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DU ER BARN AV DITT TRE
>>>

Du er barn av ditt tre,
du skal plante dine røtter,

Viktigst av alt er barn og trær.
Vel har vi alle vårt arvelodd, men
avgjørende i livet er hvordan vi
forholder oss til andre og
omstendighetene rundt oss.

du skal stille tørst og hunger
henved bredden av din kilde.
Du skal spenne dine blader,
du skal åpne dine blomster
for et vindpust i din krone.
Hvert et barn, hvert sitt tre.

Musikkvideo på Youtube

Du er barn av ditt tre,
du skal strekke deg mot solen,
du skal juble somrens sødme
som en streng i skogens lyre.
Du skal skjenke dine frukter,
du skal hilse himlens skarer
og gi hus i dine grener.
Hvert et barn, hvert sitt tre.
Du er barn av ditt tre,
du skal søke dine skygger,
du skal slippe dine blader
når en høst har gitt dem farger.
Du skal dekke dine enger,
du skal drømme dine viser,
disse frø for vindens luner.
Hvert et barn, hvert sitt tre.

dags02 - 24.07.2019

www.ordtoner.com
> Innspillinger | mp3

3
JORDFARS LYKTER

Vi levde bohemisk i Vestfold i flere år
og vår paulun var skogene og
fuglene. Vestfold er nattergalens rike,
og vi opplevde lokalt et fuglorkester
når vårt barnebarn Magdeli ble født, vi
døpte det «Fugleoratoriet».
Vi vandret i skogene, og høstet alt
hva naturen ga; urter, de unge
bøkebladene og granskuddene, og
selvsagt sopp i alle fasonger, også
giftige til farging av garn og tekstiler.
Og med egen vaskeplass ute drev vi
med kokvask på gammelt vis.
Denne teksten hyller alt dette, den
kretser omkring rød fluesopp, den
vakreste av alle, og drømmen om å
høre nattergalen.
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Og mørket kryper fram i vest
og fanger dagens siste rest,
:/: da tennes Jordfars lykter. :/:
Og skogen lukkes grenetett
og syn og sanser går i ett,
:/: da tennes Jordfars lykter :/: ... for deg.
Og Jordfar ligger mosemykt
ved enden av sitt spor
og hengir seg til drømmen om
en nattergal i nord.
Og demring stiger opp i lund
med fargespill og andaktsstund,
:/: da gløder Jordfars lykter. :/:
Og livet våkner opp til dag
og signingsferd i vindens drag
:/: blir glans på Jordfars lykter :/: ... og deg.
Og Jordfar våkner ridderstemt
ved starten av sitt spor
og vandrer etter sangen fra
en nattergal i nord.
Og mørket kryper fram i vest
og fanger dagens siste rest,
:/: da tennes Jordfars lykter. :/:
Og skogen lukkes grenetett
og syn og sanser går i ett,
:/: da tennes Jordfars lykter :/: ... for deg
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EVENTYR I BØKESKOG

>>>
Bøkeskogen er tett og frodig.
Hvitveis-teppene om våren viker for
de første myke bøkebladene,
snadder for barn. Sola slipper bare
tidvis gjennom, og det skapes
dulgte rom i skog-bunnen.
Høstbladene legger seg som tykke
gyldne tepper. Vinterlandskapet
danner skulpturer når snøen legger
seg på nakne grener.
En runddans med grobunn for
eventyrfabulering.

I bøkeskog en fimbul-dag
når snøkrystaller glitrer
står bleke trær med hvite lag
som drømmebilders vingeslag.
:/: En vandrers tanke sitrer! :/:
I bøkeskog ved brytningstid
når sevjens frøbarn stiger
og folder ut med årviss flid
sin vårprinsesse Silkesid.
:/: En vandrers hjerte higer! :/:
I bøkeskog ved senit-sol
på tå med hvitveis-kranser
står Silkesid i selskapskjol,
i skyggen står en grønn karjol.
:/: En vandrers dagdrøm danser! :/:
I bøkeskog ved solefall
når Silkesid blir rødme
på leie i sin krone-hall
med kilde-tro og sevje-kall.
:/: Der møtes vi i sødme! :/:
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STILLERE NÅ

>>>
Av mange grunner ble navnet
Freden valgt. Det lå i lufta fordi jeg
hadde en gryende interesse for
Bellman og dermed også
stamstedet Den Gyldene Freden
i Gamla Stan.
Vi to hadde selvsagt vært der.
Enda viktigere var det nok at vi
søkte stillhet og fordypning etter
krevende år.

Det er stillere nå i mitt hus,
det har lagt seg, det vårlige brus.
Jeg har døset meg hen
ved min lyre og penn
med en solsang i panne og krus.
Jeg kan skue min eng og min hegn
der det anger av sødme og regn,
og det ene jeg vet
som flanør og poet:
Det er stillere nå i min egn.
Det er stillere nå i mitt sinn.
Jeg har sluppet en soltanke inn,
den er liten, men hel,
den skal vekke min sjel
og bli kyss på min kjærestes kinn.
Ingen krav om et mål eller grunn.
Denne dagen er salvet og sunn.
Her er nå-tiden nær.
Her er stokkene trær.
Det er stillere nå i min lund.
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BARN I SKOG
>>>
Fantasifulle aktiviteter og
barnlighet var en del av mange
hverdager på Freden. Andre
ganger ikke. Vi levde ut våre
drømmer og tok kampene
ettersom de kom.

Barn i skog, tumleplass og fantasier Stein og trær, rollespill med vrimlevrier Drøm og lek, uforløste energier Lek med oss, alle gode barn ... barn i denne skog!
Barn i skog kjenner usagt skogens lover Alle barn vet at Tornerose sover -
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Sover søtt, men de hundre år er over Lek med oss, alle gode barn ... barn i denne skog!
Barn i skog dikter dyr, og hver har sine Alle barn sitter med det rare skrinet Åpner opp, tanken hopper trampoline Lek med oss, alle gode barn ... barn i denne skog!
Barn i skog, Hans og Grete holder sammen Søker ro, lever ut sin fryd i gammen Men de vet: heksa forer ulvestammen Lek med oss, alle gode barn ... barn i denne skog!
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Vårt tre hadde sterk stamme
og på en høy gren satt to
fugler tett.
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FAR VEL, VENN

Dagen ho døydde
tok eg fly vestpå
fortalde og reiste heimatt -

Og avskjeden skal
ha nynorsk klang
i pakt med staden
der ho skal kvile -

så sat eg i stova
såg eit rådyr skride verdig
opp stien til tuntreet
snuste på vêret
spankulerte same veg
attende aldri før, aldri etter sløret senka seg månaden etter feira vi ho
venner full utestad
mat og drikke slik ho ville likt roser masse roser
slik ho ville likt vart bore inn
frå eit kjølig rom i blomehavet sat ein liten fugl
heilt roleg tagal 

eg minnest 27 år før
eit sjukerom
armar i rørsler
ho kviskra:
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Eg vil fly - fly - fly!

I noen få år på 1980-tallet
var hun definitivt på toppen.
Ansatt i Hageselskapet
bestilte hun seg denne vignetten:
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Moldvarpen
med stråhatt og neglelakk.

