Dom som har levt vid ett hav

Jag tror att dom som har levt vid ett hav
som ibland hellre tar än det ger –
jag tror dom är nära nåt större och mer.
Jag tror deras ögon har lärt sej förnimma
i tätaste mörker och tjockaste dimma
ett osynligt, hjälpande ljus,
deras öron kan höra det ovanifrån
hur någon kan tala i åskans dån
och i stormens och vågornas brus …

Jag tror att dom som har stått vid en grav
och kan tro fast det svåraste sker,
jag tror dom är nära nåt större och mer.
Jag tror deras ögon har lärt sej att ana
den gryende dagen där alla är vana
att bara se ljuset dö bort,
deras öron kan höra trots larmande ljud
en viskning från havets och himlens Gud
för att avståndet är ju så kort …


Sanctus

Helig är den Fadershand
som bär och leder varje dag
det vilsna barnet som är jag
helig helig helig

Helig är den Fadersblick
som in i själ och hjärta når
och som förlåter och förstår
helig helig helig

Helig är den Fadersröst
som själen stilla blir inför
och därför alltid tydligt hör
helig helig helig

Helig är den Fadersfamn
som bara den kan ana här
som barn längst in i själen är
helig helig helig


Så börjar en ny dag …

Så börjar en ny dag. 
Någonting gör att den är annorlunda.
Det grå och vanliga är inte så grått och vanligt,
Någon eller något har rört vid min dag 
och förvandlat den.
Vem kan berätta det för någon annan, 
vem skulle väl förstå?
För plötsligt är ingenting längre meningslöst,
kanske ser jag inte genast mönstret i det som sker,
men jag känner att jag är delaktig i en stor 
och underbar hemlighet
som rör allt som växer och andas.
Dagen går mot sitt slut.
Lika naturlig och välkommen är natten 
som en gång morgonen var:
Mörkret har också ett ljus, 
men det är osynligt för vanliga ögon.
Man måste blunda och öppna sin själ 
för att kunna se …


Kärlekens lov

Kärlek är det som ger mening i livet
och livslust i hela ens jag,
kärlek är aldrig nåt självklart och givet
nej, upp till bevis varje dag!
Kärlek är kanske det vackraste ord
som språket och ordboken känner,
kärlek är bristvara här på en jord
där vi människor sällan är vänner.

Kärlek är måndan som motvilligt dagas
och bjuder på vardagens grå,
kärlek är dammsugarslang som ska lagas
och bilen som inte vill gå.
Kärlek är arbete, städning och mat
och ungar och urvuxna kläder,
kärlek är högtrycks- och lågtrycksklimat
som ger växlande, ostadigt väder.

Kärlek är våren då ängarna grönskar
och björken så skönt spricker ut,
kärlek är undret vi går här och önskar
ska hända oss själva till slut.
Kärlek är ungdom och gryende dag
en sång som två hjärtan kan skriva,
kärlek är kraft av det sällsamma slag
som ett helt universum kan driva.

Kärlek är stjärnor som himmelen tänder
när sommarn förvandlas till höst,
kärlek är åldrade makarnas händer
som söker varann och ger tröst.
Kärlek är aftonens hemliga bud
om vilan, den sköna och sälla,
kärlek är dagen som gryr hos en Gud
som är kärlekens eviga källa.


Drömmen om Himlastegen

Jag drömde en gång om en stege till himlen,
en stege jag minns att jag klättrade på,
tänk, detta var jag med min väldiga höjdskräck
– men längtan till Ljuset var större ändå!
Jag ängslades inte för okända höjder,
här kände jag trygghet och glädje och frid,
ju högre jag kom desto större blev lyckan:
där stegen tog slut skulle himlen ta vid …

Jag drömde att halvvägs på stegen jag hunnit,
jag tittade neråt på länder och hus
jag tänkte, vad är väl min jordiska saknad
mot värken längst in efter himmel och ljus?
Så skulle jag just till att fortsätta klättra
för ljuset däruppe betydde ju allt, 
då märkte jag plötsligt att tätt här intill mej
där stod nu en strålande änglagestalt

Och ängeln omslöt mej med innerlig kärlek
och talade så att jag kunde förstå
att bäst vore nog om jag vände tillbaka
fast världen därnere är kylig och grå.
– Du klättrande drömmare, viskade ängeln,
ta med dej en glimt av det ljuset du minns,
ta med dej det ljuset som världen behöver,
berätta om ljuset, ja säj att det finns!

Det ljuset är kärlek, så fortsatte ängeln
att tala till mej utan ord eller ljud,
– så återvänd nu och berätta om ljuset,
ty ljuset är kärlek, ja ljuset är Gud.
Vänd åter, du drömmare, glöm inte drömmen
som öppnat en värld bortom den som är din, 
nu är du en annan än den du har varit
ty Ljuset förvandlar oss alla längst in.

Hur lätt är det inte att tacka …

Hur lätt är det inte att tacka för stunder
då Gud och Hans kärlek är tydlig i allt
för vill jag det bara så ser jag dom under
som vart och ett pekar mot samma gestalt,
hur lätt är det inte att tacka för livet
som flödar av gåvor av alla de slag,
jag tänker på mycket man lätt tar för givet
och ser som nåt självklart varendaste dag

Hur svårt är det inte att tacka dom gånger
då Gud är ett svar som man aldrig kan få,
ett namn i predikan och andliga sånger
men knappast en famn dit jag bara kan gå.
Och vem kan väl säja att stunder av smärta
är nånting att tacka sin Skapare för,
och vem säjer tack för en gråt i sitt hjärta
som inte nån alls bryr sej om eller hör?

Men kanske jag ändå kan finna dom orden
som formar min tyngsta och svåraste bön
och tacka för också den stunden på jorden
som varken var lätt eller ljus eller skön.
För ser jag det nu som jag ser det den gången
när skuggor och dagrar får rätt perspektiv
då kan jag nog säja som nu här i sången:
Tack Gud för varenda sekund i mitt liv!
 

