PoesiLek
Längtar Du efter att bli mer vän med orden?
Längtar Du efter att vara med i en
gemenskap som inte dömer eller kritiserar
det du skapar?
Längtar Du att bli mer medveten om vad
som pågår i ditt inre?

I gruppen PoesiLek kombinerar vi Lek: nyfiket, icke-dömande, fredligt utforskande
med Poesi: ord i kombinationer som lyfter, berör och kittlar, eller faller platt till marken
när vi inte når fram, och då väntar ofta något annat bakom hörnet. Allt är skisser och
behöver inte bli färdigt i stunden. Vi inspirerar varandra och möts genom våra
olikheter. PoesiLek är också ett fredsarbete.
Ett genomgånde tema i PoesiLek är 11 ordsdikter, ett bundet format där varje rad har
ett bestämt antal ord och ett syfte. Formatet är enkelt och efter ett tag något att vila i,
det nyfikna, omväxlande snabba och långsamma ordletandet tar över.
Delning är en viktig del av gruppen: vi läser högt för varandra och tränar på att inte
bedöma eller kritisera, inte vårt eget i förhållande till andras, inte det någon annan
skrivit. Avsikten är att låta orden få vingar och flyga fritt, att träna på att visa upp det
som känns ofärdigt, konstigt, famlande.
Som en metafor för livet: ingen är perfekt och visar vi bara upp en polerad yta blir det
inte den kontakt vi både behöver och längtar vi efter. Vi längtar efter att bli sedda och
accepterade som vi är, just nu.
Du kan skriva 11 ordsdikter på egen hand för att ta en paus, för att utforska vad det
är som känns när du vaknar på morgonen eller för att reflektera över dagen innan du
går till sängs. Du kan skriva när som helst när lusten faller på.

Rad 1: fokus eller början

1 ord

Rad 2: känsla/ stämningsläge/ färg/ ton

2 ord

Rad 3: en fråga

4 ord

Rad 4: svar på frågan

3 ord

Rad 5: slutpunkt eller ny början

1 ord

PS Rad 2 kommer troligen att avgöra vilken riktning din dikt tar. Prova dig fram
och kom ihåg: en del dikter vill du spara själv, några vill du dela med en vän,
andra får hamna i papperskorgen. Alla behövs!
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