
Blandade tankar. 

 

Sensommarens spår i naturen blandas med höstens första isknaster. Slutet och början möts. 

Solskenet blir svagare och väckes senare på morgonen. Jag promenerar i skogen och kommer 

fram till skogssjön Ramsjön. Jag sätter mig på en bänk vid sjökanten. Två kvinnor pratar 

bakom mig men så tyst att jag inte uppfattar orden. Förutom deras mummel råder det 

fullkomlig tystnad, vilket man nuförtiden bara hör långt ifrån städer och människor. Vinden 

sover. Solstrålarna leker på den nästan orörliga vattenytan. Vid sidan om mig intill vattnet 

finns det sand. Vid de andra sidorna av sjön växer det björkar, alar och aspar bland klipporna 

som omger sjön. I vattnet växer det hög vass, som redan gulnar. På motsatta sidan av sjön ser 

man de vita björkstammarna. Man hör en hackspett hacka i stammarna. Förutom det ljudet är 

det fullkomligt tyst. Kvinnorna har gått sin väg. Bakom mig växer ormbunkar. I en del länder 

plockar man dem i juni, flätar dem till kransar som man kastar ut på havsytan eller i ån, för att 

se om flickans älskling kan fånga dem. Nu gulnar de överblivna ormbunkarna och snart blir 

de bruna och dör.  

 

Ibland spelar solstrålarna på vattenytan, ibland tar skuggan dess plats. Spel mellan ljus och 

mörker som i livet. Tankarna vandrar, blandas. Himlen är blå. Molnen skiftar i färg. Naturen 

leder dina tankar. När du sitter på bänken kan dina tankar vandra på stigen till Santiago de 

Compestella i tyst ensamhet. Eller de kan vandra högt upp bland bergen på hösten bland 

markens glödande färger. Eller till skidutfärder på vintern under snötyngda grenar i vida 

skogar. Eller i båtar på havsytans solbelysta böljor. Allt är din värld. Allt är ditt liv. Ditt liv 

innehåller också dina tankar och dina idéer om varför du finns på jorden. Enligt Skriftens 

texter kastades människan en gång ut ur Paradiset. Är det livets mening att återfinna, 

återskapa Paradiset åt sig? Vad är Paradiset? Är det den lilla punkten intill sjön? Är det det 

tysta ögonblicket? Är det solstrålen mellan skogens grenar? Är det havets böljor? Är det 

leendet mellan människor? Är det ett vänligt ord mellan människor? Är det stöd när du nästan 

faller? Är det musik som finner sin väg till ditt hjärta? Är det tänkvärda ord som du finner i ett 

poem eller en roman? Är det att skapa något vackert med händerna? Är det att räcka din hand 

till en annan människa? Är det handlingar som gläder en annan människa? Är det vägen 

genom livet? Är det meningen med livet? Är det att samla visdom att bära med sig när du 

närmar dig vägens slut? Är det att återfinna Paradiset? 

 

När jag sitter på bänken vid skogssjön flyger tankarna, vandrar idéerna om livet. Vad styr ditt 

liv? Är det bara frågor? Finns det svar? Är det bara möjligt att diskutera med dig själv, bara 

med böljorna, bara med molnen, med regnet? Ger författare dig svar? Kompositörer? Artister? 

Sök överallt! I naturen, bland människor i dina egna tankar, hos guden i ditt hjärta! Allt det 

överflöd som finns i världen är livets mening, är Paradiset. Ge glädje och få glädje! Är det det 

som är livet? Ja, antagligen är det det som är livet. 

 

Jag går tillbaka genom barrskogen med solstrålar lekande mellan grenar och stammar till 

kvarteret med de vackra trädgårdarna. Jag fortsätter till de höga sjuvåningshusen. I ett av dem 

finns det en tvårumslägenhet på femte våningen med vid utsikt över skog och himmel. Den 

väntar mig. 
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