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Likt ett träd med fötterna djupt i den
skånska myllan suger jag näring från
denna och andas luften runt omkring
mig som jag delar med alla andra.
Dagen är kort och allt ligger i vila.
Vinden kan lätt passera genom trädens
avklädda kronor som vackert stoltserar
på de öppna fälten.
Just nu kan man tala om öppna
landskap. Där som träden för bara
någon månad sedan bildade rum, är
nu alla dörrar öppna och väggar borta.
Likt vinden flyger jag med blicken över
fälten och genom mina ögon känner
jag både vemod och glädje när solen
vid något enstaka tillfälle tittar fram och
ger naturen en vacker rödbrun ton.
Märkligt med detta landskap men
det är vackert även så här års. De svagt
böljande kullarna och vägarna som
slingrar sig in i horisonten.

Landskapet är i ständig förvandling.
Plötsligt går solen i moln och den grå
färgtonen är tillbaka.
Förr tyckte jag inte att det var lika
vackert, kan det bero på att jag inte
var rätt klädd. Jag frös alltid när jag
var ute, det fanns ingen tanke på att njuta
av landskapet när all kraft var
fokuserad på hur jag snabbast skulle
ta mig från ett ställe till ett annat och in i
stugvärmen. Bilarnas värme- och ventilations- anläggningar gav ingen större
hjäp att njuta av årstiden när man
färdades längs landsvägen. I dag är det
betydligt mysigare att titta ut genom
bilrutan och se vårt vackra landskap
med ett mjukt ackompanjemang från
bilens musikanläggning och den
personliga komforten är på topp.
Trolldom och farliga väsen hör väl
till årstiden, vinden tjuter i de svarta
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träden och månen som snabbt
försvinner bak de kusligt tecknade
molnen. Vad lurar väl där ute i mörkret
dit ingen kan se?
Havet vid Kyhls Strand brusar,
knappast ett välkomnande svar på alla
tankar jag har. Med en viss klokhet och
en strävan mot ett bättre medvetande
känner jag mig som ett träd som
sträcker sig ut mot universum och tänker
varför livsländgen för vissa träd är
tusentals år och min egen bara ett fåtal
av dessa. Passa på och lev medan du
kan. Just nu njuter jag av att en svart
katt har lagt sig över mina oskrivna vita
papper.
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