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HÄR VID LULEÄLVEN.
(Mel. Någonstans i Sverige)

När vintermörkret ruvar över snötyngda hus,
vi sitter där och kurar runt omkring tända ljus.
Snöstormar viner, kylan känns svår,
vi längtar till värme och vår.
Till valborgsmässoeldar en kväll i april,
till vårljusa nätter och storspovens drill,
och få känna en lycka att bara finnas till,
här vid Lule-älven.
Visst är vår längtan efter våren så stor,
men snön ligger mycket längre kvar än du tror,
så länge får vi gå med strumpor och skor,
här vid Lule-älven.
Men solen som stiger över Storbergets kam,
ger hopp om en framtid som kan bli lyckosam.
Den tinar upp alla, lockar livsglädjen fram,
här vid Lule-älven.
Men så, hörs en drill,
vi stannar upp och strax intill,
på strandängen vi ser,
en storspov segla ner.
Och våren den kommer sedan med jättesprång,
och snön smälter bort och luften fylls med sång,
och sommarens fröjder anar vi än en gång,
här vid Lule-älven.
Nils Kauppi

__________________♥__________________

TRÄDET – EN SYMBOLIK

Varför står du där och ser så dyster ut?
Du har det ju så bra!
Rötterna stadigt i jorden bara en avsliten rot här och där,
ett litet försiktigt försök till förflyttning.
Grenar som famnar nya frukter
och skjuter skott.
Du är alltjämt grön och frisk och blomstrande,
trots att hösten närmar sig med stormsteg.
RYCK UPP DIG!
Karin Rutqvist
___________________ ♥____________________

TILL VÅRA TRE BARN – TILL DEJ OCH TILL DEJ OCH TILL DEJ

Jag har inte lärt Dej så mycket.
Du lärde Dej själv att gå.
Nu går Du bland människor vilsen
och söker Din väg – säj var då?

Jag har inte lärt Dej så mycket.
Jag hoppas att allting går bra
och önskar jag kunde bestämma
att just Du skall lyckas idag.

Jag har inte lärt Dej så mycket.
Du upptäckt att vägen är svår.
Du vuxit ifatt och ifrån mej.
Jag önskar att stadigt Du står.

Jag har inte lärt Dej så mycket.
Vi fostrat varann med kritik.
Jag hoppas vid Gud, att Du lärt
Dej förstå,
att som människa är Du unik.

Jag har inte lärt Dej så mycket.
Jag tycker dock om det jag ser.
Var dag som Du finns är en glädje.
En glädje, som växer alltmer.

Karin Rutqvist, Mamma

_____________________♥ ______________________

JÄKT
Nu går genom tiden en säregen fläkt
en sjukdom som allmänt benämnes som jäkt.
Och bannlyst är stunder av ro och frid,
man hör bara ständigt
"jag har inte tid".
Du äger kanhända en sjuklig vän
det sista besöket var länge sen.
Du söker en ursäkt, blir öm och blid,
men tröstar dig med
"jag har inte tid".
Kanske du har en mor eller far, gamla nu,
vars enda ljuspunkt i livet är du.
Att glömma, är du på glid?
Ditt samvete kvävs med
"jag har inte tid"
Så lever du livet i stora drag,
hur ska jag hinna allting idag?
Jäktet förvandlat ditt liv till en strid,
din slogan har blivit
"jag har inte tid"
när du har levat Men ditt antal av år,
när döden på tröskeln väntande står.
När du blir kallad från livets id,
skall du då svara:
"Jag har inte tid"

Dikten är nedtecknad av Bengt-Göran Gustavsons mor i februari 1996.
Möjlig författare är Torsten Palmqvist.

_____________________♥_______________________

SNÖDROPPEN
Du lilla blomma vit och ren
ditt namn är snödropp, skir och vän
Trots frusen mark och kyla stor
du sprider glädje på vår jord.
Den blomman är min vän
som kommer varje år igen.
Åren går och grå i hår,
med ömsint hand jag ännu plocka kan
den blomman i vårt vackra land.
Nedtecknad av okänd Karin, 84 år, ca 1995

___________________♥____________________
OM DET INTE VORE…..
Hösten är ju ett allmänt besvär
som ingen presentation begär.
Den är nog inte lika populär
som den ju nedan beskriven är.

Den årstiden kallas ju för vår
och återkommer troget varje år
och en bred allmänhet den når
när vintern in i sin glömska går.
Dock må vi nogsamt upplysa om
ifall den och sommar’n inte kom
så blev bärskörden en ynkedom
som de flesta kom att snacka om!
Detsamma anbelangar all gröda
vilken ju vi förgäves skulle göda
och vars liv vintern skulle föröda
– oavsett mängden av vår
Bernt Rutström

