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Terminens sista samtal började lite annorlunda: K hade föreslagit att vi skulle lyfta fram våra egna 
tänkesätt, typ ”så tycker jag” uttryckt av någon annan.  Vi fick exempel på både tänkvärda, 
allvarliga och lättsamma aforismer och spetsfundigheter. Här följer några som jag lyckades teckna 
ner:

✔ han känner mig och ändå är han min vän
✔ en man ifrån Hökarängen suckade lätt och sa – min fru äter skorpor i sängen, annars är 

allting bra
✔ ingen kan såra dig utan ditt eget medgivande
✔ jag saknar hämndlystnad
✔ unna dina vänner att få göra dig en tjänst
✔ en ska inte vara glad i onödan
✔ if your life is so valuable to you, and others feel the same about theirs – how full of riches 

isn´t the world
✔ en ska vara glad att en blev som en blev – när en icke blev som en skulle
✔ om man inte kan få den man älskar får man älska den man får
✔ älska som om du försöker fylla ett existentiellt tomrum, och se någon kvävas därinne
✔ vänskapen varar längst där man nöter varandras bänkar minst
✔ jag är inte bara uttråkad – jag är själva anledningen
✔ om jag bara hade fått vara mig själv hade jag blivit någon helt annan
✔ den som skrattar på morgonen får gråta innan kvällen
✔ en händelse som medvetandegör nya känslor är alltid den viktigaste upplevelsen en 

människa kan ha
✔ ja – det här livet är det jobbigaste jag varit med om
✔ dom som hatar katter har nog varit en råtta i ett tidigare liv
✔ jag finns så länge nån finns kvar som minns mig
✔ om du ser en man som söker sanningen – följ honom! Om han finner den – spring!

De flesta tänkesätten talar för sig själv. Vi kommenterade det näst sista ovan; om det tidigare var så 
att minnet av en människa fanns kvar långt efter döden så kan det idag vara så att den sociala döden,
alltså det förbleknade minnet tom försvinner innan vederbörande är död.

Vi avslutade timmen med att nämna vackra ord, såsom Sunnanäng, tolerans, Främlingshem, 
Morgongåva, Skogstibble. En ort som ingen av oss ville bo på var Grämeby.

S berättade om ett spännande ambulansprojekt till Bosnien-Herzegovina varefter vi talade om 
tiggeri och romernas situation. Tiggare väcker många känslor – bla annat en obehags- och 
skamkänsla. Kanska är det därför som tiggeriförbud diskuteras på många håll. Vi hade olika tankar 
kring att ge pengar till tiggare. Men alla var överens om att andra åtgärder måste till för att lösa 
situationen för tiggande romer. Ingen lätt fråga att lösa. 
Några förslag kom upp i det samtal om tiggeri som vi hade andra tillfället våren 2015. 
(Minneanteckningarna finns på min hemsida.)

Jag kommer att kalla till en ny samtalsomgång till hösten, och troligtvis med ämnen från en bok. 
Tipsa gärna själva! Den bok som snart kommer ut, skriven av Hans Roslings dotter och svärson, 
Factfullness, kan vara ett alternativ.

Tack för givande samtal vårterminen 2018.

/Per-Johan


