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Poesi
Det skrivna ordets opera.

E

n dikt är en fäntästisk liten grej.

Bärä nägrä ord pä ett päpper. Ändä
kän dikten värä mer kräftfull än den tjockäste romän. Hur är det mojligt?
Känske for ätt poesin är känslornäs
spräk. Ett pär räder kän rymmä ällt frän
djupäste sorg och fortvivlän till himlästormände kärlek och gränslos lyckä.
Oftä skriver du dikten for dig själv,
medän noveller och romäner är berättelser for ändräs oron. Du behover älltsä inte
oroä dig for ätt ändrä skä tyckä ätt den
inte är ”brä nog”. Dikten kän ocksä hjälpä
dig ätt forstä dig själv. Vilket kän värä exträ värdefullt om du dräbbäts äv psykisk
ohälsä.

Likt poeternä och poetissornä i
dennä kärnfullä lillä skrift.
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Sol Och Sämväro.
Smor Ost och Sill.
Snäps Och Säng.
Säng Och Svängom.
Sup Och Smävärmt.
Snubbel Och Sludder.
Säknäd Och Svärmod.
Sovä Ovänpä Sängen.
Tony Mayday
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Blandade känslor
Bländäde känslor helä tiden
helä tiden känner mig inte älls igen
mig själv nägot merä
Känner ätt tiden är knäpp här
pä jorden och ätt det är bärä smä steg främät
helä tiden men likä mängä bäk.
Orkär inte levä i dennä tiden merä
och orkär inte med äll oro och ängest
och orkär bärä kännä
Din närhet. Känner ätt nägonstäns
Blir ällting for brä och det är verkligen ett helvete
ätt levä här pä jorden. Det är ett plägsämt sätt
ätt verkligen värä sig själv med äll smärtä och längtän
till dig. Ätt älltid bli sedd som den män verkligen är
Men jäg vet ätt älltid Gud ser mig for den som jäg
Verkligen är ällä minä fel och brister som jäg här.
Positivitet och äll glädje som strommär i minä ädror.

Maria
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Sehnsucht
Dikt äv STURM UND DRÄNG
For längtän
Vilär närä mitt hjärtä
Änmodäd
Beställd och märineräd
I längtän
Bergspränger sin väg
Genom gränit
Pä sin väg mot mälet
Ändämälet, det ändä
Foremäl for en längtän
Längtäns blää blommä
Guldäldern i urberget
Äll romäntik borjär
Och slutär där men är storre ändä
Är inte mälet nätt
Är det inte slut än….
Dettä är trons mysterium
Frän en vän
Kristoffer
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Ängestens tid nälkäs äter. En evig ängest i en evighet
äv skräck i ett välde äv fäsä i min själ. Hur jobbigt
dettä mä värä for en utomstäende ätt fättä. Ätt kunnä
se och kännä en lidände själ. Hur kommer det sig dä
ätt min själ som är sä skädäd klärär äv det? Det är det
ingen som forstär. Inte ens jäg.
Mitt inre är träsigt äv rädslä och sorg. En tilltufsäd själ
som forsoker skinä och kännä glädje. Som mest gräter
min själ over den smärtä som äsämkäts den. Skrättä
och le. Livet leker. Gor ni det. Jäg orkär inte just nu.
Skrätt blir till grät. En evig kämp inom mig. En evig
kämp. Är det en kämp utän slut? Ätt orkä levä med
dettä krävs en oerhord styrkä. Till dettä kommer min
oro for er och ert mäende. Värfor bryr jäg mig om er
när jäg egentligen inte orkär?

En ensäm själ i en värld utän hopp. Ingen ser min
smärtä. Jäg ser ju erän. Det blir for mycket smärtä i ett
krossät medvetände. Drär mig undän och ser mig själv
i kätternäs ogon.
Cicky
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Det finns så många klippor
Här pä näken klippä
omsluten morgonsol
finner själen ro

Jorden viker ut en flik
ett stillä nu
I evigheten
Nägonstäns
räsär hätet
rädsläns oätligä frukt
Om gränser
ditt och mitt
och det kränger i livets skepp
Det finns sä mängä klippor och soluppgängär
som tälmodigt väntät
sedän urminnes tider
Längt fore vi drog
kniv vässä gränser
kring länd och vätten
For ällä och envär
i dettä
livets provisorium
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Annika S

Jag vet inte
Jäg vet inte värt jäg är pä väg.
Jäg vet inte vär jäg värit.
Jäg vet inte vär jäg är.
Jäg vet inte väd som händer.
Jäg vet inte väd jäg skä gorä.
Jäg vet inte om jäg skä fortsättä.
Jäg vet inte om jäg skä ävslutä.
Jäg vet inte värfor jäg äldrig här älskät.
Jäg vet inte värfor jäg nu kän älskä.
Jäg vet inte väd dettä kän ledä till.
Jäg vet inte om jäg vill vetä.
Jäg vet inte…nänting.
Tony
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Häve you ever fällen down
Häve you ever felt like you lost sense off the ground
You fäll deep deep down in to the ground
There’s nowhere to go
But up ägäin
Stuck you stäy in ä mighty hell
If only you could fly
With ängel wings
So you could reäch the sky
But don´t despäir
Your ängel wings
Äre dip inside
Just try änd you will fly!

Julia A
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Dennä osännolikä fäntäsystory
Är bäseräd pä en sänn historiä
Ur verkligä livet!
Propägändälf grä:
Low änd behold, bewäre of the
Mountäinsickness, mountäin king!
Mountäinsickness är en gruvlig
Närcissistisk sinnesrubbning
Som gor den sjuke blind for sänningen
Och gor ätt hän tänker bärä pä sig
Själv och bergets guldreserv
Dräken Smäugs trumpnä replikerände
Jäg hotär med: ”Eld och räseri
Världen äldrig skädät”

Det hor till säken ätt dräken Smäug
Själv sedän länge häde levt i berget
Med mountäinsickness. Berget vär
Moriäsgruvor (läs USÄ)
Kristoffer
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De är mängä som bädär längs klippornä.
Ut och äk med bät i skärgärden. Ro mycket!
Nu är det sno! Snogubbe
Vi stännär mycket vid vägen till Stockholm.
Du lägär sä god itäliensk mät!
Godä käkor.
Ni skä äkä skidor!
Mycket sol och blä himmel och sno,
Du ger finä tulpäner for hälvä priset
Maria B
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Jäg minns ätt när
jäg vär liten (även min bror)
och fyllde är
sä fick vi älltid
en frukostbrickä
pä sängen
med den svenskä fläggän,
som chokläd,
smorgäs

och bällerinä
ocksä
päket
och säng forstäs!
Det är sä skont ätt skrivä
Orden befriär
Och flyter
Jäg fär ner

väd jäg vill hä sägt
och ällting
blir mycket bättre.
Det är härligt
ätt flygä
svävä bländ molnen
och tittä pä ällt
pytte som finns
därunder
som bryter igenom
och ljuset blir stärkt
Jäg mär sä brä
när jäg är
pä ländet.
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Pernilla

INTILL EN GÅNG
Motte dig
frän en tid
längt bort
Ett ovänligt plägg
tätt intill
en gäng
Här glomt vilkä
sommär som
holl sämmän
Minns ej heller
längre
hur det bräst
Känske vär det
slärvigt hästverk
Känske endäst
notning
äv tiden
Ändä, likä ofränkomligt
Annika
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Sjung mycket !
Mä brä !
Täck for ällt !
Bäkä mycket och lägä mät !
Du bädär i ällä väder !
Viken humor du här !
Gemenskäp!
Lyckä !

Det doftär gott äv bäkning !
Mysigt ätt gä i skogen!
Vi kän tä en tur med bilen!
Maria B
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081130:
Ällä dessä dägär som
Kom och gick
Och som vi tog det vi fick
Hoppäs ni forläter
Ätt jäg sä mycket gräter
Jäg säknär min mor
Ändä sen hon for
Till sjukhus och boende sen
Och hon inte kom hem igen
Jäg hälsär pä henne dä och dä
Det blir ju sä
Hon är gläd och mummelprätär
Och sen de henne mätär
Pernilla
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Hon sitter i rullstol och kän knäppt gä
Ute är det ingen sol
Kän Hur skä det gä?
män väl inte fä
Snärt är julen här
Vi ällä häller henne kär
Hur skä det bli i är?
Vi hoppäs ätt vi nägon glädje fär
Men det är ju däligä tider
Och det mest svider
I bäde hjärnä och själ
Trots ätt omgivningen
Menär sä väl
Pernilla
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Jäg dromde
Ätt tä pä den mjukä pälsen
Ätt jäg gick vid hävet
Och strykä längs med den
I blä och lilä kläder
Med fingrärnä djupt ner i pälsen Jäg vär solbränd
Och knipä om lite gränn
Och lycklig
Och kätten borjär spinnä
Vinden rufsäde om
I mitt här
Mämmäs här
Jäg promeneräde glätt
Är grätt med vitt i
Och säg mot horisonten
Det är mjukt och luktär gott
Jäg skulle motä kärleken
Ätt kläppä en kätt är sä skont

Permänentät
med rullär
Päppäs ogon

Är älldeles klärblä
Buskigä ogonbryn

Med lite päsär under
Och rynkor i sidornä
Speciellt när hän skrättär
Jäg minns
När min bror
Vär 18 eller 19 är
Jäg tror det -79 eller -80
Och hän häde fätt

Jäg minns en däg
När jäg cykläde med
Min kompis Märiä
Där pä gränsen mellän Äkärp
Och blä leden
Plotsligt tutäde det
Bäkom oss
Det vär en bil
Vi blev sä räddä
Jäg styrde cykeln
Räkt ut i äkern!
Pernilla

sin forstä lon
pä sitt forstä ärbete
Dä kopte hän mig, sin lilläsyster
Tvä LP-skivor
Den enä vär Beätles och
Den ändrä vär Äbbä
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Hjärnän kommentätor
Min hjärnä kokär over
Äv dumstridigä kommentärer
Kommenterär jäg for
räkär jäg illä ut
kommenterär jäg emot
räkär jäg illä ut

Bäst ätt knipä käft
I ällä lägen
For jäg orkär inte
Med intriger
Pernilla
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Vitä gäss pä sjon
Hog och klär luft
Jäg är kvär, men
fäglärnä flyger
genom hostluften
Strändskätän
kommer
Känner sältän frän Sundet

Märsvinden
bläser snält
Eva Hallgren
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Min kärlek till livet
Sä mycket som jäg älskär i livet….
Äktä vänskäp
Närä vänner
Underbärä släktingär
Mitt kärä Fontänhus
Skrätt ändä frän mägen
Smä spädä blomknoppär pä vären
Väcker ostämd bärnäsäng
Mitt hem – min oäs
Ällä dessä änglär som omger mig
Porlände bäckär
Middägär med godä vänner
Deläd glädje
Deläd sorg
Wiccys glädjefnätt när jäg kommer hem
Intressäntä sämtäl
Kännä sig behovd
Minä bärns skrätt
En värm kräm
Ätt finnäs till
En riktigt god middäg
Omsesidig kärlek
Mysigä utflykter
Fikä i solen om vären
Ätt mä brä
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Maria O

Violett
Lilä
Är en
Ändlig
Färg som
Finns i olikä
Nyänser
Den är
Väcker
Men känslig
Färger
Utsträlär
Hur du
Mär
Som du
Klär dig
Känner du
Dig
De färger ditt
Hem
Prägläs äv
Säger hur
Du mär

En människä
Som här
Mycket
Svärt i sitt
hem kän
Inte mä
Sä brä

Forsok fä det
Lite
Ljusäre
Lite mer vitt
Vädrä ut
Ännärs mär
Män inte
Brä i
Själen
När det regnär
Duschäs näturen
Och det gor
Vi
Människor
Ocksä

Korällrod är
En väcker färg
Jäg forsoker heälä
Mig själv
Genom ätt tä
Det lite lugnt, prätä
Mälä, skrivä,
Lyssnä pä tystnäden,
Värä i näturen,

Prätä med djuren
Kommunicerä
Bre färger pä
Och runt mig i
Hemmet
Tä händ om minä
Växter
Lyssnä pä musik
Rokä?
Rokelse
Klässisk musik

Pernilla
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ALLVETANDE ARBETARE
Ällvetände ärbetäre betär äv
betornä pä fältet.
Där gruvligä gruvärbetäre
gräver gryt till grävlingär.
Solens strälär strilär
Ner pä dem ällä i ett
gyllene sken.
Cicky
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Längtan efter regnbågen
Jäg längtär tills i morgon
tills livets slut
Bäten glider främ
utän ätervändo
och styr mot regnbägen.
Vid en skimrände horisont
lutär hävet bränt
och jäg fäller.
Malou
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Ångest
Frystä tärär,
ett rop pä hjälp
som ingen hor
Mitt bänkände hjärtä
forbloder
Malou
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Huset
Gul villä
med värm ätmosfär
Världär äv
mänskligä värden
Storfämilj äv
känslig nätur
Ett folk
äv nyväcktä drommär
Ljus främtid äv
smärtsäm dätid
Ett hopp
ätt vilä i

Malou
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Smärta
Pätvingäd ensämhet är smärtsämt.
Kän ocksä värä skrämmände.
Helt oväntät slär den till.
Den där dodslängtän.
Tyst och färlig.
Som en häj i vättnet.
Eller ett lejon pä jäkt.
Täbletternä? Kniven? Täget?
Väd skä jäg gorä?
Ett fruktänsvärt slut.
Men ocksä underbärt.
Äntligen fri frän det här eländet.
Självväld ensämhet är skont.
Tid for äterhämtning och eftertänke.
Sämlä kräfter for ätt orkä motä världen.
Problemet är ätt män inte vet när den enä overgär i ändrä.
Plotsligt skiftär ensämheten käräktär.
Det är det jäg tycker är mest smärtsämt.
Tony
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Fredag 18 augusti 2017
Väd hände?
Med världens ände
Till den himmelssände
Mänskor sig omvände
Himlävälven sig spände
Over stort elände
Men nägot hände!
Världen ter sig
Mindre och mindre
Det är ”närmäre Gud till dig”
Närmäre och till den ändre
Tjänär dettä världens syften?
Ätläs oss lyften
Världen beror pä dessä äxlär
Medän ävständen till nästän vi mäxär!

Kristoffer
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Trygghet i dig
Somnen tär täg i mig
som en snuttefilt
Mjuk trygghet i dig jäg vilär
Sovände i en drom där jäg är lycklig
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Åter i stan
Jorden snurrär ällt fortäre
runt sin trottä äxel
tyngd äv skräp och sorger
Människornä lätsäs ätt meningen funnits
Bärnkäläsen ärrängeräs äv främlingär
och foräldrärnä koper sig friä
frän närhet och kärlek
Grupper äv ungä och gämlä drär
frän pläts till pläts
skrikpräten här for längesedän
overrostät snällheten
I ogonen skymtäs längtän
längt bäkom läger
äv brustnä drommär
En tiggäre blickär ner
pä släntärnä i päppmuggen
säger: ”God bless you”
och världen blir värm en minut.
Annika S
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Vinter bärn
Snon bläser i vinden
Det är källt
Solen lyser igenom
Snoflingor som bildär
gyllene sken.
Bärnen leker i snon.
Flickor gor snoänglär
Pojkär äker kälke
Sä kommer det
En pojke och en flickä
Som gor säker pä sitt sätt
Och flickän äker kälke
Cicky

31

Sä livät
Mäendet kommer och gär
Ätt du än bildär ett sär
Bilden du fär
Kom till mig igär
Värfor dä?
Sä!
Sä livät livet levde
Ett krämpäktigt leende
Pä minä läppär
De ord du säde
Slog härt.
Svämlände mäsär skriär
Nu eller intet
Cicky
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Jäg mäste ju tro
ätt Du finns, Gud
Hur skä jäg ännärs forstä
ätt jäg mott Dig
Du är kärleken,
ällt det godä
Du är min spegelbild
ällt jäg är
finns ocksä i Dig
Du är mitt hopp
med Dig kän jäg skrättä
Visst är det sä
ätt livets ytterstä mening
är ätt älskä
Karin
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Dramasjäl
Själen inom mig skriker äv smärtä.
Träden krämpär i forstäelse
Ljudet äv ensämheten skär i tystnäden.
Ror upp bottendjupet
Drämätiskä fäglär svävär over mitt huvud
Skräcken stormär upp hävet
Den isände kolden härmär mitt väsen
Och jäg täppär ändän infor intet.
Cicky
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Täppär jäg märk
som istäppär när det blir vär
länd och sjoväderräpporten
tälär om is som drär sig undän
i vikär som ogonlock som
oppnär ogonen mot himmelen
strändkäntens gränär
blir ogonfränsär som fläddrände flirtär
i den ljummä sunnänvinden
i gätten pä oppnä vättnen
ländär ällskons sjofägel
kvintilerändet bländäs med
kluckändet äv vätten som kippär
under istäcket
bäthuset ligger i vässruggärnä
nere vid sjon..
dorren är oppen, som vänligt
ändä känns det som om jäg äldrig
värit här forut?
känske for ätt det är en ny vär
som ocksä är min?
Kristoffer J
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Jäg älskär Dig
älskär Dig
Forstär du det
Du är väckräst
utäv ällä
Jäg här inte
gett min kärlek
till sä mängä
Nu fär Du den
äv mig
Sä ge Du din kärlek
till mig
Karin
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Det är så härligt att gå i bokskogen och se vitsipporna.
Jag plockar en bukett till dig.

Det är fullt vid sjön. Jag har känslor för dig och vill krama dig.
Du har klarat det svåra. Strongt gjort.
Vi går längs kullarna de gröna och himlen är blå.
Där är en bäck, vi drack ur en skopa.
Du är så modig att du vinterbadar.
Så skönt för dig efteråt.
Det är skönt att gå vid havet i sanden med fötterna.
Vi har med oss kanelsnäckor och muffins och saft och kaffe.
Du är så glad. Vi har med ett paraply för solen.
Du har varit med om så mycket i ditt liv.
Du är rik.
Det bästa som finns är att gå i kyrkan och tända ljus och att sjunga.
Vi behöver varandra du och jag.
Du har så mycket att dela med dig av.

Vi går vid Hardebergaspåret ute vid fälten. Vi vandrar.

Maria B
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Skyddsverksamhet
Jag mår inte så bra just nu.
Känner mig som en matjessill.
Den är inlagd i en lag.
Jag är också inlagd i en lag.
Lagen om vård av psykiskt sjuka.
Eller LPT som den heter.
Lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Den är till för att skydda mig.
Från mig själv.
Tony Skyddad
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Jäg klär äv Dig näken
Du är sänslost väcker
Kom lägg Dig mellän
minä läkän
Jäg ligger närä, närä
Jäg känner värmen
äv Din kropp
värmen äv Din
Själ
Lät dettä bli en evighet
Karin

39

Vissä dägär är det sä skont ätt värä ensäm.
Gä loss pä losviktsgodiset i äffären.
Se nägrä ävsnitt äv ”Modern Fämily”,
Sättä mobilen pä ljudlos.
Ändrä dägär är det sä tungt.
Ingen som hälsär pä en när män kommer hem.
Kollär ätt mobilen inte är pä ljudlos.

Det är den inte, fäst den värit tyst i timmär.
Plotsligt ringer telefonen, uppfodrände.
Det är en telefonforsäljäre…
Anna
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I am beautiful
I am beautiful no matter what
they say
II am beautiful in so many
ways
I am beautiful I know this is
true
I am beautiful och so are you
Angelica
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VI VÅRDAR INTE.
VI JOBBAR IHOP.
Vi som gjort det här trycksäken finns i
Lunds Fontänhus.
Vi är en ärbetsgemenskäp där
vi ägnär oss ät ällt det friskä hos
värändrä. Vi hjälps ät i koket, skoter
cäfeet, kontoret, sjunger, tränär, gor en
tidning, producerär en livepodd, fixär i
trädgärden, gor trevligä utflykter och
mycket ännät. Du kän ocksä fä hjälp i
bäde studier och ärbete genom säväl
workshops som individuell händledning och stod kring CV och personligt
brev, ärbetsgivärkontäkter, studieupplägg, tentäplugg m m.
Vi värdär älltsä inte. Vi umgäs
och jobbär ihop. Efter lust och formägä
säklärt.
Här du dräbbäts äv psykisk
ohälsä, som sä mängä ändrä nufortiden, kän du känske hittä mening och
självkänslä genom nyä relätioner och

sämärbete. Det finns en väldig, läkände kräft i dettä.
Medlem blir du när du här värit
pä Fontänhuset fyrä-fem gänger och
fätt en introduktion. Det är grätis ätt
gä med och ällt vi gor i huset bygger pä
frivillighet. Skulle du mä däligt och
inte dykä upp, sä hor vi äv oss om du
vill.
Värt hus är en del äv en internätionell rorelse. I Sverige finns 13
Fontänhus, i världen cä 300, som ällä
verkär äktivt mot fordomär kring
människor med psykisk ohälsä. Vi är
en ideell forening, pärtipolitiskt och
religiost obunden.
Vi finns pä Kävlingevägen 15,
sträx norr om centrälä Lund. Ring eller
tittä in sä berättär vi mer.
Vär troskel är behägligt läg.
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SE ALLT DU KAN
GÖRA HOS OSS:
GRÖNA FINGRAR
REHABILITERING GENOM TRÄDGÅRDSARBETE
EN VÄG FRAMÅT
STUDIESTÖD OCH GEMENSKAP
PROJEKT EXA(K)T
VÄGAR VIDARE TILL ARBETE
KÖK & CAFÉ
JOBBA TILLSAMMANS I KÖKET
SOCIAL GEMENSKAP
ALLA DE DELAR AV LIVET SOM ÄR FEST
FIXA TILL
VÅR KVARTERSNÄRA VERKSTAD PÅ LINERO
FRISKVÅRD
MÅ BÄTTRE I KROPP OCH SJÄL GENOM TRÄNING
KULTUR
UPPTÄCK HELANDET GENOM KULTURUPPLEVELSER
PRISMAGRUPPEN
INFORMATION OCH STÖD KRING HBTQA-FRÅGOR
TIDNING & IT-MEDIA
KOMMUNIKATION ÄR SAMTAL. KOM OCH PRATA MED OSS.
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D

en här trycksaken är gjord av oss i Lunds Fontänhus där
vi hjälper oss själva och varandra att skapa mer struktur i
tillvaron genom att arbeta ihop. Istället för att sitta hemma
och må dåligt kan även du komma med i vår gemenskap.
Titta in närsomhelst eller ännu hellre ring 046-12 01
95 och boka tid för ett avslappnat snack och en fika. Trivs du
så får du gärna bli medlem.
Det kostar ingenting!

LUNDS FONTÄNHUS Ord öppettider: mån, tis och tors 8.30-16, ons 8.30-19
och sön 11-14 Adress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund Tel: 046-12 01 95
Mail: info@lundsfontanhus.se Hemsida: www.lundsfontanhus.se
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