


Copyright © 2010 by Mihaela Limberea 
Utgiven av Lone Island Publishing, Stockholm, 2010 
Omslag: Mihaela Limberea 
Grafisk formgivning: Mihaela Limberea www.limberea.com 

http://www.limberea.com


Till Thomas. 



Vårregn 

i trädgården 

viskar blommorna 

 



Sommarhetta 

binas surrande 

de enda som jobbar 

 



Med en stulen kaka 

försvinner måsen 

bort från kaféet 



Sommarnatt 

pionerna blommar 

utan att någon ser på 

 



I sommarmorgonens lugn 

telegraferar  hackspetten 

till grannarna i dalen 



I sommarhettan 

jordgubbsaft 

under plommonträdet 

 



Sommarbrisen 

rufsar 

pionernas kjolar 

 



Höstskymning 

ta mig med, 

vilda gäss! 



Hösten har kommit 

jag ställer undan 

gräsklipparen 

 

 

 

 

 

 

 



I vårsolen 

drömmer katten 

om sparvar 

 



 

En morgon 

såg jag solen 

bli en pumpa 



I farstun 

lämnar gästerna skorna 

och sina bekymmer 



Svalorna dansar runt solen 

de bryr sig inte  

om morgondagen 



Jag ville gå in 

men min skygga 

ville sola vidare 

 



Stolta tulpaner 

ser ner 

på de små penséerna 

 



Ser på mina blommor 

surrande bin 

ingen semester för dem 

 



I skymningen 

tittar jag avundsjuk 

på flyttfåglarna 



Rådjuren betar 

i sommarrabatten 

ingen sinne för estetik 



I trädgården 

jagar valpen sin svans 

utan att tänka på morgondagen 

 

 



I nysnön 

väntar en vante 

på att bli hittad 

 

 

 

 

 

 

 



Vasset vajar i vinden 

hammarslag 

eller en hackspett? 



I sommarnatten  

dansar fjärilar runt lampan 

eller är det mina tankar? 

 



Frusna himmeltårar 

på min kind 

jag skyndar hem 

 



Vårvinden 

vinterns kalla kyss 

på min panna 



Tallarna 

sträcker sig mot skyn 

försöker fånga planet 



Ensam i skogen 

hör jag hackspetten 

på läkarbesök 

 



Molnen jagar varandra 

vill komma först 

till solen 

 

 

 



Undrar vem som kommer 

att njuta av pionerna 

efter min död 



Serena pioner störs inte 

av myrbesök 

ljus sommarnatt 

 



Plogbilens gräla skrammel 

skär 

morgonmörkret 



Flitiga studenter 

böjda över skrivböcker 

fläktens surrande 



Lekande eldflugor 

fallande stjärnor 

i sommarnatten 

 



Inte ens kråkans kraxande 

kan förstöra 

denna vårdag 

 



Till Thomas 

Pensioner och försäkringar 

så obetydliga 

denna vårdag 



Blåbärskog i skymningen 

nyfiken räv 

jag läser vidare 

 



Kall sol hakar tänder 

sparvmoln dansar runt 

våren är på väg 

 



Snön smälter 

katten solar sig 

mårrhåren darrar 



Månen speglar sig  

i havet 

en ensam mås skrik 

 



Tonåring med sömn i ögönen 

springer efter bussen 

katten gäspar och somnar om 



Urladdad iPod 

hackspetten 

i en ö av tystnad 



Grodan förblev groda 

efter kyssen 

i månljuset 



Gubbarba på kaféet 

flitigt diskuterande fotboll 

i vårsolen 



I den varma stugan 

erinrar jag mig 

måsens skrik 

 



Sista lövet lägger sig 

på den frusna sjön 

med en röd skrik 

 



Fick vända vid Styxen 

misstag hade skett 

ej giltig biljett 



Jag kan inte skaka av mig 

rädslan, ängslan, tviveln 

är inte mer än människa 



Jag är inte rädd för döden 

utan för vad den för med sig 

mina vänner – kommer de att minnas mig? 



Jag skriver / alltså /  finns jag   

 

Mihaela Limberea 




