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Cina Andersson 
 

I en doft av Nivea 
 

I en doft av Nivea 
Ska jag somna som en  

Sommarens ros 
Långt ifrån staden 

oro och smärta 
Försvunnit sin kos 

Sommartapeter 
Viskar ljuvt i mitt öra  

Bara det goda nu  
Bara det ljumma nu 
Som jag orkar höra 

(2013) 

 
 

 
 

Innan himlen ramlar ner 
 

Innan himlen ramlar ner  
vill jag hinna se stjärnorna 

hur de står och faller i det eviga 
Jag vill hinna prata med de jag  

inte träffat på länge 
som jag längtat återse igen 
Innan himlen ramlar ner 

Skulle jag  
vilja se platser 

där jag inte varit 
hinna se filmen 

och teatern  
Jag vill läsa boken 

som jag köpte 
Men innan himlen ramlar ner 

vill jag helst av allt 
hinna kyssa dig 
så innerligt igen 

(2013) 
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Cina Andersson 
 

Jag tänker så konstigt 
 

Jag tänker så konstigt 
om nätterna 

Allt är en annan 
slags värld 

ser så konstiga  
varelser  

Peter Pan och andra 
på färd 

Jag borde sova om natten 
under Månkvinnans barm 

Inte likna katten  
utan sova gott  

på din arm 
(2013) 

 
En ljum sommarvind sveper in 

 
En ljum sommarvind sveper in 

genom ett öppet fönster 
Vid myren dansar älvorna som 

bildar ett mönster 
Vid hästhagen står en pojke 

och en flicka hand i hand 
I viken krossas vågorna sönder 

mot en strand 
En mygga surrar envist 

inunder en tall 
Och näcken spelar på sin fiol 

i ett vattenfall 
Säden på fältet böjer sig 

för vinden 
En ensam fågel försöker att sova 

i linden 
I skogen långt borta 

jamar en katt 
Allt detta sker 

en ljum sommarnatt 
(1974) 
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Ingwar Åhman Eklund 
 
Du nya du tysta 
 
I åsiktskorridoren i Cyklopernas land 
går de politiskt korrekta – trofast hand i hand 
Här ska man ligga lågt och hålla tunga för tand 
Annars kan man bli utfryst och mobbad som rasist 
Bli utkastad från jobbet och stämplad som fascist 
Men om man nickar bifall och jämt ropar  - JAVISST! 
och lyssnar riktig lyhört och tror på alla andra 
Om man inte sticker ut så har man ju varandra 
Då är man ju ingen som korrekta kan klandra 
Är man naiv och opportun och sitter still i båten 
och snällt tar mot varje sanning som slängs åt en 
Då behöver man inte ens att bli tillsagd och förlåten 
Du måste ju tro att du lever på Lycksalighetens ö 
Där till och med folkviljan genom beslut tvingats dö 
Där oppositionen lurats lägga ner blivit tystad och  slö 
Den som har nån annan åsikt – ja den fryser dom ut 
I Cyklopernas land bör ju hela debatten äntligen ta slut 
Sitt ner och håll käften, håll med andra – och njut! 
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Ingwar Åhman Eklund 

Anitras sommardans 

När sommarnatten bleknar  
 och vardag går mot helg 
förvandlas Göran Persson  
steg… för … steg .. till älg 

 
Då tar Göran fram fiolen  
och spelar upp till dans              

och valsar genom Sörmland 
som om riksda´n inte fanns 

 
Han skuttar fram och sjunger 

på Anitras sommardans  
och råmar upp mot himlen  
fylld av åtrå – vild -  i trans 

 
Anitra väntar ut på ängen  

 med en krona utav dill 
och dukar upp med brännvin  

och med öl och ost och sill 
 

Dom tumlar runt i älskog  
och Göran slår en drill 

i Sörmlands djupa älgskog  
… och riksdagen står stil
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Ingwar Åhman Eklund 
 

Pippi Käck  - gör sommar´n solig 

Pippi, Pippi, Pippi käcka 
hoppar runt i våran täppa 
Hoppar upp på vårat tak 
med en liten konstig sak, 

inte styv och inte slak, 
varken krokig eller rak 

inget fram och inget bak, 
ingen sak i våran smak, 
passar ej på vårat tak. 
Pippi, Pippi, Pippi blå 
dej kan ingen unge nå. 

Men utan dej blev sommar´n grå
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Eva Giese 
 

Midsommar 
 

Se, regnet piskar och vinden dansar 
så löven yr från våra majstångskransar 
och blir det bryggdans och sånt i kväll 

får man dra på sig sitt seglarställ. 
 

Att njuta kvällssol där bort på udden 
och lägga blomster inunder kudden 

det är just inte att tänka på, 
men man kan ha ganska bra ändå. 

 
Visst är det vackert så man håller andan, 
när man ser grönskan från glasverandan. 

Vi firar midsommar inomhus 
med sill och nubbe och tända ljus. 

 
Vårvandring 

 
Blåsippstiden är slut 

och vitsippsblomningen över, 
men ibland hagens slån 
och tysta vikingagravar 
leker en skojfrisk vind 

med gullvivans nyckelknippen. 
 

Frodig och fet som smör 
med barnsligt knubbiga knoppar 

lyser vid insjöns strand 
den gyllene kabbelekan. 
Blanka mörkgröna blad 

står sig fint mot det gula. 
 

Förundrad står man och stum 
vart år inför vårens mirakel, 

björken får nya blad 
och lönnen skira buketter, 
och så, en välsignad dag 
är sädesärlan tillbaka. 
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Eva Giese 
 

På bryggan 
 

Här sitter farmor och barnbarnsflickan 
i sol på bryggan och har det gott 

med korsordstidning och kaffetermos 
och läsk och bullar. Oändligt blått 

 
lyser sommarhimlen 

och vassen vaggar i sakta mak 
och ung och vacker är barnbarnsflickan 

i ny push-up och med spänstig bak. 
 

Så slätt är skinnet och håret glansigt, 
men hon är inte helt nöjd ändå, 
så ögonfransarna ska förlängas 

och fingernaglarna likaså. 
 

Men gamla farmor allt med sitt gäddhäng 
får vara nöjd med den kropp hon har 

trots skrynkelskinnet och åderbråcken, 
som ofta kommer på äldre dar. 

 
Den gamla farmorn med liv bakom sig 

och flickan som livet väntar på, 
de njuter nuet i sol på bryggan 

och har det gott under himlen blå. 
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Conny Knutsson 
 

Gryningsljus 
 
Du fanns där så nära  
alldeles intill mig 
dina blickar var mitt ljus  
dina ord min saga 
 
Du drog mig ut på de öppna 
fälten  
där du dansade förföriskt 
i gryningens ljus 
 
På de vida fälten följde jag  
dina svepande rörelser  
dina ljusa skuggor 
 
Du svepte bort mot horisontens 
ljus  
jag sveptes med 
någonstans  
sammanfördes vi 
 
Någonstans slukades vi  
av ljuset 
mellan himmel och jord  
dansade av och an   
lekte som vilda djur  
sveptes in i erotikens  
bländande ljusridåer 

Kärlekstörstande  
slukade vi varandra 
 
Vi föll ihop  
utslagna mitt ute  
på det öppna fältet 
 
Såg grynigsljus  
stråla fram    
längs horisontens  
alla riktningar 
 
Vi var fångade av ljuset  
 
Världen var vår
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Conny Knutsson 
 

Landsbygdens sommarnatt 
 
Ljuv är landsbygdens 
sommarnatt  
mjuk blir himlen 
under nattens intåg  
som likt en filt  
lägger sig 
över det stilla landskapet 
 
I landsbygdens sommarnatt  
doftar 
fältens grödor  
skogens mossor 
trädgårdars prunkande växter  
allt 
i en aldrig sinande  
sinnesström 
 
De sträva sädesslagen  
ute på de öppna fälten  
tycks mjukna 
i sommarnattens  
märkliga ljus 

Landsbygden grusvägar  
som likt ljusa sandstränder 
långsamt ringlar fram 
mellan de mörka skogsfonderna 
och de skimrande trädgårdarna 
 
Ljus är sommarnatten  
i dess öppna landskap 
himlen når endast skymning 
sänder sitt matta ljus  
stillsamt vaggas bygden    
till rofylld vila 
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Ulrika Marmfeldt Lindgren 
 

Låt tusen blommor blomma 
 

Låt tusen blommor blomma 
där kanonerna står invävda i nässelsnår 

och rosten växer på gjutjärnet 
 

Låt tusen blommor blomma 
När svalorna dansar till koltrastens drill 

ovan kyrkogårdens gravar 
 

Låt tusen blommor blomma 
för kärlek och tillit och ömhet 

längs livets trottoar 
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Agneta Grundström Lindh 
 

Juninatt 
 

Känn hur hjärtat genomflyts 
av det ljumma dunklets lätthet.. 

Låt din längtan flyga fritt 
för juninattens svala bris.. 

 
Fall bedövad en sekund 

genom tankens spindelnät, 
det som brast i andetaget 
fyllt med doft av vit syren. 

 
Såg du livets alla somrar 

Svindla djupt under din fot. 
Kände du hur ögonblicket 
frös till kristall av evighet. 

 
Lyssna så till syrsans sång. 
Gåtfullt lockande den drar, 
liksom månens tysta skära 
som försilvrande dar fram 

genom nattsvart lummighet. 
 

Och betrakta horisontens ljusrand 
Där sprängs livets åder snart 

Dagens blod skall stråla ut 
Natten dö sitt nederlag. 
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Agneta Grundström Lindh 
 

Vila i vårens tid 
 

Jag lät mig falla bland vita kronblad, 
i vårregn av äppelblom. 

Lugnt sovande, 
tryggt vilande 

på väven sammanfogad 
av jämna hjärtslag 

under min kind. 
 
 
 
 
 

Mognad 
 

Se hur träden omfamna varann 
med högsommarlummiga armar. 

Sammanflätade i rofylld förvissning, 
bortom Edens förlorade park. 

 
Hör hur tryggt det susar i löven, 

när de skälver för hettans dallring. 
Ingen rädsla kan skönjas mera 
i det fullaste moderligt gröna. 

 
Borta är den spröda vårens ängslan. 

Borta är den blå skymningens längtan. 
Kvar finns bara sommarens 

bedövande doft. 
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Veronica Macoveanu 
 

Ljuvlig upprullning 
 

1) Jag slutade konstruera drömmar 
väntar på att dagen ska erbjuda hennes dröm 

Ljuvlig upprullning under blicken, 
bredvid dig 

 
*** 

 
Högtid och inre  nigning 

 
2) Alla mina själs fiber är fyllda 

av högtid och inre nigning 
Till och med i väntan finns 

din intensiva närvaro 
 

*** 
Mild oändlighet 

 
3) En mild oändlighet översvämmar 

i mig melodier utan förflutet 
Bara ljusets trumpet 
är vaknat i mig, i dig 

 
*** 

Dina klara toner 
 

4) I dina förhöjda tempel 
renar jag mig 

i dina klara toner 
Varje cell är badad i din skönhet 

i den gemensamma skönhet 
övervunnen 
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Martina Sjölin 
 

Magiska Skrifter
  
 
Eldfängda strömmar  
magiska skrifter  
dansar  
i cirklar o piruetter  
 
valsar in  
i hennes  
spirande spiraler  
 
av magiska ord  
ur djupets klara källflöden  
 
Soldränkta lustas  
vindarna  
 
viskas svagt  
till sinnlig berusning  
 
Snuddas av kraft  
 
 
 

 
 
 
virvlar sig över  
de uppspräckta  
gräskullarnas  
gyllengula  
tussilagoskrud  
 
Höljt av  
himmelsblå  
sammetslyster  
i öm förening  
 
Känn henne  
hon finns  
här  
just här i vågorna  
av den solvarma  
brisen  
som kysser dig och allt  
kittlande ömt  

in i lustens ljuva näste  
mot fägringens  
pulserande  
flämtande  
första  
andetag 
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Sain Sucha 
 
Sommaren 
 
Det är värme som skänker oss sommaren 
När som helst, och var som helst 
Må det vara – 
Ett solskens leende på en molnig dag 
En bärande hand när du har tappat balans 
En kärleksfull blick i ett kyligt rum 
Eller  
En oväntade Hej när du känner dig ensam 
 
Sommaren är ju ett inre behag 
När du mår bra och känner dig varm 
 
 



 35

 
 
 
 
 

 
              Foto: Sain Sucha 



 36

Sain Sucha 
 
Metamorfos  
 
Det var den tredje kvällen i rad som hon hade hälsat på mig  
Hon var mörk, kort och dyster  
 
Definitiv inte en snygging 
Men hon ville sitta nära mig.  
Hej, viskade hon.  
Hej, svarade jag, vad händer?  
Det är skönt här – lagom varmt och inte blåsigt  
Får jag vara hos dig en kort stund?  
Jag svarade inte.  
När jag tittade mot fönstret igen var nattfjärilen borta.  
  
Morgon därpå satt jag på min balkong igen  
Det var en solig gryning som doftade gott  
Plötsligt hörde jag hennes – Hej  
Jag tittade mot henne och var häpen 
Hon måste ha kommit direkt från en skönhetssalong –  
Svart mascara på hennes ögonfransar  
Hon hade målat sig gul, orange och svart på sina vingar  
En gyllene tråd lyste upp hennes vingkanter 
Medan en randig dräkt täckte hennes bakdel  
Hennes fötter var mörkt lila 
och hon hade målat sin tunga röd 
Vart ska du idag? frågade jag  
Gissa?  
När jag inte svarade tillade hon  
Jag ska till fjärilsgalan i Bergianska trädgården  
Det är midsommar idag 
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Anna Wiik 
 

Edsbergs slott 
  
Lite nervöst ser jag ut över viken och upprepar mina löften tyst för 
mig själv. Februarisolen är snart på väg ner över den snötäckta 
parken och jag väntar på att få lämna mitt livs viktigaste svar. 

Samma sol 
genom det höga fönstret 

då som nu 
Det vimlar av folk i salongerna och det är öppet hus på slottet. Jag 
går fram till fönstret och lyfter upp min son i famnen. Vi kisar mot 
junisolen över viken där svanarna och änderna simmar. 
Jag sätter mig på huk och berättar för treåringen att det var här jag 
och hans pappa gifte oss. Det var här vi hade vår bröllopsfest och det 
var på det här golvet som vi dansade brudvalsen. 

Golvplankorna 
knarrar fortfarande 

även i nöden 
Så lägger du armen om mig och undrar hur det går. Jag är trött efter 
cellgifterna men glad att få vara här igen och minnas mitt lyckliga 
"ja" och de första staplande stegen som din fru. Jag är glad att jag får 
vara här och dela det med er. 
 



 


