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Johan Plexus Oldenmark

Ibland tänker jag; ett myrsamhälle, för det är ju också ett
samhälle, visst går det att jämföra med oss människor?
Text Johan Oldenmark
Foto: Conny Sturesson och privata bilder

D

är far de runt som i en storstad alla
myrorna. De springer omkring
hit och dit och bär och släpar men alla
har liksom en uppgift. Alla behövs, alla
hjälps åt, alla liksom håller i varandra.
Har ni någon gång sett när en myra dör
eller skadar sig? Alla eller många är där
och hjälper till att föra bort myran eller att hjälpa henne och visst ser det ut
som om de har bråttom men det är ju
för att hjälpa varandra. Tänk vad mycket
vi människor skulle ha att lära om vi bara
tog oss tid.
Visst är det härligt när man är bland
vänner som man litar på och som man
respekterar och som är ärliga. Ni vet när
man känner sig trygg och kan slappna av
och sänka garden. Man slipper vara på
sin vakt. Ja, när verkligheten blir sagolik.
Det är väl ändå det här alla vill ha, värme, skratt, glädje och tid för varandra?
Vi yrar omkring och flyr in i telefoner
och datorer och kommer ännu längre
bort från det vi verkligen vill ha. Tänker
speciellt på en reklamsnutt där alla sitter framför en tv med var sin iPad (el-

ler vad det nu heter) och tittar på varsin
grej! Om man gör en sak tillsammans
så kan man ju prata och diskutera med
varandra eftersom man har upplevt det
tillsammans. Man kanske tolkar den på
olika sätt men därför har man ju också
något härligt och roligt att prata om när
man har samma upplevelse. Men om alla
sitter i olika små världar då vet man ju
inte vad den andra tittar på eller gör så
då blir det väl svårt att diskutera det, eller? Därför ger jag er ett tips, stäng av tv,
dator och telefoner, börja med en heldag
och umgås... Det är ju så härligt och kul
att umgås!
Och jag tror att djupt i själen, under
smärta, under all livets oro finns en
enorm tystnad. En oändlig ocean av
lugn som ingen kan rubba. Naturens
egen gränslösa frid som övergår allt förstånd. Det som vi söker med lidelsefull
längtan överallt, det finns slutligen inom
oss själva.

Myrsamhälle eller människosamhälle. Jag tror vi har en hel del att lära oss.

Kram från er vän Johan Oldenmark
www.oldenmark.se
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Det är inte alltid så lätt att hitta den rätta vägen!

Vi säljer Panduro
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hobby!

Radarvägen 9 B • Norrtälje • Telefon 0176-108 80
Öppettider: Vardagar 7-19 Lördag 10-16 Söndag 11-16
Jaha, så är det påsk igen. Se nu till att det inte blir någon kattastrof.
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