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Mitt vindu vender ut mot maktens varder
der avlatssmuler strøs fra streng rubrikk
til samfunnsskyggens brysomme bastarder
som telles i en ugrei statistikk.
De tenker ikke, handler ikke riktig,
de har sin skjeve vei, sin sære form.
Hva makten vedtok høyverdig og viktig
er ikke oversatt til deres norm.
Men godtfolk flest har lest de rette runer
og funnet sannhetskilden der og da.
Det gamle gods ble tjoret med barduner
av frykt for hvilken vei det kunne ta.
Slik har de tronet høyt til alle tider
mens underskogen tørster ved sin elv.
Og folkets ismer hengte seg omsider
i glass og ramme inntil børsens hvelv.
Her gikk et barn på leting etter livet,
men tanketroll har hærtatt hennes sinn.
Mon hørte jeg at ondt skal ondt fordrive?
I alle fall er makten døv og blind;
den måler omsorg ut med tørre kroner,
og barnet fanges i et grått system
med luftegård i en av lovens soner,
der tid og nærhet stemples som problem.
Jeg ser på høylys dag at piken viker
og søker dit hvor ingen setter fot.
Og så når natten står der svart og skriker
er hvert minutt diktator og despot!
Da trilles fram kjemiens gullkarjoler,
den neste blankere enn den igår,
og blir du sviktet av din vogns paroler
får du en ny billett - et annet år!
Et uoppdaget urfolk uten stemme
mot vindmøller i maktens tårn og tind,
et narrespill det er bekvemt å glemme
i eget le for vinternattens vind!
Med makt og frykt forherdes vi mot alle
med himmelrommet i sin månesjel!
Men hørte du et sus i solefallet,
en fugl mot universets arkipel ...?
Jeg ønsket kun å være hennes neste,
vi gjester tiden sammen, jeg og hun,
gi pusterom og verdighet til beste ...
I maktens bok er dette ingen grunn!
Millenniumsnattens sprakende juveler
skal vise vi er Dovre-tro forent ...
Da glemmer vi de måneváre sjeler,
de vakre, som vi ikke har fortjent!

Freddie Langrind
Høsten 1999

OFFENTLIGGJØRELSEN ...
førte til at det kom på trykk i bladet «Psykisk Helse»
og i Vestfolds kulturmagasin «Kult».

Av «myndigheter» fikk jeg svar fra:
SLOTTET v/ kabinettsekr. Hagen med fin hilsen fra Kongen.
Lars Sponheim, nærings- og handelsminister,
den første som reagerte, og det beste svar av alle.
Fremskrittspartiet, godt svar som ble oversendt
Sosialkomiteens formann John Alvheim, som kort tid etter
besøkte Vestfold-psykiatrien...
Statsministerens kontor (Kjell Magne Bondevik),
upersonlig og forretningsmessig fra statssekretær
Kari Husøy.
Barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland,
knapt og upersonlig.
Forsvarsminister Eldbjørg Løwer, bleikt.
Landbruksminister Kåre Gjønnes, syltynt ved politisk
rådgiver Elin K. Kleven.
Sosialminister Magnhild M. Kleppa, «...til ettertanke»,
skriver hun kort.
Dagbladet: Avslag, de får så mye stoff ....

Ingen reaksjoner fra ...
Finansminister Restad, Fiskeriminister Angelsen, Utenriksminster Vollebæk, Kulturminister Lahnstein, Samferdelsesminister Fjærvoll, Olje-og energi-minister Arnstad, Miljøvernminister Fjellanger, Justisminister Dørum, Kirkeminister Lilletun,
Kommunalminister Enoksen, Helseminister Høybråten, Høyres
formann Petersen, SV`s formann Halvorsen, AP`s formann
Jagland, avisen Vårt Land, VG og NRK ved Anne Grosvold.
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Mitt livs kjæreste, min elskede
mamma og lekekamerat Bulle,
min omsorgskjærlige svigermor,
min Bullemor den ene gang i tiden

Johanne (Janne)
Eline Gjengedal
døde på Sykehuset, Tønsberg
18. oktober, 66 år gammel
Sjelens smerter skrek uopphørlig.
Du måtte få dem bort.
I dyp respekt, med kjærlighet
savner vi deg så sårt,
du lille, store frende!
Freddie, ektefelle
Linda, datter
Per Ove, svigersønn
Magdeli Synneve, barnebarn
Urne-seremoni vil finne sted
privat senere, på Vestlandet
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Sjel og sommerfugl er
samme ord på gresk: Psyke

