inte träffas och handla i affä´rn
För oss 70-plus är det mycket ”låt bli”
De yngre tittar på oss och går förbi
Hur ska detta sluta
Vi får bara ses genom en ruta.
Hoppet återstår
Vi väntar med kramar till nästa år.

Händerna bör tvättas tjugo gånger om da'n
Order kommer - ordergång
Brasilien 700.000 döda
Pandemin lik en diktator - eller värre
Osynlig ilar den här och landar där
Vi står handfallna
Då stänger jag av radion
och lyssnar till koltrastens sorgesång
över de döda små som ännu igår låg i boet

Camilla Torsell - Heinonen
Göta Sandqvist

Corinna, Corinna
Denna låt skrevs för snart hundra år sedan,1928, av Bo Chatman. Sedan har den

märkvärdig droppe
isolerar

spelats in otaliga gånger av bl.a. Erik Clapton, Bob Dylan, Lars Kristerz m.fl.

Corinna, Corinna
åh vilken kvinna

Anneli Pietikäinen

älskar dig så
Corona, Corona
Dej vill jag håna
Hatar dig så.
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Lars-Erik Eriksson
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