RUNERISS &
REGELRYTTERI

>

10
RUNERISS
>>>
Kanskje startet menneskets trang
til å dokumentere seg selv på bokstaver, altså fra bøketrær.
I Vestfold sier de nemlig ikke
bøkene, de sier bokene.
Og tresangeren med sitt trillende
budskap heter altså bokfink.

*

Rissede runer
ved morgengry
velgjerninger
og ugjerninger
på historiens strender
runer er lydskrift
autentiske klanger
synteser av liv
utrettelig risset
på bok-staver
på fjellflater
og i huleheimer:
du er nær | jeg er her
---

*Runer er flere beslektede
skriftsystem som ble brukt i de
germanske områdene etter vår
tidsregning (Wikipedia).

Tankens renhet
ligger i fjæresteinene
som havet ruller over - //

11
PARIA
>>>
Det er steder i verden der man
behandler Paria-folket på en
rasjonell måte. Personene får
ganske enkelt et merke i pannen.
Dermed skjønner man hvem de er,
og man kan ta sine forholdsregler.
Et meget fornuftig valg, uten
mulighet for misforståelse eller
unødig spill av tid. Et merke i
pannen, problem løst.

Noen må være
nederst
og lavest
underlaget
vi alle går på
og står på
fundamentet
vi trenger for å føle
at det alltid er
noen som har det verre
som bare er der
av én grunn alene
å bli tråkket på
og oversett
vi ser deg ikke
vi hører deg ikke
vi bryr oss ikke om
hvem du er
du puster
men er ikke
vi andre
vokser på det
mener mange - //

12
REGELRYTTEREN

>>>
Byråkrater som er satt til å håndtere
regelverk med millimeters nøyaktighet
ender ofte opp som regelryttere.
Og du skal vite at man ikke kan vinne
over et regelverk med henvisning til
sunt folkevett.

Regelrytteren skodde gampen
for traumatisk trav
og ga de håpefulle foran ham
et tilsvar til bespørring:
- tja, slik er nå reglene ...
og han lo lett lakonisk
og latteren lød
som en gammel snekke
taktfast i Middagsbukta
- he he he - //

13
UTENFORSKAP

>>>
Et ærlig spørsmål:
Er dagens samfunn med sin
mix av kaos og kos, tidvis
fordummende, en utstrakt
hånd til mennesker i
utenforskap?

Følelsen av å ikke
høre hjemme
hjemme og å bo i et hus
under et stort tak
der tre vegger
er borte og den fjerde veggen
ikke en gang har
en dør å gå ut av - //

14
TO SPØRSMÅL

>>>
Stiller man spørsmål,
bør man vel få svar -

Jeg hører
du har møtt veggen.
Kunne du være
så vennlig
neste gang
å hilse fra meg?
----Jeg hører
du kom ut av skapet.
Hva i all verden
hadde du der å gjøre?

15
BØNN

>>>
Respekt rives ned,
murer bygges opp.
Overdrivelser og
underdrivelser
sannheter og løgner
går side ved side.

Hør Herre
og Mester,
man kan ikke si
du er dorsk,
men rakk du
et grunnkurs
i norsk?

Holdepunktene glapp.

Jeg skulle så gjerne
Babel har gjenoppstått!

fortalt deg en fabel
om tingenes tilstand
her nede ... i Babel ...

16
POLITISK DEKODING
>>> >>>
Verdens store ledere uttrykker
seg ofte usammenhengende og
uforstålig for uinnvidde. Endelig
er hjelpen nær!

Det er utviklet et runisk system
som automatisk gir forklaring
på vår tids store utfordringer
som f.eks. fenomenene
Brex-Shit og politisk tungetale dekoderen er forbausende
enkel i drift, den er bygget inn
i en elegant T-trøye XXL,
utviklet av selskapet Sagastad du registrerer bare de lyder
du mottar og i eget bryst
ligger forklaringen ---om man skal driste seg til
en kommentar til nyvinningen
måtte det være antall X`er den tar nok utgangspunkt
i Odd Børretzens
omvendte ekstrapolering
som tilsier at gutta på
Stiklestad neppe var over
halvmeteren dagens modell vil nok
stramme noe over frontale
øvre og nedre høydedrag,
hos hhv kvinner og menn - //

