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Förord
Efter många tusentals timmars studier kring, med och för
drabbade och anhöriga till de som omkom i katastrofen då
MS Estonia sjönk i Östersjön 1994 har jag genom dessa
dikter sökt samla all smärta och sorg som förknippas med
händelserna kring fartygets förlisning.
Samtidigt har jag även påverkats starkt av den okrossbara
kraften att söka sanningen till vad som orsakade
förlisningen, något som ständigt varit en stark drivkraft och
fört detta arbete framåt genom nya insikter om människans
natur och mystik. I möten med alla människor som drabbats
har känslor och uttryck givits i skrifter och tal till uttryck för
all den kärlek, längtan, hopp och förtvivlan men även vrede
och sorg, som fortfarande mer än två decennium efter
förlisningen ständigt gör sig påmind hos Dig och mig.
Ett alldeles särskilt varm tack till Björn Stenberg som
lämnade livet plötsligt och oväntat.
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Mitt hav
Du var mitt hav, mitt innanhav, min väg från när till fjärran.
Du var min vän och fiende i en, men Du gav mig ingen chans.
Du blev så slutligen min överman, mitt hav och Du min
oönskade grav.
Nattens sista timme
I nattens sista timme, i dagens första stund,
i höstens mörka vatten, i vattnets kalla famn.
Långt borta men ändå nära, just här hos mig och nu,
där möter vi som offer, vår sista kamp för livet.
Där hemma väntar någon, utan aning om vår kamp,
när friden når vårt sinne och döden gör entré,
då börjar smärtan finna sin väg till någon
som ännu inget vet.
Statens ansvar
När Staten tar sitt ansvar får ingen ut sin rätt,
när Staten tar sitt ansvar, då vilar samvetet lätt.
Det lovas hit och dit, det lovas si och så,
det talas då om bärgning av fartyg och av kroppar,
men inget av allt sladder ger något resultat.
Då folket protesterar är minnet ganska kort,
och löften blir till ambitioner, målsättningar och tro,
för när Staten tar sitt ansvar får ingen någon ro.

2

Stopp
Oh Inez, oh Göran, oh Carl oh Mona,
oh Ingvar, oh Olof, oh Ann-Louise, oh Johan,
så troget ni jobbar för saker det gäller,
om bara det handlar om saker som smäller,
om Staten skall skyddas tas ingen pardon,
då trampar man gärna ner foten i skon,
då finns ingen sanning då finns inget hopp,
det enda som gäller är att sätta stopp.
Saknad sanning
Vem är du att förstå den smärta jag känner,
vem är du att förstå den saknad som bränner,
vem är du att bestämma över liv och död,
vem är du att bestämma över mig och min sorg,
vem är du som tror att du kan negligera,
förringa och bryta ner den kraft som sanningen söker.
Farväl
Plötsligt, utan varning är livet slut,
plötsligt, utan chans skall man besluta
vad man skall göra sin sista timme.
Plötsligt ställs man inför omöjliga val
att överleva med hemska kval, att lämna
dem man ej kan överge, att dö där på
stund och plats utan möjlighet att säga farväl,
utan tröst och utan hjälp, utan chans
och utan större hopp än hopplösheten själv.
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Sorg och sanning
Sorgen är större än smärtan, och smärtan är
större än längtan, längtan är större än sorgen
och hoppet blir mindre med åren. Tron är större
än hoppet och åren blir längre och längre.
Sanningen blir nödvändigare än sorgen och sorgen
blir till frustration över makten som nekar både
sorg, längtan, hopp, tro och sanning.
Makt
I maktens boningar sover man sött om natten,
där störs man inte av ovidkommande fakta,
där bryr man sig inte om annat än makten.
I maktens boningar tar man bara hänsyn om
saken kan skada den makt man har tagit.
I maktens boningar är folkvald bara ett ord vid ett val,
där kan man göra som man vill så fort man intagit dess
boning.
I maktens boning är löften målsättningar vid val, och där
är målsättningar endast vaga inriktningar man ger för att
lugna folket.
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Sa Staten
Varför får jag inte vittna, sa den överlevande?
Du är inget vittne i egentlig mening, sa Staten.
Jag såg ett stort hål i fartyget, sa den överlevande!
Trams, sa Staten, det finns massor av överlevande som inte
har sett något hål.
Stormen kom först under morgontimmarna, visade
utredningen.
Fartyget gick under i storm, sa Staten.
Jag såg att fartyget sjönk med visiret på, sa båtsman som
överlevde.
Fartyget sjönk för att det tappade visiret, sa Staten innan
man ens hittat fartyget!
Det kom massor av vatten in i min hytt på nedre däck innan
slagsidan, sa flera överlevande.
Dumheter, sa Staten, vattnet kom från bildäck eftersom man
tappade visiret och fått slagsida.
Vattnet kom in innan smällarna och slagsidan, sa den
överlevande.
Du vet inte vad du talar om, sa Staten, de flesta upplevde
vatten efter slagsidan.
Det var två smällar som lät som explosioner, sa det icke
egentliga vittnet som överlevde.
Det var vågor, sa Staten, det lät som vågor!
Efter den andra smällen lät det som om fartyget gled plåt
mot plåt över ett annat fartyg, sa den överlevande!
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Påhitt sa Staten, inget annat fartyg fanns i närheten, det har
vi inte ens behövt kolla.
Fartyget studsade upp flera meter, jag flög ur sängen och det
kändes som vi gick på grund, sa den överlevande!
Det är 100 meter djupt på platsen, därför behöver vi inte ens
bry oss om att leta efter någon oupptäckt grynna, sa staten.
Jag såg en ubåt ligga i närheten av fartyget då det sjönk, sa
den överlevande.
Det har vi inte hört talas om sa staten.
Redan en stund innan den första smällen klargjordes
styrbords livbåtar, berättar matrosen som överlevde.
Det har vi inte ens brytt oss om att utreda sa Staten.
Förlisningen började cirka klockan 00.02, sa den
överlevande vars klocka stannat då.
Det bryr vi oss inte om, sa Staten, den mest troliga tiden är
20 minuter senare.
Vid östlig vind, minst 10 meter i sekunden, tar det tio
timmar att bygga upp 4 meter höga vågor i området, sa
SMHI.
Mellan klockan 19.00 och 22.00 ökade vinden från 8 till
cirka 10 meter i sekunden, sa Staten, vågorna var högre än 4
meter, inte bryr vi oss om vad SMHI säger!
I fjorton år har fartyget gått i många stormar på Östersjön,
och trots detta ofta hållit tidtabellen med farter kring 15
knop, sa expertisen.
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Även om fartyget hade gått saktare än fem knop i denna
storm var det som att spela rysk roulett, sa Staten, fartyget
hade inte en chans att klara vädret.
Det lät som två explosioner kort efter varandra, sa det icke
egentliga vittnet som överlevde!
Du menar att det lät som vågor, rättade Staten, vi skriver att
det lät som vågor!
Livräddningsmaterielet gick inte att använda, sa den
överlevande.
Allt var i sin ordning, sa Staten.
Fartyget sjönk på 10 - 20 minuter sa de flesta som hade
någon uppfattning om saken.
Det tog nästan en timme sa Staten.
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Saknad
Om ditt barn plötsligt saknas
måste du få ett svar.
Om din far plötsligt drunknar
måste du få ett svar.
Om din bror plötsligt omkommer
måste du få ett svar.
Om din mor plötsligt dör
måste du få ett svar.
Om din vän plötsligt försvinner
måste du få ett svar.
Om din syster plötsligt saknas
måste du få ett svar.
Och du fråntas din rätt att ta hand om din vän
som plötsligt skilts från dig och från livet,
och inte heller då får ett svar
på varför du saknar denna rätt,
då kan man konstatera att makten
har överträffat all omänsklighet
som med ord kan beskrivas.
Paradis
Det sägs att döden genom drunkning är behaglig,
det sägs att döden är vägen till himlen,
det sägs att evigheten i himlen är ett paradis,
det sägs att paradiset kommer efter döden.
Men för oss som skiljs från vännen utan möjlighet till
farväl finns ingen tröst genom översitteri, maktmissbruk
och falsk empati, då finns bara det faktum att vi lever kvar
i en värld långt, långt bort från paradiset.
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Timmen
När timmen är slagen och livet är slut
då kan man förvänta sig
respekt, eftertanke och ett värdigt beslut.
När timmen är slagen och livet passerat
då tror man och hoppas att
klokhet går före, men makten raserar
det lilla hopp man orkar prestera.
I hjärtat
Mörk var natten, mörk var sen dagen,
mörk var tiden och mörk sedan åren.
I tanken finns ljuset, i tanken finns hoppet,
i tanken finns vännen, i tanken finns Du.
I hjärtat finns kärleken som ingen kan ta från mig,
i hjärtat finns smärtan av mörkret och tanken.
I mig i mitt hjärta finns Du alltid kvar.
Svaret
Vad hände den där natten,
vem styrde ert öde?
Vad skedde ombord,
som kan förklara?
Om bara svaret fanns,
och det inte var givet,
att svaret skall döljas,
så skulle sanningen befria
och förklara.
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Ingen dröm
Vad är det som händer, det är mörkt och kallt,
här skall inget vatten vara.
Det lutar, vad är det som händer,
det är blött och mörkt.
Var är mina kläder, och vem är det som skriker,
det måste vara en dröm.
Det är blött och kallt, det är ingen dröm,
det är allvar i mörkret, bråttom, inga kläder.
Ut, upp, ut, bort, var är min räddning,
det är halt, vad är det som händer?
Var är mina vänner, är det de som skriker,
det måste vara en dröm, en mardröm.
Normalt
Allt är normalt.
Motorerna får fartyget att rista,
bilarna på bildäck står tysta.
Kapten sover, fartyget gungar i den grova sjön,
styrman spanar mot horisonten,
ljus från andra fartyg glimmar till och från.
Allt är normalt.
Passagerare sover, några sjunger, andra dricker,
dansar och njuter, vissa diskuterar och andra
argumenterar och vissa är trista.
Motorerna får fartyget att rista, allt är normalt.
Styrman anar att något händer,
men ingen förstår att allt snart nu vänder,
plötsligt sker allt så otroligt snabbt,
men ingen anar att snart går de under.
Inget är normalt.
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Andra sidan
Ödet tilldelar dig och mig olika lotter,
tiden är med eller mot.
Ödet väljer utan ditt eller mitt val,
vi står plötsligt på ena eller andra sidan.
Vår resa i tiden går för eller mot,
vår färd genom livet går upp och ner.
Vi väljer inte vår färdväg, vi styr inte våra liv,
ödet tilldelar oss bara olika lotter.
Alltid någon
Det är alltid någon annan som drabbas,
till den dagen det är du eller jag som är någon annan.
Det händer inte mig,
till den dagen jag får ompröva min övertygelse.
Det är klart att det inte kan hända,
det som omöjligen kan inträffa,
till den dagen då det händer.
Man står där naken, utblottad i sinnet, rädd,
otrygg och chockad inför sin egen övertygelse.
Kvar
Det värsta som kan hända är att bli lämnad kvar,
utan svar men med tusen frågor.
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Gud
Är Gud min syster eller min bror,
är Gud min far eller min mor?
Är det Gud som styr vårt öde,
eller ser Gud bara på?
Finns det en Gud kan vi inte förstå!
För vad
Åttahundrafemtiotvå - minst - miste livet den natten,
till vilken nytta, varför och vem bär ansvaret?
Har ingen ansvar, bär ingen skuld - undrar jag?
ingen har rätt att kräva ett svar - konstaterar jag.
Niohundraåttionio - minst - kämpade i havet, ombord och
för livet,
men ingen tog något för givet.
Ingen har ansvar och ingen bär skuld, ingen har rätt att
kräva ett svar.
Åttahundrafemtiotvå - minst - dog för vad den där natten?
Om bara
Om bara inte havet varit så kallt.
Om bara inte natten varit så mörk.
Om bara inte militären smugglat något gods.
Om bara inte vintern varit så nära.
Om bara inte båten varit så stor.
Om bara inte tiden gått så fort.
Om bara inte andra fartyg varit så långt borta.
Om bara inte livräddningsmaterielen varit så dåliga.
Om bara inte nödropen försvunnit, om bara inte...
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Mayday
Mayday, Mayday, Estonia... please??!
Väntar
I Östersjöns vatten ligger sanningen på botten,
sida vid sida med de som omkom.
I fartygets inre väntar de på att tiden skall komma,
då vanvett ej längre styr om de skall få
en värdig begravning.
Stort
Vad är så stort
att gravfrid kan stiftas på internationellt vatten?
att mångårig "dygnet runt bevakning" kan motiveras?
att militär verkställer civila beslut i frågan om ett förlist
civilt fartyg?
att hundratals miljoner kan satsas för att förhindra anhöriga
att ta hem sina kära?
att tystnaden är total?
att 16 länder går i ledband om tystnad?
att lögner blir till etablerad sanning?
att media helt blundar?
Vad är så stort?
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Kärlek består
Vaken om natten, väntar, väntar,
över femton år har gått.
Sorg och smärta tar nya former,
men tankar och kärlek består.
Frågor om varför det hände har förbytts
till frågor om tystnad och makt.
Frågor
Gjut in i betong så slipper vi frågor,
fördröj, ljug, förfalska så slipper vi frågor,
bevaka, förvilla, spela ut så slipper vi frågor,
gör allt i er makt för att minska problemen,
men för allt i världen nämn aldrig den verkliga färden.
Intressen
Regeringar, varv och myndigheter, alla skyddar de sina
intressen,
då är människan lite värd.
Organisationer, rederi och sällskap, alla skyddar de sina
intressen,
då är människan lite värd.
Försäkringsbolag, banker och många fler, alla skyddar de
sina intressen,
då blir människan inget värd.
Vad är ett enskilt liv mot andras ekonomi?
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Ansvar
Hur många skall ropa - och hur länge?
Hur många skall lida - och hur länge skall det dröja
innan korruption och maktmissbruk ger vika?
Hur uppenbar skall lögnen vara - och när skall den avslöjas?
Hur falsk skall sagan vara - och när skall något skrivas
så att människan får ro?
Vem skall ställas till ansvar - och kommer det någonsin att
ske?
Gravfrid
Det finns ingen grav, men gravfrid råder,
det finns ingen rätt, men rättsstat råder.
Det finns bara frågor, men inga svar ges,
det finns bara svek, ingen frid, ingen fred.
Överens
Konsensus, ett fint ord för att visa
att man kommit överens.
Konsensus, ett ord som inte betyder sanning
utan bara att man kommit överens.
Konsensus, en garanti för att sanningen är förvanskad
för att man kommit överens.
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Jag
Är det jag som bestämmer,
eller är det Etiska rådet kan tro?
Är det jag som bestämmer,
eller är det inte så?
Utskott, råd och grupper, regeringens trupper,
är de som säger vad du ska tro,
själv har du ingen aning, det kan ju var och en förstå.
Osäker
Sjösäkerhet, det är ett ord på papper,
enbart ett begrepp.
Sjövärdighet, det är ett ord på papper,
ett skydd för någon i juridisk form.
Säkerhet, det är ett relativt begrepp med avsikt
att skydda person och liv från fara.
MS Estonia saknade allt detta på sin sista resa.
Utan Ram
Som en oändlig korridor, en resa utan mål,
i en tid utan ram.
En katastrof utan slut, utan förklaring,
i en tid utan ram.
Du söker, jag söker, vi söker svaren,
svaren till en ekvation utan tal.
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Saknaden
Där långt borta i natten
mötte du evigheten.
Ensam med dina tankar
vilka dom var.
Där så nära, men ändå så långt borta
fanns inget val.
Saknaden är total.
Konspiration
Slagsida styrbord, slagsida babord,
styrbords gir, babords gir,
hur många överlevde?
När hände det, vad hände,
varför hände det, var hände det,
hur många fick offra sina liv?
Konspiration?
Estonia
Estonia, ett vackert fartyg,
en Estländsk dröm,
en väg till friheten över frihetens hav.
Estonia, ett namn på ett vackert land,
ett land på väg mot frihet,
ett folk med drömmar och hopp.
Estonia, en katastrof utan dess like,
sargar riken, märker folk,
drar med sig i djupet nationer i sorg.
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Lögn
Varför, är frågan som ställs utan svar,
och varför får frågan inget svar?
Hur kan tystnaden, mörkret och lögnen får råda?
Vilken kraft driver denna tysta, mörka lögn?
Sanning och lögn
En sanning behöver bara nämnas en gång,
bara bekräftas en gång,
bara ifrågasättas en gång.
Själva sanningen kan inte förfalskas,
inte upplösas eller fördrivas, den står sig i alla tider och i alla
väder.
En lögn som nämns tusen gånger för att göras till sanning,
bekräftas lika många gånger som den ifrågasätts.
Den blir till slut vedertagen sanning trots dess uppenbara
lögn.
Visir
Visir är något som skyddar
mot krafter, vågor, slag.
Visir är något som tryggar
ett fartyg på dess trad.
Visir blev något som skyddar
ett fartyg i sin grav.
Visir blev statens vapen mot
mot folket och dess krav.

18

Makt och lag
Du svek med skydd av makt och lag,
du ljög var dag.
Du bedrog ditt folk med lögn och lag
du svek var dag.
I skydd av "bäst för staten" med stöd av lag,
skulle alla lugnas, även du och jag.
Det gick ej som beräknat, i kraft av makt och lag,
för svek och lögn blev tydlig var enskild dag.
Varför ens försöka?
Det brann ombord, det glömdes bort som mycket annat,
för obekvämt att reda ut - så varför ens försöka?
Blackout ombord, det glömdes bort,
för obekvämt att reda ut - så varför ens försöka?
Brandlarm fungerade ej, det glömdes bort,
för obekvämt att reda ut - så varför ens försöka?
Livbåtar fungerade ej, det glömdes bort,
för obekvämt att reda ut - så varför ens försöka?
Det var läckage ombord, det glömdes bort,
för obekvämt att reda ut - så varför ens försöka?
Det fanns smuggelgods ombord, det glömdes bort,
för obekvämt att reda ut - så varför ens försöka?
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Verk
I Sjöfartsverkets värld, en stat i staten, finns egna lagar,
egna vägar och lojaliteter.
I Sjöfartsverkets värld, ett verk bland verken,
finns egna regler,
egna sätt att ta hand om de som sätter sig emot.
I Sjöfartsverkets värld, ett affärsverk bland andra,
finns egna affärer,
egna sätt att ta betalt.
Sjöfartsverket, en stat i staten med en egen diktator.
Så väl
Måtte du höra vår kamp,
måtte du känna vår önskan,
måtte du förstå vår vilja,
måtte du nå din vila.
Så väl känner jag din smärta,
så väl känner jag ditt hopp,
så väl finner jag din närhet,
så väl minns jag din styrka,
- min kamp ger aldrig upp.
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Någon
Någon bildade kedja och hjälpte andra fram,
en annan tog det säkra och sprang upp på däck.
Någon såg kapten som hjälpte till med västar,
en annan klättrade högre och sökte hjälp att få.
Någon tog västen från en försvarslös äldre man,
en annan bröt ett ben och slog huvudet i ett skott.
Någon tog för givet att inget hade hänt,
en annan bad till Gud och såg just ingenting.
Någon tog ensam farväl till livet där i mörkret,
en annan tog sin kamera och plåtade för fullt.
Någon slog ihjäl en annan för sitt liv,
en annan stod helt naken och dog sen strax intill.
Förstå
Det är enkelt att känna smärtan,
men omöjligt att förstå
att man inget kan begripa,
av den smärta som förlamar.
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På väg
Höst, rusk, kallt, mulet,
vind, våg, fartyg och hav,
Estonia är på väg.
Last, frakt, människor, fest,
kväll, musik, middag och dans,
Estonia är på väg.
Vänner, främlingar, bekanta, obekanta,
sorl, sång, stämning och spel,
Estonia är på väg.
Natt, sjögång, trötthet, fylla,
mörker, kyla, regn och rusk,
Estonia är på väg.
Fart, stampningar, rullningar, sjöar,
vaktbyte, styrman, kursbyte och gir,
Estonia är på väg.
Midnatt, mörker, måne, styv kuling,
kaos, slagsida, katastrof och undergång,
Estonia, Estonia, Estonia...
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Listor
Väntan efter katastrofen,
vem har överlevt?
Väntan i kaos, ingen vet,
vem har överlevt?
Väntan på namn, hoppas, önskar,
vem har överlevt?
Listor visas, ändras, andra listor,
vem har överlevt?
Nya listor, andra namn, kaos,
vem har överlevt?
Där, ett hopp, men kanske inte,
vem har överlevt?
Bekräftat, hopp, oro, nya namn,
vem har överlevt?
Fortfarande vet vi ej säkert!
Sverige
Ett fartyg gick under, dess namn var Estonia,
året var 1994.
Ett innanhav var platsen, dess namn var Östersjön.
En haveriutredning i kaos, tre stater var ansvariga,
året var 1997.
Deras namn var Sverige, Estland och Finland.
Brottstycken av sanningen rinner fram,
militären var inblandad,
året var 2005.
Deras syfte var smuggling av militärt materiel.
Allt förnekas, lögner är uppenbara, regeringen mörklägger,
statens namn är Sverige, en rättsstat i vems namn??
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Jag ropar ditt namn
Du simmar i drömmen i vågor och storm,
du saknar i drömmen ditt namn och ditt liv,
du ropar i drömmen utan röst och utan ansikte.
Du står där i drömmen plötsligt på land,
jag räcker min hand utan att nå fram,
i vass ömsom vågor försvinner din hand,
och land blir till hav, storm och vågor,
jag ropar ditt namn.
Vem
Vem var i livbåten som "drev" mot vinden,
vem spred oljan som "drev" mot vinden?
Vem tog kapten som räddades,
vem tog hans vänner som överlevde?
De som var i livbåten visste vad de gjorde,
båten som spred oljan lämnade platsen,
de som tog kapten och hans vänner
hade en anledning.
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Ett hav
Ett hav kan vara din vän,
ett hav kan vara din dröm,
ett hav kan vara din väg,
ett hav kan vara ditt bröd,
men ett hav kan också bli din död.
Men aldrig, aldrig kan ett hav
bli din grav mot din vilja.
Ingen riktigt vet
Försenad avgång eller inte,
ännu ingen riktigt vet.
Vilken kurs, vilken rutt,
ännu ingen riktigt vet.
Vilken fart, vilken last,
ännu ingen riktigt vet.
Vilken tid kom katastrofen,
ännu ingen riktigt vet.
Var kom vattnet, hur sjönk hon,
ännu ingen riktigt vet.
Man kan ödmjukt fråga,
om det inte snart är tid för vetskap?
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Viktigt
Foton och kamera i livbåt nr 9,
väl hade han gömt bevisen.
Kamera och bilder togs omhand,
sen plötsligt bilderna försvann.
Själv dog han där i havet,
vad han såg nu ingen vet.
Väl gömda filmer och ett märkligt försvinnande,
talar om för dig och mig att det han såg
inte skulle ses.
Möjligen
En ojämn kamp mot tiden,
mot de som håller emot,
en ojämn kamp för vetskap,
för sak och rätt i frågan,
en ojämn kamp i tiden,
kan vi möjligen få svar?
Skuggor i mörkret
Blommorna är borta,
sommaren finns bara i mitt minne.
Trädens grönska är förvandlad
till kalla skuggor i mörkret.
Jag minns dig och tiden med glädje,
jag minns ditt skratt, din lycka
och hela ditt liv, allt framträder
tydligt bland skuggorna i mörkret.
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Utan gränser
Brödet smakar inget längre,
vinet är som vatten,
vatten som minner om liv men
likväl om smärtan och döden.
Tiden är som luft,
solens strålar bara antyder värme,
men värme som öppnar en bro till
dig som vi utan gränser saknar så.
Ingen grav
På andra sidan livet,
på andra sidan i ett djupt hav,
många mil från mitt hjärta
finns en plats dit jag ej når
annat än i mina tankar.
Där finns du och allt det du var,
där du finns saknas din grav,
ingen blomma, inget ljus,
bara hav, hav, hav
men ingen grav.
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Existens
Liten är människan som myran på jorden.
Obetydlig är vår gärning,
ofattbar vår existens.
Men du var för mig som
vattnet för träden,
som solen för våren,
som kärleken för själva livet.
Betydelsefull var din existens,
stor var din gärning.
Ditt minne lever alltid kvar i mig.
Sommardagen
Genom träden skymtar havet,
fåglarna har fått sina ungar,
deras rop hörs i den stilla sommardagen.
Vinden krusar knappt vattnet,
en båt rör sig sakta vid horisonten.
Där borta, bortom linjen där hav
och himmel möts finns den plats
som aldrig kommer glömmas bort.
Där finns din ofrivilliga sista vila,
där finns Du.

28

Mörker
Mörkret skulle bli tungt den natten.
Ingen kunde i sin vildaste fantasi
tro att mörkret skulle bestå
och vara så tungt att inget ljus
någonsin därefter skulle förmå
att bryta dess kompakta mörker.
Flaskpost
Minnen flyter i havet
likt en flaskpost mot okänt mål.
En handfull vatten fångat vid
en klippa någonstans
bär ett meddelande från dig.
Ständigt lever du kvar i vågorna
som slår mot stranden.
Ständigt finns du närvarande i
havets rörelse, din ande är där,
ständigt vid liv,
men har du fått ro?
Aldrig återvänt
Det ofattbara som inte kunde hända har hänt.
De oskattbara som inte kunde försvinna
har aldrig återvänt.
Det ogripbara är ett faktum som vi alla känt.
Men vi kan aldrig låtsas eller glömma
det som faktiskt hänt.
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Glöm aldrig
Glöm aldrig sanningen
som vi aldrig fick veta.
Det ofattbara
Det ofattbaras natur är just ofattbar,
omöjlig, ogripbar men ändå
förutsättningslöst helt verklig.
Det är själva verkligheten som gör det
omöjliga möjligt,
som skapar det kaos som vi själva tvingas
acceptera som verklighet.
Det går inte att fly från det ofattbara,
det går inte att blunda för en sådan
grym verklighet.
Tiden
När tiden läker alla sår handlar det snarare om
att våra värderingar av smärtan får nya perspektiv.
Att tiden läker alla sår innebär bara att smärtan blir
mer hanterbar, att vi kan kontrollera vår sorg och smärta,
men vårt lidande består.
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I vassen
I vassen står gäddan och lurar
gömd i stillhet och dunkel.
I regeringen lurar statsråd och ministrar
gömda bakom lagar, paragrafer och missbruk av makt.
I havet ligger sanningen och lurar,
gömd i stillhet och dunkel,
skyddad av lagar, paragrafer och missbruk av makt.
Små droppar
Som små droppar faller minnets regn
bildar pölar, bäckar, floder,
blir till forsar, sjöar och hav.
Som små droppar faller tidens dimma
bildar dis, dimma, regn,
blir till forsar, sjöar och hav.
Som små droppar faller glömskans mörker
bildar skymning, kväll och natt.
Varken tidens dimma eller glömskans mörker
kan hindra minnets regn att bilda hav och sjöar,
minnen i ditt hjärta.
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Vem kunde tro
Vem kunde tro
att inget hjärta skulle få ro,
att ingen skulle finna tröst
i saknad av den vän,
som reste med en båt
som var en bro.
Vem kunde tro att resan
skulle sluta så?
Saga
Ingen saga, ingen dikt
ingen bok, ingen film
kan göra rättvisa åt den
oförrätt som begåtts
mot de som väntar på
att möta sista vilan.
Ingen saga, ingen dikt
ingen bok, ingen film
kan mäta sig i saknaden
av den vän som blev kvar
i ett vindpinat hav.
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Förlorat
Förlorat skepp, förlorat liv,
förlorat hopp, förlorad tid.
Förlorad vän, förlorad man,
förlorad fru, förlorat barn.
Förlorade minnen, förlorade möjligheter,
förlorade band, förlorade relationer.
Länder och regeringar kommer tids nog
stå med förlorade ansikten.
Fru Justitia
Tjudra myten om att sanningen kom fram
vid skammens påle helst där vid havet
nära, nära där den ligger gömd i djupet.
Ryck bort bindeln på fru Justitia så att
hon ser att väga sanning och svinga sitt
svärd mot orättfärdighet och korruption.
Lägg fram korten, syna spelet, tänd upp ljuset
i mörkrets korridorer, skrymslen och vrår
där falskheten och lögnen vilar bakom feghet och svek.
Slå ett slag, men ej i luften, slå ett till med all din kraft
stå emot, stå emot, stå emot så kommer segern.
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Rättsstat rätt stat?
Oh Sverige, du sköna rättsstat,
där bara staten har rätt.
Oh Sverige, du sköna rättsstat,
där bara staten får rätt.
Oh Sverige, du sköna och gröna
oas av rättfärdighet.
Oh Sverige, du stora förebild
av en rättsstat,
du är inget annat än ett skämt.
Nya tider
Då löven om hösten faller
och täcker marken,
väntar sedan snö för att
täcka löven.
Med vinter och snö kommer
även mörka dagar, och väntan
på att ljuset skall återvända.
Vetskapen om våren, värmen
och ljuset håller hoppet om
nya tider vid liv, tider där snön
smälter och löven räfsas undan
så att marken blottas så som den är.
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Ditt minne
Ditt minne, ditt namn och ditt väsen,
din själ, din kraft och din kärlek
lever odödligt kvar.
I vårt minne finns allt bevarat, lagrat
och sorterat, därom råder ingen tvekan.
Ditt minne, ditt namn och ditt väsen,
din själ, din kraft och din kärlek
bringar ljus och hopp i mörkret.
Tiden som var
Ett ljus i horisonten
det glimmar till och försvinner,
sen är det där igen
och tankar dyker upp och minner
om tider som var, om lycka som
sen plötsligt åter försvinner.
En våg bryter över,
ett dån väcker mig till liv,
en störtsjö sköljer över båten
och ljuset i horisonten
syns ej mer.
Men tanken om tiden som var finns kvar.
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En sten
Kasta en sten i havet
den sjunker, jag lovar.
Kasta en tanke till alla dem
som likt stenen gick till
botten och där ligger kvar
än i dag.
Ombord
Ombord kan inget vara bättre,
säkerheten som vanligt hög.
Ombord lyx, god mat och musik,
säkerheten som vanligt hög.
Ombord kan inget vara tryggare,
säkerheten som vanligt hög.
Precis som på La Joola, Samina Express,
Scandinavian Star, Jan Hevelius,
Sleipner, Stena Nautica, Harold of Free Enterprise,
säkerheten som vanligt hög.
men vad hände?
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Förmögenhet
Var tanke som går till den som saknas
är i sig värd en förmögenhet,
på samma sätt som du som saknas
skattas som ovärderlig.
Var tanke kring dig som saknas
får en plats i minnets brunn,
en källa av ovärderliga mynt
som bildar en förmögenhet utan motstycke.
Undrar
Vi undrar
var är du nu, har du det bra,
ser du oss i vår smärta?
Vi undrar
hur gick det till de där sista minuterna,
kan du ge oss ett svar?
Vi undrar
kan någon ge oss ett svar,
vi väntar och väntar,
och vi undrar.
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Skuld
När jag fyller mina tankar med svar till
de frågor som aldrig ställts,
då förstår jag genast att frågorna
aldrig kommer att ställas
så länge svaren är obekväma
för de som står i skuld till sanningen.
Över havet
I gryningen när ljuset lyfte bort mörkret över havet,
då naturens krafter visade sina värsta sidor
och maktlösheten stod orubblig i dagen,
då förstod ingen omfattningen av katastrofen eller
vilka följder dess efterspel skulle få.
Men du och jag, vän och fiende, far och mor förutsatte
med säkerhet att det som nu hänt aldrig någonsin
skulle glömmas bort eller städas undan.
Föga kunde vi då ana att just det skulle ske,
att maktens städpatruller aktiverades i samma stund
för att dölja fakta kring militär smuggling
och olika staters inblandning i katastrof och
efterverkningar.
Kvar ligger ett mörker över havet.
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Ett brev
Du skrev ett brev, ett sista avsked, en hälsning
för eftervärlden att läsa.
Du hoppades det skulle komma fram trots
din vetskap om att din hälsning skulle följa dig i djupet.
Din hälsning och avsked hittades, bärgades,
själv fick du ligga kvar, men din hälsning nådde ändå
aldrig fram till mottagaren, till dina nära och kära.
Ditt brev, din hälsning och ditt avsked
lästes bara av en kommissions chef och försvann
sedan nästan utan spår.
Nu saknas både du och ditt brev, båda vittnen till
en sanning som är omöjlig.
Mörkrets tårar
Berätta den sanna historien om en bruten pil,
nämn för dina vänner verkligheten bakom
havets och vindens sanna hjältar.
Förträng inte gryningens ljus eller skymningens
och mörkrets tårar över den svunna dagen.
Kom ihåg dina vänners skratt i ljuset av den
sanna kamratskapen som bröts av nödens
smärtsamma och påtvingade katastrof.
Berätta den sanna historien om ett brutet och ändligt liv
släckt av havet och vinden i mörkrets tårar.
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Bakom slöjor
Tiden hinner ifatt sanningen och
ingen kan dölja verkligheten bakom slöjor
av dagens ljus.
I mörker kan lögner blott tillfälligt döljas för
dagen kommer oundvikligt tillbaka
med sol och ljus.
Tiden smeker naturligt bort allt dunkel och blottar
verkligheten, nakenheten och sanningen
hur smärtsam den än är.
Smärtsamt nakna, pinsamt vakna skall du finna
alla de med skuld i sanning plötsligt stå.
Fruktan, tårar, ånger, smärta skall de känna
för sin skuld, aldrig någonsin de fria bli.
De skall lida som du led, de skall frukta, de skall
pinas med den smärta och den ångest
som du genomled.
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Smärtans sten
Vad du än säger, vad du än gör,
vart du än går och vem du än möter
så kommer tiden aldrig lämna
den stund då världen sände sin
smärtas sten in i ditt hjärta.
Men vad du än säger, vad du än gör,
vart du än går och vem du än möter
så kommer ditt hjärta ändock alltid
finnas kvar i tiden innan världen vände
sina mörkaste sidor mot dig.
Min kärlek
Det är som ett tåg som rusar i mörkret,
det är som en storm som dånar om hösten,
det är som en fors som brusar i skogen,
det är tankar utan slut.
Det är som en vind som hetsar ett hav,
det är som en syra som etsar en plåt,
det är som en röst som aldrig vill tystna,
det är känslor som aldrig kan upphöra.
Det är som en orkester som aldrig vill sluta,
det är som en sång som aldrig tar slut,
det är som ett möte som aldrig får börja,
det är min kärlek som aldrig får ro.
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Din önskan
Det är ingenting och en evighet mellan livet och döden
och livet är allt mellan paradis och helvete.
Det är sekunder mellan lycka och sorg
och livet ger smärta och kärlek utan hänsyn till
din önskan, ditt hopp eller din tro.
Därför måste du ta fram din styrka som kan motstå
alla livets faser och fasor utan hänsyn till
skamgrepp på din önskan, ditt hopp och din tro.
En tanke
Var gång min fot snubblar på en uppstickande gatsten
möter min tanke dig i din kamp för ditt liv.
Var gång min hand slinter i sitt grepp
möter min tanke dig i din sista stund när
ditt liv var tvunget att släppa taget och ge upp.
Var gång det händer möter jag dig igen, om igen och igen,
du finns ju där trots allt, bara så långt, långt borta
men ändå bara en tanke ifrån mig.
Vila och ro
När solen går upp över havet
når inget ljus din sista vila,
när vinden om hösten för bladen till marken
når vinden aldrig din ofrivilliga grav,
när jag besöker din minnessten
är du så långt och onåbart borta,
att smärtan aldrig vill lämna oss båda i ro.
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Den godtrognes rätt
Den godtrognes mardröm, när allt ställs på ända
innebar slutet helt givet,
utan tro, utan vilja och utan förståelse,
lamslår paniken alla tankar.
Men även den godtrogne har rätt att leva,
utan oro, utan hopp,
även den godtrogne har rätt
att leva i trygghet och ro.
Salt i såren
Salt i såren, öga för öga, tand för tand,
vilket land håller dig i hand när du gråter
tårar av krossat glas?
Salt i såren, öga för öga, tand för tand,
vem står emot babbel och tjafs, falskhet och
trams till glasets rand?
Salt i såren, öga för öga, tand för tand,
nu är det hög tid för vännen i stormen
och en hjälpande hand som kan bära emot
när det törnar mot klippor och strand.
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Skapelseberättelsen
Havet var öde och tomt, djupet täcktes av mörker
Guds vind svepte pinande fram över vattnet.
Regeringen sade, Låt det bli dag och det blev dag
den första dagen.
Regeringen sade, I vattnet skall ett valv bli till och det
skall skilja vatten från vatten så att en himmel skapas
som ett skydd över djup, skepp och mörker.
Det blev kväll och det blev morgon den andra dagen.
Regeringen sade, Låt det bli ljus och hopp så att människor
får tro till framtiden och kan skilja ljus från mörker.
Det blev kväll men det blev aldrig morgon den tredje dagen.
Vintervind
Det känns som en vind, en kall vintervind som
viner fram och träffar din hud, och där
samtidigt, skiljer den dig från ditt liv,
kastar dig handlöst omkull med kraft
som får dig att känna smaken av blod i din mun.
Då, plötsligt vaknar du upp ur din dröm och inser
att den kalla vinden är isande vatten, vatten som ger liv
och tar liv, motsägelsefullt men likväl verkligt.
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Får jag lov
Får jag lov, lov att tvivla, eller är det förbjudet?
Får jag lov att undra, lov att fråga,
lov att vila och att blunda.
Får jag lov, lov att sjunga, eller är det förbjudet?
Passar frågan, vem skall svara, eller är det ingen där,
ingen som kan svara?
Får jag lov, lov att gråta, eller är det förbjudet?
Du lånar oss
Du lånar oss en tid ett liv
du låter oss känna, förstå och minnas.
Du ger oss förmågan att vinna frid
men aldrig fullt ut, aldrig utan undran.
Vart tog du vägen min vän, var är du nu, ser du mig,
hör du mig, känner du mina frågor?
Tids nog, jo, det låter dumt, men tids nog
så möts vi säkert igen, kanske får jag då svaren.
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Själen
Vår själ har byggt en bro till oss, här till mig
och där till dig.
Över bron vandrar min kropps smärta,
och över bron tar sig tid, kärlek, hopp,
väntan och förtröstan.
Men när vandringen väl går tillbaks över bron
tar själen bara med sig sitt "jag" till andra sidan.
Där på andra sidan finns ingen tid och ingen smärta,
där finns ingen väntan och där finns inte heller
varken hopp eller förtröstan.
Där finns bara kärlek och evighet.
Balans
Livets dans - en akt i balans, den kan vara vild,
oförutsägbar, stum eller ljudlig likaväl som den kan vara
lugn, harmonisk och melodiös.
Ett liv i balans, ett liv som en dans, en dag och en natt,
ett sömnigt farväl, ett rop och ett skratt, nåväl, kom till sans...
...liv och död är just vår balans.
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Grå dimma - röda stränder
Dimman är grå av regnet, tjock och tung,
vattnet förnimmer man under dimmoln,
bara någon meter däröver.
Vinden förmår bara flytta dimman, den grå,
sakta över havet. Ljudet av en strand lurar dig
att tro på räddningen. Där, nära stranden ser du
plötsligt att havet färgat stranden röd,
är det blod, är det död?
Varför är stranden röd?
Saknad
Saknad i strid, död i ett krig,
helt meningslöst. Är det ett krig
vi kämpar, finns där en fiende,
ett hot och en fara? Vad kan man göra,
bara lita på allt och låta det vara?
Nej, inte bara, inte låta saken bero, inte tro
utan veta att kämpa för sanning, det ger dig ro.
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Dummerjöns
Hur kan du tro att du kan förstå,
vad gör dig så speciell? Det förstår du väl,
att om ingen annan klagar så står ju allt helt rätt till!
Men, säger du, men hur är det nu, är det så?
Är jag en dummerjöns och du lika så?
Grytan kokar
Grytan kokar, lägg locket på, lätta lite
släpp ut trycket, krydda salta smaka,
lägg på locket och bevaka.
Pass på, akta noga, långkok smaka,
bjud in vänner och bejaka
dialogen om din egen goda kaka.
Men se nu, vad händer, grytan kokar,
lägg på locket, kokar över,
minska trycket, rör om och
lägg på locket.
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Se på mig
Jag vet att berätta, jag kan fånga ordet,
ingen betvivlar att ”sanning” talas.
De som ändå förstår blir själva offer för
att vara lögnare trots att den officiella
”sanningen” sedan många år varit avslöjad.
Men se på mig, här och nu i min prakt,
jag vet att berätta, vill ni höra?
Livbåt
Livbåt vadå, vilken?
Den tog ditt liv, liv båt...?
båten tog ditt liv, tog det från dig
och tog det även från mig
men gav det inte vidare
annat än till evigheten.
Våga
Ursäkta?! får jag fråga...
inte det?
...Jo, ursäkta, men vad hände
med alla barnen och de som
räddades som först uppgav sina namn
men sedan bara försvann?
...Eeeh, jo det var en sak till,
hur kunde det hända och just det,
vem bär ansvaret??
Jo visst, våga fråga!
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Anhörig
Att höra någon an är att
vara nära, vara någon särskilt nära,
det är en gåva ingen kan ta ifrån dig,
ingen utom staten.
För staten står uppenbarligen närmare
de som hör dig an, de värnar om dig och de dina,
tänker på din frid och dina minnen,
de ser till att vårda en grav utom räckhåll
på förbjuden mark - förlåt - på förbjudet hav.
Staten är närmsta anhörig och så får det vara,
så får det ske för staten hör dig an närmare
än din kärlek till den du hör an.
Våren
Så kommer då våren med värme som väller fram
över hav och land. Vintern har vi glömt, sommaren
står för dörren. Fortfarande finns du där, din röst och ditt
skratt,
fortfarande lever du, du är bara inte här.
Men du känner värmen, du känner våren
och sommarens ljumma vindar,
du minns vågornas ljud mot skärgårdens klippor,
du minns var du är.
Du hör mina tankar, du känner min närhet,
du lever och minns där du är.
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Gäst
Kom var min gäst ett slag
kom lyssna på mitt tal
sitt ner och vila, sitt ner ett slag.
Kom fram och se på bilden
du är min gäst i dag
känner du doften, doften av den
som var jag?
Kom var min gäst ett slag
sitt ner, lyssna och förstå
att den som förut bodde här
var ett annat jag.
Pappa, mamma, barn
Pappa, var är mamma?
vad ska man svara?
Mamma, var är pappa?
Vad ska man svara?
Pappa och mamma: var är vårt barn?
Vem ska svara?
Vart tog pappa och mamma vägen?
Vem ska lindra smärtan, vem kan förklara,
vem kan ge ett svar på en fråga
som ej går att besvara?
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Morgonen
Dimman ligger lätt i viken och solen
gör sig påmind när den sakta synar nattens fukt,
daggen har lagt sig som droppar
på toften i den nyfernissade jollen.
Små lätta vågor kluckar mot jollens lilla skrov
och några måsar skränar ensamma på skäret där ute.
Spindelväven i gräset har samlat nattens fuktiga dimma,
en gädda slår i vassen och en dopping simmar nyvaken förbi.
Tankarna går ut över vattnet, ut över havet samtidigt
som solen värmer vikens dimma till ånga som lyfter likt
en ande från vattnet, ja kanske är det så.
Vem vill tro
Vem vill tro på sanningen om
den är smått otrolig?
Vem kan föreställa sig något som är värre
än det som går att förstå?
Vem vill tro på sanningen om det är
bekvämare att låta bli att ta ställning?
Vem vill tro?
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Vardagen
Var dag, vardagen, är tiden mellan,
mellan allt som inte sker var dag.
Vardagen är tiden mellan helgerna men
kan likväl bara vara tiden mellan händelserna
- var dag är lik den andra.
Men var olik dag är likväl en vardag olik de andra,
gemensam i sin olikhet.
Min vardag är kanske inte alls din,
lika lite som din vardag är min, men även nu
- den kan vara gemensam, delad eller saknad.
Saknad är var dag som förut var lik den andra,
var dag då du var här var vår vardag. Nu är den varken
mellan helg eller högtid, nu är den bara saknad.
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Hej Gud,
det var länge sedan nu, undrar du hur jag mår?
Jo, tack, man skall ju inte klaga, inte i onödan i alla fall.
Men det är klart, nog f... sjutton kunde det varit bättre.
Jag funderar ofta på hur du mår, du måste ju ha det rätt
jobbigt som trots alla böner förhåller dig rätt kallsinnig till
sanningen.
För, ja du vet ju att vi vet, att vi förstått vilket svek även du
spelat med i.
Jasså, du säger det? Att vi inte ser helheten? Att sanningen
finns där bara man ser det hela i ett längre perspektiv? Jaha,
så du menar att man får offra sitt liv för långsiktiga mål?
Men vänta nu, vadå långsiktiga mål? Kan det finnas någon
mening med att drunkna i Östersjön och sedan låta
tiotusentals anhöriga smärtsamt lida i decennier innan
sanningen om vad som hände kommer fram?
Jo, det kan jag hålla med om, det öppnar ögonen på mig,
det visar mig på ruttenhet och svek, det visar mig på feghet
och rädsla, det visar mig på bedrägligheter och lögn. Det får
mig att förstå, det får mig att vara annorlunda. Det får mig
att ompröva hela livet, det får mig att se döden på ett nytt
sätt.
Hej då Gud!
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Måste vakna
Måste det vara så, måste det ha hänt,
kan jag inte bara vakna upp? Drömde just i natt att jag
vaknade ur en dröm, förvånande minsann.
Men ändå mer förvånad blev jag då jag sedan vaknade på
riktigt... tror jag.
Jag tror i alla fall att jag vaknade, men kanske vaknar jag
igen ur nästa dröm helt plötsligt.
Kanske har den drömmen hållit på hela mitt liv, ja, vem vet?
Men måste det då vara en mardröm? Det känns som om jag
sover och bara måste vakna liksom fångad i drömmen
dömd till att lida den om och om igen.
Hur vet vi att vi inte bara drömmer?

55

Sardiner
Sardiner ligger i en burk, gjord av plåt,
det anstår dem och det är dessutom rätt praktiskt.
Man vet precis allting, vad de kostar, vad de smakar, var man
har dem och hur de bara ligger där packade som sardiner.
Det anstår liksom sardiner.
Tänk om man skulle låta människor ligga packade i en
plåtburk, det skulle vara praktiskt speciellt efter deras
frånfälle.
Då skulle man veta var man hade dem, vad de kostar och... ja,
vad praktiskt. De skulle ju bara kunna ligga där medan tiden
flög förbi.
Jaha, har men redan gjort så, var då om jag får fråga?
Kärleken dör inte
Kärlek dör inte som kroppen,
själen bevarar den och vårdar den evigt.
Kärlek kan inte begravas, än mindre styras,
inte försvinna eller hållas inlåst.
Kärleken lyder inga fysiska lagar utan far fram
genom tid och rum utan att kunna hindras.
Kärleken når dig och dina älskade oavsett var du är,
vem du är eller om du lever eller ej,
kärleken är oövervinnerlig helt enkelt!
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Tack
Tack för att du lät mig förstå
att det inte går att förstå,
att det inte går att föreställa sig
den smärta var och en känner.
Tack för att du överlevde att överleva,
tack för att du inte gav upp,
tack för all den kärlek du delar med dig
och tack för att jag fick dela dina tankar
om ändå utan att helt kunna förstå.
Tack för all den energi
och godhet du omger dig med,
tack för att du lät mig lyssna och
tack för att jag fick vara delaktig.
Tack för allt förtroende och den stora
medmänsklighet som du orkar sprida.
Tack för att du finns.
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Isen
Isen har lagt sig i Finska viken,
kyla och snö delar dag och natt
med storm, vinter och mörker.
Havet är otillgängligt, fruset men ändå
på något sätt så fridfullt i sin vinterrock.
Isen tjuter, skriker och vrider sig
när havet ändå kämpar emot.
Dyningar häver sig tungt och långsamt
ibland omärkligt, ibland våldsamt och
isen tjuter, skriker och pinar sig.
Hör du isen, tjuten och skriken? Känner du vinterns
järngrepp?
- Snart kommer våren och sommaren...
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Där, plötsligt
Vem kan tro att man vilken sekund som helst skall möta
döden?
Vem kan ens ana att man bara har 5 minuter kvar och vem
kan förstå ödets nyckfullhet inför vårt ofrånkomliga slut?
För där, plötsligt, ska vi döden gå till mötes.
Några av oss lämnar i stillhet och några med smärta och
tragedi, några andra lämnar livet i storslagen sorti.
Men tänkvärt är att inför döden är vi lika,
men resans slut är var och ens egen smärtas väg och bara
ytterligare ett steg på vägen.
Var tog du vägen
När vi ses igen får du berätta
allt det där jag aldrig hann fråga dig om,
då får du berätta om dagarna
vi ej hade tillsammans,
om solnedgången du såg utan mig och
om vinden som pinade havet,
om ljudet av nöden och
mötet med döden - vart tog du vägen?
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En sekund - verklig lycka
På morgonen känns allt som vanligt
en sekund innan drömmen hinner svalna
och försvinna ut ur morgonrummet.
På morgonen kan det kännas, för en sekund
som om allt faktiskt är som vanligt eller
bara precis så bra som det var i drömmen.
Men bara för en sekund, en ynka sekund när
man drucken av sömn och dröm knappt
vet ut eller in. Just då känner man denna
eviga både korta och långa sekund,
verklig lycka.
Jag tänker
Jag tänker inte vara ledsen längre, jo förresten,
vem skall hindra mig från det?
Mina känslor styr väl bara jag själv över?
Ja just det, jag tänker inte vara ledsen längre!
Det bestämmer jag ju själv.
Men jag vill ju vara ledsen, jag vill inte vara glad,
- jo förresten, jag vill vara glad men jag vågar bara inte.
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Krusningar
De flyr över nästan stilla vatten,
som om någon vill påminna dig om livet,
de rusar fram, gröna, blå, glittrande eller bara grå,
de är krusningar på vattnet, och visst, jag vet
att vinden är dess skapare,
men ändå...
Har du lyssnat
Har du lyssnat till susningarna från havet,
har du undrat över viskningarna i en snäcka?
Där hör du evighetens kraft, där hör du
kärleken samlad i en susning som alltid
finns där för att påminna oss om livet, evigheten,
kärleken och döden.
Vila i frid
Jag föds, jag är - tror jag,
jag lever, jag är - tror jag,
jag var och är både då och nu,
jag är även sedan,
för döden är blott en paus på
obestämd tid, en vila i frid
på just obestämd tid.
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Ropar du
Ropar du mitt namn? Jag hör din röst,
jag känner igen din stämma men
du är redan borta när jag hör ditt rop.
Borta från vadå? Livet går ju vidare och
din röst finns kvar, varje ord du uttalat finns
lagrat i rymden, i luften, i vattnet och i jorden.
Därför kan jag alltid höra din röst när
du ropar mitt namn.
Svärd
Sanningen skall avtäckas, svinga ditt svärd
genom dimman av lögner,
skär ut, hugg av och frigör det som dolts för
dig, för mig, för alla de som har rätt att veta.
Det enda som inte går att förtrycka, ändra eller dölja
är just sanningen, den finns där - alltid - och ingen
vare sig regering eller ens vår Gud kan ändra
på sanningen.
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USA
Jag undrar, du undrar, alla undrar,
regeringar världen över hemligstämplar,
"landets säkerhet riskeras"
om sanningen blev känd.
Men hur kan sanningen
kring en förlist civil färja
hota länder världen över?
Hur kan någon medverka till att
dölja sanningen, hur kan det bara ske?
Inget svar... Anhörig
Vad frågar du
Vad frågar du när du inte får något svar,
vem möter du om natten i drömmen?
Vad frågar du skuggan som över vattnet far,
vem söker du trygghet hos när morgonen gryr?
Vad frågar du när ljuset inte lyser över sanningen,
vem ger dig ett svar?
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Nu släcks ljuset
I denna stund, ja just precis nu
släcks ett ljus för en stund,
släcks ett liv för en stund,
släcks ett hopp för en stund,
släcks en framtid för någon
som inget annat fick
än smaka maktens myteri.
Men folket, själen, livet och ljuset
fortsätter att spegla sig i sanningens
ljumma vatten.
Var stark
Flyg du tanke på dina sköra vingar,
flyg du känsla av trygghet
in i mitt hjärta.
Slå dig ner i mitt hjärta
och möt min smärta,
sök vägen mot ljus och frid,
sök värmen i hoppet därvid.
Var stark och låt dig inte
besegras av smärtan som
ovilja och svek
söker skicka in för att mota
dina tankar och din trygghet på porten.
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Du visste ändå
Du fick aldrig veta,
men visste ändå,
nu har du lämnat,
men bara vår värld,
nu har du blivit en del
av en helhet där sanning
är vetskap, där död är liv,
där mörker är ljus,
och där tiden är evig.
Endast liv och ljus
Det finns ingen död, inget slut
eller mörker.
Det finns inget helvete, inget
djup att brännas i.
Det finns ingen dom, ingen
makt i himlen som dig dömer.
Endast liv och ljus, endast
kärlek och glädje.
Endast en tid före och efter
varje fas i en evighet,
lika självklart som det faktum
att du nu lever.
Döden är bara en fas av livet
dit du återvänder likt innan du
en gång föddes just till detta liv.
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Att skämmas
Var gång ett skepp förliser,
var gång ett hav gör uppror
tänker jag på alla de som
oförskyllt blev offer för makt
och tyranni, för svek och lögn
och falska förespeglingar om
sanning och rättvisa.
Varje gång jag tänker på det
skäms jag för att vara svensk.
Inte lätt
Det är inte lätt att vara liten,
det är inte lätt att vara stor,
det är inte lätt att vara far eller mor.
Det är inte heller lätt att vara
syster eller bror.
Men vem har sagt att det skall vara lätt
att leva när livet för så mycket med sig.
Det kan helt enkelt inte vara lätt att leva
med all smärta, sorg och elände
som drabbar dig och mig under vårt
korta besök här på jorden.
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Ödet
Många tankar på vägen vi går,
många gånger funderingar över vårt
beseglade öde som synes omöjligt att
ändra eller påverka.
Hur ska du kunna välja väg då varje vägval
förmodligen avgör hela din framtid, hur ska
du kunna veta om du valde rätt, och hur ska du
ens kunna veta att du gjort ett aktivt val?
Men när väl ödet råder över våra liv kan
man ofta i efterhand konstatera att man ändå
aldrig skulle vilja att livet tagit en annan väg.
Önskan
Tänk dig en önskning som barnet har,
tänk dig en önskan att träffa sin Mor eller Far.
Tänk dig den smärta som alltid lever kvar
när barnets önskan varken bemöts eller får svar.
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Post Epos
Andrekapten Avo Piht
Du sågs hjälpa passagerare att ta på sig flytvästarna
på däck 7 när fartyget hade slagsida.
Du räddades enligt Estnisk, Finsk och Svensk television den
28:e september 1994, kändes igen på TV av flera vänner
som vittnat om detta och bekräftades sedan som räddad av
flera personer.
Företrädare för Sjöfartsverket i Sverige meddelade till
nyhetsbyrån Reuter att Haverikommissionen varit i kontakt
med dig.
Du angav själv ditt namn till räddningsledningen då du
räddades varför du även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförd och försvunnen, saknad och älskad - officiellt
sedan förnekad som räddad.
Efterlyst av Interpool efter förlisningen av MS Estonia.

68

Chefmaskinist Lembit Leiger
Du räddades enligt svensk polis som lät meddela att du
överlevt.
Estline meddelar att du räddats till Sverige, du bekräftas
som överlevande av Estniska inrikesministeriet, av Sociala
ministeriet samt även av Gränsbevakningen.
Det bekräftas av svensk polis att du den 1:a oktober 1994
lämnar Sverige.
Den 18:e oktober 1994 bekräftar Huddinge Sjukhus att du
lämnade sjukhuset 24 timmar efter ankomst och att du
mådde bra och inte var skadad.
Du angav själv ditt namn till räddningsledningen då du
räddades varför du även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförd och försvunnen, saknad och älskad - officiellt
sedan förnekad som räddad.
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Skeppsläkare Viktor Bogdanov
Sociala ministeriet i Estland bekräftar den 29:e september
1994 att de 05.30 erhållit uppgifter om din räddning.
Estline meddelar samma dag klockan 10.30 att du är
välbehållen och befinner dig på sjukhus.
Åter bekräftad som överlevande av Sociala ministeriet den
2:a oktober 1994.
Omskriven i finska och svenska tidningar den 15:e och 16:e
oktober som överlevande.
Bekräftad som överlevande av den svenska polisen den 16:e
oktober 1994.
Du angav själv ditt namn till räddningsledningen då du
räddades varför du även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförd och försvunnen, saknad och älskad - officiellt
sedan förnekad som räddad.
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IV Navigatör Kaimar Kikas
Du meddelas som överlevande av Estnisk Radio 2 den 28:e
september 1994 klockan 11.30.
Sociala ministeriet i Estland meddelade Estline via telefax på
kvällen den 30:e september att du räddats och du är också
med som överlevande på ministeriets överlevnadslista.
Du angav själv ditt namn till räddningsledningen då du
räddades varför du även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförd och försvunnen, saknad och älskad - officiellt
sedan förnekad som räddad.
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IV Maskinist Agut Targama
Den 28:e september 1994 meddelar Estnisk Radio att
du tillsammans med andra har räddats.
Den 2:a oktober meddelar Estniska inrikesministeriet
att de erhållit pålitliga uppgifter via telefax från Sverige
att du tillsammans med andra samt A. Piht har överlevt.
Du angav själv ditt namn till räddningsledningen då du
räddades varför du även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförd och försvunnen, saknad och älskad - officiellt
sedan förnekad som räddad.
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Chef för tax-free butiken ombord, Tiina Müür
Du sågs hjälpa passagerare att ta på sig flytvästarna på däck
7 tillsammans med Avo Piht när fartyget hade slagsida.
Du anges som överlevande på Estlines överlevnadslista
på morgonen den 28:e september 1994.
Den 29:e september anges du som överlevande på det
Estniska Sociala ministeriets samt på Estniska Röda
Korsets lista.
Den 29:e september meddelar Estniska Radio 2 att du
befinner dig i chocktillstånd på ett svenskt sjukhus.
Den 1:a oktober ombeds din far av Estniska
inrikesministeriet att ta kontakt med dig hemma eftersom
du ankommit till Estland.
Du angav själv ditt namn till räddningsledningen då du
räddades varför du även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförd och försvunnen, saknad och älskad - officiellt
sedan förnekad som räddad.
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Varitéartisterna Hannely och Hannka-Hannika Veide
Den 28:e september 1994 klockan 11.00 anger Estline på
sin terminal i Tallinn tillsammans med Estnisk television att
Anne Veide har överlevt. Anne var ditt smeknamn som du
Hannely bara använde hemma.
Den 28:e september meddelar sedan "Aktuaalne Kamera" i
Estnisk television att även tvillingsystern Veide överlevt.
Den 29:e september meddelar svensk polis och Estniska
inrikesministeriet att båda systrarna överlevt, nu med de
korrekta namnen angivna.
Den 1:oktober bekräftar Svenska Röda Korset att systrarna
överlevt.
Den 4:e oktober bekräftar Huddinge Sjukhus i Stockholm att
båda systrarna överlevt.
Den 6:oktober bekräftar åter Svenska Röda Korset att
systrarna överlevt.
Ni angav själva era namn till räddningsledningen då ni
räddades varför ni även helt riktigt fördes upp som
överlevande.
Bortförda och försvunna, saknade och älskade - officiellt
sedan förnekade som räddade.
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Vart tog ni vägen?
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