Min længsel ?
Jeg sitrer –jeg længes
Jeg vil så gerne nå dig.
Jeg ved ikke hvorfor?
Og dog –når jeg prøver
Så sker der noget –
Men alligevel når jeg dig ikke.

Ser vi negativ på de andre,
Uden at se på sig selv –
Hvad ser man så ?
Bliver vi rigere - ved at Ved at lukke af - for hvad.
Lukke af for det der ligner.

Nu spørger jeg dig!
Har du en ide om hvorfor?
- hvorfor jeg ikke når dig.
Vi er forskellige –
Er det mon derfor –jeg ikke?
Nej,- ikke når dig helt.

Ligner hvad –
Ligner hvad som –
Ligner noget der gør –
Ligner noget der smerter –
Ligner noget der gør ondt –
Ligner noget- opfattes som angreb.

Hvad er da forskellighed?
Regnes forskellighed for svaghed.
Så er den en hæmsko –ulempe
Der lukker og spærrer.
Kan forskellighed opfattes –
Opfattes som værende positiv.

Hvorfor er jeg såret –
Hvorfor kan der ikke tales –
Tales om det jeg gør, uden –
Uden at såret smerter –
Er der da noget galt med mig?
Nej, - men såret smerter.

Vi vil producere –men hvordan
Vores produkt findes det i Utopia?
Fokuserer vi kortsigtet efter produkt
Fokuserer vi langsigtet efter produkt
Skaber vi produktet –eller
Skaber beboerne produktet.

La´ mig være –
Mit sår det smerter –
Det føles betændt, hvorfor Lægen siger, - må jeg –
Må jeg hjælpe dig –
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At være nattevagt –hvad er det?
Er det noget positivt –hvilken –
Hvilken værdi har det –
Har det betydning for strukturen?
Det er der da ingen ben i,
Men uden, ville dagen ødelægges.

Hvis jeg taler dig efter munden?
Lader dit sår være –
Lader det ligge, - er lige glad.
Er jeg så en sand ven.
Er jeg så den du ønsker –
Den du ønsker, jeg skal være.

Forskellig funktion –
Forskellig tjeneste –
Forskelligt temperament –
Forskellig væremåde –
Forskellige holdninger –
Er nødvendig i livets spil.

Jeg længes stadig, sitrer
Gid dog paraderne kunne falde –
Gid dog, - salven og olien –
Salven og olien kunne komme
Kunne anbringes på –
Anbringes på rette sted.

Vi bærer alle ansvar –
Tør vi give ansvar –
Lever vi vort ansvar ud –
Tager vi ansvaret fra andre –
Ansvar –vor fornemste opgave
At gøre os selv arbejdsløse -!

Vil du lade forskelligheden –
Lade forskeligheden blive –
Lade den blive balsam og styrke –
Lægedom for dine sår, forståelse –
Forståelse for hele legemet,
Forståelse for strukturen, teamet, fællesskabet.
Din kollega . . . . . . . . . ..
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