Gustaf Fröding

Regn
Sorlar, sorlar, susar
sommarregnets sorl
alla trädens våta
blad och knoppar gråta
dropp – dropp – dropp
och därnedan rusar
bäck i sorl och porl
bäck i sorl.

Regnet beskrivs här med olika ljudhärmande ord. Läs dem högt tillsammans!
Vilket sorts väder tycker du bäst om, och sämst om?
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Anna Maria Lenngren

Skrivet till bords när olyckan hände
Allting skapat har ett slut.
Händelserna var minut
denna dom i minnet kalla.
Troner störtas, riken falla,
oceaner torkas ut.
Solar släckas och försvinna,
världar grusas liksom glas.
Bör man då så sällsamt finna,
att en tallrik gick i kras?

Vad får dikten dig att tänka på?
Har du varit med om att en olycka hänt vid matbordet? Blev någon arg eller
ledsen då? Vad tycker du kan vara värre än att en tallrik råkar gå sönder?
Varför tror du att en värld kan gå under?
Finns det någon värld som har gått under?
När tror du att den här dikten skrevs?
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Karin Boye

Små ting
Orkar du inte ett steg mer,
inte lyfta ditt huvud,
dignar du trött under hopplös gråhet –
tacka då nöjd de vänliga, små tingen,
tröstande, barnsliga.
Du har ett äpple i fickan,
en bok med sagor där hemma –
små, små ting, föraktade
i den tid, som strålade levande,
men milda fästen under de döda timmarna.

Har du känt dig så här trött någon gång? Berätta för varandra
vad ni tänker på för fina saker då. När du är glad, tänker du
på andra saker då? Hur känner man sig i den tid, ”som strålade
levande”? Hur känner man sig ”under de döda timmarna”?

Smakprov ur antologin EN BRO AV POESI av Ann Boglind
och Anna Nordlund (ges ut av Svenska Akademien och
En bok för alla i augusti 2021). Dikterna är hämtade från
litteraturbanken.se.

Edith Södergran

Stjärnorna
När natten kommer
står jag på trappan och lyssnar,
stjärnorna svärma i trädgården
och jag står i mörkret.
Hör, en stjärna föll med en klang!
Gå icke ut i gräset med bara fötter;
min trädgård är full av skärvor.

Har du hört stjärnor svärma i trädgården? Hur skulle det kunna låta?
Har du sett en stjärna falla någon gång? Önskade du dig i så fall något?
Brukar det bli skärvor av stjärnfall? Varför tror du det blev skärvor av
stjärnan som föll i dikten? (Kanske är stjärnan här en bild för en stark
känsla som kan gå sönder och göra ont, precis som skärvor av glas gör ont
mot bara fötter.)
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