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Det är alltid en stor litterär händelse när Tomas Tranströmer ger ut en ny diktsamling. I den förra,
Sorgegondolen, fanns en avdelning med en för Tranströmer ny versform: haikun.
Den ska enligt japansk tradition bestå av 17 stavelser, den ska innehålla en naturimpression och vara en
meditation över den mänskliga existensen. Med sin komprimering och åskådlighet framstår den som självklar
och helt i linje med det form- och bildspråk som Tranströmer utvecklat. Den stora gåtan består till huvuddelen
av sviter med sådana korta dikter, skrivna i haikuns form; underbara koncentrat av Tranströmers samtidiga
enkelhet och komplexitet. Förbryllande skog där Gud bor utan pengar. Murarna lyste. Krypande skuggor... Vi
är vilse i skogen i murklornas klan. En svartvit skata springer envist i sick-sack tvärs över fälten. Se hur jag
sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig.
Alléerna lunkar i koppel av solstrålar. Ropade någon?
Det bästa med EU är den fria rörligheten, den inre marknaden och unionens frihandelsavtal. Gåtan 13/4 15/5. 15 lag står anmälda, och det är onekligen bäddat för en minst lika hård. Numminens produktion
1963--2010. I denna bok lämnas häpnadsväckande uppgifter om frimurarnas hemliga roll i den internationella
politiken, om de blodiga omvälvningarna. Massor med kul sånger för festen. Från och med den 1 januari
2008. Jag har en föreställning om att varje människa har sin tyngdpunkt på en bestämd plats. Här finns det ett
sammandrag av M. Området runt den sibiriska halvön Jamal har med tiden blivit hålig som en ost. Här finns
det ett sammandrag av M. RME, Riksförbundet för ME. För att få veta mera, var god och läs … Carl-Eric
Björkegren gick från att vara en av Sveriges rikaste personer till personlig konkurs och över en miljard i
skulder. Från och med den 1 januari 2008. Vad kan du berätta om bilden. Som en kula som rullar runt tills
den hittar lägsta punkten, där den kan. Allsånger, Festsånger, Bröllopsvisor, snapsvisor, vinsånger, ölvisor
mm Om en dryg vecka reser jag och 17 andra till ön Samos i den grekiska skärgården.

