
 

 

 
 

Många  månvarv bakåt i tiden ... 

 

Myntet singlar ner i mörka 

brunnen 

några ringar på vattnet 

sen är allt tyst och stilla. 

 

Fötters tvekan 

och alla kyssar och böner 

som följde kopparslanten 

innan den omslöts 

av kalla vattnet. 

 

Trots åratal av glömska ... 

 

Ögonblicksbilder och minnen 

samlade i kokongen 

som spindeln långsamt 

väver vidare på 

där den sitter oberörd, 

nästan dold 

av regnvåta grenen. 

 

 

 

Ängen står övergiven 

brun och vildvuxen 

med björnbärssnår 

och knotiga buskar 

medan myntet slumrar 

vilande 

i det gåtfulla djupet. 

 

Någon går förbi 

med dröjande steg. 

 

Nattens tystnad sluter sig. 

 

 

 
Greta Blomqvist, 

I pris  

 

 
 

 

 

 

Önskebrunnen 
 



 

 
 

 

Jeremiad 
 

Jag har så ont i kroppen. 

Jag har så ont i tån. 

Visst vore det ju toppen 

om värken togs ifrån.  

 

Nu kan jag inget göra 

åt eländet jag har. 

När ingen vill mig höra  

jag lider alla dar. 

 

Jag borde motionera, 

men tiden räcker ej! 

Visst kan man promenera, 

det passar inte mej. 

 

Jag äter gott om dagen 

av god och nyttig mat. 

Min tupplur, den blir tagen. 

Nån säger – Du är lat! 

 

Jag allt gör på eget vis, 

men orkar inte nu. 

Min åkomma är envis. 

En latmask är jag ju! 

 
Eva Björk 

II pris  

  



 
 

Östanfjärden 
 

Östanfjärd du länge varit, nummer ett för jeppisbon, 

ofta trött han hit har farit, här han funnit vilan, ron. 

 

Mången båt på vågens bölja härifrån styrt kosan ut, 

Tomssunds ström man valt att följa, Fårholmsströmmen längre ut. 

 

Abborrn fångats lätt i kassen, Andersson sitt metspö för, 

gäddans slag i höga vassen, ingenting idyllen stör. 

 

Morgonsol på västerstrand, fågelsång och blomsterprakt, 

aftonsol vid västerstrand, allt är skönt i denna trakt. 

 

Länge må din bölja brusa, mås och tärna trivas här, 

länge säv och vassen susa, jeppisbon få trivas här! 

 

 
Pelle Lillkvist 

III pris 

 

  



 
 

Höst 
 

 

Ett ensamt blad singlar sakta till marken. 

 

En plötslig stormil – 

 

och luften fylls av gyllene, dansande löv. 

 

En sista dröjande vals 

 

hyllar sommaren som gick 

 

och välkomnar  hösten som nalkas. 

 

 

 
Hedersomnämnande: Gunvor Widjeskog 

 

 


