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Dikt av Lasse Efskind – samle 2018 
1 

Trekk pusten dypt i Afrika … 
- Take a deep breath in Africa - 

 
Den syrlige eimen 
er også i tarmene 
tømmer seg begjærlig 
ber ikke om diskresjon. 
Gjennom håndtrykk og smil 
blandes bakterier med gode ønsker. 
Så … trekk pusten dypt i Afrika … 

- Take a deep breath in Africa - 
 
et helt kontinent 
en mørk sjaman 
åndes inn i et eneste drag. 
 
Take a deep breath in Africa 
a hole continent 
a dark shaman 
inhales to your lungs and mind.  
Take a deep breath 
a deep deep breath for Africa 

- Take a deep breath for Africa - 
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2 
 

Vi var mot kjærka 

men ble for kvinnelige prester 

 

Vi var nesten pasifister 

men ble for et fargerikt forsvar 

 

Vi var for demokratiet selvsagt 

men støtter diktaturer som er såkalt på vår side 

 

Vi var mot all angrepskrig 

men lar bombene falle der det vitterlig trengs 

 

Vi var mot all korrupsjon 

men omsetter oljen i pengemakt 

 

Vi var for likeverd 

men lar gladelig makta rå 

 

Vi var en gang idealister 

nå er vi realister 

 

- You are a dreamer – 
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3 
Mørke rygger 

 
Afrika kommer 

Afrika kommer etter 
etter oss kommer Afrika 

 
four-wheel drive  
four-wheel drive 

- on four-wheel drive-  
 

Forlatt i mørket 
noen skriker 

noen hører … 
                                            forlatt 

four-wheel drive  
forlatt langs veien i mørket 

sees en krum rygg 
en umerkelig skygge 

                                           et liv 
en slukket lengsel. 

 
Men - Afrika kommer 
Afrika kommer etter 

etter oss kommer Afrika 
 

 four-wheel drive 
- on four-wheel drive-  

 
Bak rattet 

tilbake fra en god middag 
tilbake fra et godt liv … oss … 

det flimrer rygger 
gjennom lyskjeglen 

det flimrer glimt 
                                     av skjebner 

skikkelser mot veien 
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liv i grøftekanten. 
 

Four-wheel drive  
four-wheel drive  

- on four-wheel drive-  
 

 
Dette er et Afrika 

gjennom femhundre år 
av kolonialisme 

skrevet med sine historier                                                
på hver mørk rygg 

 
four-wheel drive 
four-wheel drive  

 
skrevet på hver mørk rygg 

og fortalt idet lyset treffer dem 
og forløst idet 

vi en gang vil treffes av 
våre handlingers 

innerste konsekvenser 
 

… deres innerste konsekvenser … 
 

for - Afrika kommer 
Afrika kommer etter 

etter oss kommer Afrika 
 

on … four-wheel drive  
on four-wheel drive  
- on four-wheel drive-  
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Alle trenger kjærlighet 
særlig de som ikke 
fortjener det. 
Hun sitter på en plaststol 
til det skjærer seg sår 
i lårene 
stumper røyken 
hoster litt og ler 
 
Alle trenger kjærlighet 
særlig de som ikke 
fortjener det. 
Han kjører og kjører 
en bil fra A til B 
ja hele alfabetet 
rundt og rundt 
det har blitt  
hans lidenskap 
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Alle trenger kjærlighet 
særlig de som ikke 
fortjener det. 
Han ligger i sin seng 
og ser på klistrestjernene 
i taket 
Det er lenge siden  
barneøyne så 
lenge siden naken nærhet 
den gang, han ville ikke se 
 
Alle trenger kjærlighet 
særlig de som ikke 
fortjener det. 
... husk det ... 
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Doble liv 
 
Det er tørketid 
der alt kan brennes 
men vann er livets heksehånd … 

- but everything may burn in Africa - 
 
Det lister seg av tanker 
gjennom gresset 
som lekne barn 
som en leopard på rov. 
 
Det leves doble liv 
i skjulte dimensjoner. 
Det gjemmes håp 
i slit og savn. 
 
Men det er mørketid 
der alt kan brennes. 

- everything may burn  - 
 
Slik hviler verden 
brunsvidd, bar. 
 
Den rake afrikaner tror 
at alt er styrt av ånd, 
han er den lille brikken. 
Tanker, dimensjoner, slit 
er magisk manet, handlingslenket. 
Frihet er for ham en illusjon, 
for det er tørketid 
der alt kan brennes 
men vann er livets heksehånd … 
 
everything may burn 
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Derfor, den innvidde afrikaner vet 
at samtidig er han mer enn brikken, 
han er barnet, han er leoparden. 
For magi er spirer, doble liv og doble bånd, 
som vokser fram i troperegnet 
- vann er livets heksehånd – 
er livets vann i troperegnet. 
 
In Africa, we all have learned 
that everything may burn 
but water´s the witchcrafts hand 
protects the code of life in man … 
everything may burn and burn in Africa 
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6 

Afrika barnesang 
 
Alle dyrene i Afrika  
sang jeg i som liten 
Alle menneskene i Afrika 
de vil synge de må slite 
- singing my hope for Africa  
 
Negergutt med gyllen krukke 
på min mormors kaffeskrin 
Barføtte som selger skjorter 
den er billig, den er fin 
-  my hope for Africa  
 
Alle pengene i Afrika 
Alle håpene i Afrika 
engang skal de løfte blikket 
snart vil noen si ifra. 
- my hope for Africa-  
- I hope that Africa, some day Africa … 
 

 
 



 10 

7 
 

Plutselig 
 
Plutselig skjønner jeg 
vi er på gal side 
støtter feil part 
i det store spillet 
 
Plutselig skjønner jeg 
vi ruster opp 
våre våpen 
og i vårt indre 
 
Plutselig skjønner jeg 
at både du og jeg 
er manipulerte 
eier ikke våre meninger 
 
Plutselig skjønner jeg 
at vi trenger mot 
trenger motkraft 
får motbør 
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8 

 
Det er så mye som ikke sies/  

om forhold, om par/  

Sex er ennå innsvøpt/  

i ord og piller/  

Får hun orgasme?/  

Går han av for tidlig?/  

 

Du spør ikke slik/  

spør bare – dere har det vel bra?/  

Snakker dere ut sammen, felles interesser?/  

Jeg lukker øynene/  

og tenker på de knull/  

jeg ikke for noe ville unnvært/  

der hun kom som en slagbølge/  

og de nettene vi lå inni hverandre/  

til lyse morgen/  

 

Alt dette som ikke sies/  

knapt nok tør jeg skrive det ned/  

Men herregud, skapelsens lyst er lagt i oss/  

så la det leve, la det sies/  

Men herregud, skapelsens lyst er lagt i oss/  

så la det leve, la det sies. 
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Jeg tror på 
 

Jeg tror på det hellige alminnelige folkevett 

på fedrelandets forening med hele kloden 

Jeg tror på den enkle alminnelige aksept 

for at vi er forskjellige men likeverdige 

 

Jeg tror på det gode og det onde i alle 

og kan ikke fri meg fra  

å bekjempe både utbytting og kynisme 

 

Jeg tror at det grenseløse likevel har en grense 

at alt som vil leve må åpne sine vinduer mot verden 

at alt som vil lyse må selv tenne sitt lys og løfte det 

Jeg tror at en satan skjuler seg i formynderstaten 

men at vår kamp for frihet sakte vil forvitre paragrafene 

 

Ja, jeg tror at den iboende varme  

tilslutt vil mykne stivnete strukturer 

Jeg tror at det teknologiske menneske 

kan temme økologiske trusler 

og vil trå det neste trinn 

helt fram til en trinnløs framtid 

 

Jeg tror at dialektikkens gitarer vil lyde 

til tonene av Yin og Yang 

vil få oss til å danse så lenge musikken kan spille 

i-men i-men … 
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10 

Det blir ikke lett 
 
Nå må du roe deg ned 
jada jeg ser hva som skjer 
åpner aviser, internett, TV 
tror du ikke jeg ser det 
Ser mulighetenes smutthull 
som musa i skapet 
Men musefella er spent 
så nå må du roe deg ned 
det er lett å tape 
 
Nå må vi ta oss sammen 
sjekke den nyeste app 
Virkelighetene vokser 
snart smeller snipp og snapp 
Snart er hjernen og online nett 
koplet sammen til et fett 
Vi må virkelig ta oss samme 

jeg sier, det blir ikke lett
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RESTEN … 

 

(Lyset i Afrika 
lyver deg rett opp i fjeset 
og forteller sannheten 

Det angriper oss 

fra alle sine soler 
 

for) solen i Afrika 
inviterer oss alle 
til sine storslagne seremonier 

samler sine gaver på skyene 

 
- samler sine gaver på skyene …vann 

samler sine gaver i skyene 
- The spirit of Africa –  

 

... øser ut sine krefter fra senit 

og varmer sansenes solpanel 
som gir energi til vår sjel 

Solen 
er i nakne føtter mot tørr sand 

er i barn som ler når de ville gråte 

 
- samler sine gaver på skyene … 

 

Sammen i lyset i Afrika 
holder vi hverandres hender Folk .. i Afrika … står sammen og lyser 

uten annen lønn enn livet 
Strålene er også fra mobilene deres 

båret av selv de helt barføtte 

Ingen lomme er for hullete 
for å ha en smart-telefon i Afrika 

og bak den usleste er den edleste 

 
- solen samler sine gaver i skyene … 
- The spirit of Africa –  

 
selv i mørket i Afrika 

kommer lys fra alles øyner som små lykter 
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og deres spor mellom stjernene 

skjærer ut en distanse i rommet 
som lyset fra en fjern erindring 

fra den gang menneske ble menneske 

 
- homo sapiens sapiens … 

 

Fra den gang og helt til nå 
er det spor, er en tynn tråd av tro 

er en ildstreng gjennom 

lag på lag av magi 
Drømmene er dypere i Afrika 

 

-  drømmene er dypere i Afrika … 
- the dreams go deep in Africa –  

 
og nettene gir mer søvn 

som var de iblandet mørk materie 

Dyrearter gjemt i våre gener 
lister seg gjennom tankenes bakgård 

om nettene 

løfter på tidens tak 
slipper fri fangete dimensjoner 

 

-  for drømmene er dypere i Afrika … 
- the dreams go deep in Africa –  

 
Drømmene er dypere og lyset er lettere 
lyset i Afrika 

lar seg derfor ikke måle 

med annet enn øyeblikket 
som åpner seg utover og innover 

i universer bare skilt av 

våre pupillers blanke bladglass 
 

- drømmene er dypere i Afrika … 
 
og drømmene søker mot lys bli lys, og det ble liv … 
med solvind fra rommets hav 

 

-  drømmene går til dypet i Afrika 
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til dypet … 
- the dreams go deep in Africa – 

 
In the darkness of Africa 

dreams run deeper 
as were they mixed with dark matter 

and they lift up the roof of time 

to set free all dwelling dimensions 
Dreaming then takes you 

deeper and deeper down 

to a new sunshine,  
to the spirit of Africa 

the spirit of Africa 

- the dreams go deeper and deeper in Africa –  
- the dreams are deep in Africa –  
- deeper and deeper and deeper … - 
-  

** 

 
Is that all there is 
 
det er ild 
det er røyk 
det er aske 
 
Is that all there is 
 
det er morgen 
det er dag 
det er natt 
 
det er kjærlighet 
hat og 
forakt 
 
Is that all there is 
 
Yes 
 

 
 

** 
Hva trigger eksistens 
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viljen til å være 
hva demper min potens 
hva øker livsbegjæret ? 

 
Livet spiller sitt teater 
det er savn og elskov 

det er scener som jeg hater 
Jeg tenker - takk og lov 

jeg kom jeg applauderer jeg forlater 
 

** 

Folket faller til ro med solen i Afrika 
- we are living by the sun in Africa - 

mens rastløse lys som ildfluer 

surrer fram og tilbake 
Det er billyktene, er tegnet på  

den aldri hvilende vestlige teknologi 

trengt inn i alles tanker 
en symbiose både sur og søt. 

- we are living by the sun  - 
Men enn så lenge 
er de rakryggete bak rattet 

i mørket gjennom natten 
og når solen igjen stiger 

smelter alt i sammen 

til et sydende hav av liv 
av rop og latter. 

- we are living by the sun in Africa – 
** 
 

I en stille tidlig time 

som denne 
blir sinnet gjennomskinnelig 

som av gammelt glass 

I denne stille timen 
er livets partnerskap 

med landskapet 

perfekt 
Det løftes på vinden 

og morgenlyset leder lyst 

Alle lyder også lytter 
til hjertets motorslag 
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er den trauste gamle 

stempelmaskinen 
med mening, minner 

bare min. 

 
I denne morgentimen 

toner alle lyder 

både utenfra og innenfra 
taler til meg 

visker, men vil 

ta meg med videre 
insiterer, ivrer ... videre 

Må jeg? Ja ja ... 

 
** 

The path to enlightenment starts/ by putting my head in my heart/ The 
united universe of my brain and blood is giving/ the energy making all for 

me living/ The enlightenment of being alive, thou small/ holds in its hand 

the path from nothing to all. 
 

** 

Dikt inspirert av Karin Boye:  
 

Visst gjør det vondt 

når tiden tetner 
som tunge skyer 

over ditt liv 

 
Visst gjør det vondt 

når stormene starter 

og regnet strømmer 
men ved sol skal det spire 

 

Visst gjør det godt 
hvis det på nytt vil vokse 

hvis varmen igjen 

trenger inn i ditt liv 
 

** 
Fuglene setter seg på telefonlinjen/ tett sammen/ vi kommuniserer 

imaginært med hverandre/ men kan merke klørnes tak rundt ordene/ av 

en livsform vi har forlatt/  
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Fugler flyr i V-form høyt på himmelen/ Våre smarttelefoner smelter 

setninger om/ til vinger/ De vil følge fuglene/ i vår årsak og virknings 
verden/ til det går tomt for strøm/  

Fuglene legger seg til rette i redet/ ruger varmt på framtiden/ som sakte 

folder ut sin eksistens/ Vi lukker døren og senker skuldrene/ lar barna fritt 
blande fantasi og fakta/ til sin egen framtid/ ennå skjult bak skjøre skall. 

 

** 
Kroppen er så tung/ kunsten griper med begge hendene/ men knekker 

ryggen/ Tyngdekraften er doblet/ alle terningkast blir en/ alt slipper – 

faller – mørkner – mister mening/ I min sjels solformørkelse/ ser jeg 
månens bakside/ blodrød. 

 

** 
Da mennesket reiste seg på to/ holdt kloden pusten/ ryggen grep etter nye 

fester/ men hjernens kommando/ kunne ingen kue/ Hjertets puls, 
fingrenes fine følelse/ fant framtiden/ Befridd løp vi stadig mer oppreist/ 

tok til slutt begjærlig det hele. 

Kroppens landskap/ lar meg aldri hvile/ Vil du vandre med meg? / løpe, 
klatre, sitte i solen/ søke ly for regnet ... / De fjerne tordenskrall, mørket/ 

skrider mot vinden/ mot oss, stadig nærmere. 

Jeg skriver på huden din/ men jeg vil nå deg/ komme helt inn. 
** 

 

1. Life is a catch and release/ it´s a storm and calm breeze/ Love is a living 
thing/ it may cry and sing.  

 

2. Different ages and different soles/ gives to my life a leisure/ Can it be 
captured as a hole/ in the art of my pleasure? 

 

3. If you kill it you have to eat/ but I am not hungry now/ My ambition in 
life meet/ my brain and stomachs love. 

 

4. Killing an apple or animal/ makes no big difference I think/ All living are 
honoured a life/ but facing digestion to stink. 

 

5. to be on the spot/ he was not/ To be in life/ that was his wife. 
 

** 
Som et skrudd Snapchat foto 
vil jeg ha deg, så  
øyeblikket etter er du slettet 
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Mitt utgangspunkt er meg: 
jeg er på min vei 
Likevel, det er – du og jeg 
til noe ikke rimer mer 
rart det der med ord og liv: 
let for begge etter håpet 
mellom linjene 
etter livslyst mellom linjene 
av våre handlinger 
 
Som et skrudd Snapchat foto 
vil jeg ha deg, så er du slettet 
snip ... snap ... snap ... 
** 
 
Hvem eier jorden? 
Bakterier overgår oss i antall og år 
Vi trenger dem, dreper og blir drept av dem 
Selv maurene veier samlet to ganger vår vekt 
Så, hvem eier jorden? 
 
Våre nyttedyrs biomasse overgår oss alle 
De er en eksistensiell seier større enn vår 
men vi mater dem, dreper og spiser dem 
Så hvem eier jorden? 
 
Skal vi i stedet tvinge tankene 
inn på samspillets spor, symbiosene 
se helhet med harmoni og kamp 
der ingen alene eier jorden 
 
Likevel, eller derfor, vær glad i dine lyster 
for de er ditt eneste lys, er sansen for å se 
viljens vei gjennom den biologiske blindhet 
Så sannelig, se, jeg eier likevel jorden, og du 
Den kom overraskende, du og jeg eier jorden! 
Vi må stå til ansvar overfor oss selv 
... it’s a hard rain falling ... 
Hvem eier Jorden – du og jeg! 
... it’s a hard rain falling ... 
 
** 
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Ville det være bedre å ikke leve? 
Slapp av, du skal snart få prøve det 
etter et lite rapp til av tidens pisk 
 
Lidelse og nytelse overlapper hverandre 
med ironiske smil i oss alle, kjenn etter 
gledens ettersmak i nytelse er næret av lidelse 
 
Ville det være bedre å slippe alt dette? 
Slapp av, du skal snart få prøve det 
etter et lite rapp til av tidens pisk 
** 
Transcendens 
 
Jeg sprer mine tanker ut 
som et sammensatt pulver 
til min livseliksir 
Og sannelig, det meste 
løser seg opp i virkeligheten 
men noen korn blir liggende 
uoppløselige, sorte og røde 
Jeg legger dem på tungen 
De smaker søtt, men 
andre bittert eller surt 
og under det hele 
begynner livet å skjelve 
som i rus 
 
jeg sprer mine tanker ut 
min livseliksir min rus 
 

** 

Forfatterforeningen – fattforeforgreningen – forefatteeningen – 
enigfåttmeningen – fataliseringen – forflinkesteningen – 
fikkfarkenanledningen – faentameningen – filmalfataseingen – 
Forfatterforeningen. 

** 

Alt vi ser/ alt vi ikke ser/ alt vi er / alt vi ikke er/ alt vi tror/ ikke tror/ slik 
er vi/ strenger av eksistens/ spent ut av/ tidens testosteron/ tro meg/ det 

kribler av lyst/ tro meg/ det kribler av lyst/ 

(yeh yeh ... pass opp ... #metoo #mentoo) 
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** 
Jeg har kjøpt meg en klokke/ som tikker motsatt vei/ Jeg skal si til meg 

selv/ du må gå motstrøms/ Jeg skal legge øret til jorden/ sanse tidens 

roterende toner/ gal vei/ selv jordens kjerne/ spinner motstrøms/ også 
jeg/ også jeg ... motstrøms ... 

 

**  
Har du smutthull/ så har du en frihet./ Har du ikke smutthull/ så har du 

ikke en frihet./ Har du smutthull/ så har du tyver/ har du ikke smutthull/ 

så har du ikke tyver./ Teknologi frigjør deg/ fra slit og savn/ Teknologi 
binder deg/ i fellesskapets favn./ Tro ikke du kan unnslippe/ dialektikken. 

 

** 
Som barn 

fikk jeg eter narkose 
skulle fjerne mandlene 

måtte telle en to tre fire ... 

Forvirret våknet jeg med det samme 
våknet idet jeg sloknet 

mindre enn et øyeblikk 

men det hadde gått en time 
og mandlene var vekk 

 

Som voksen 
har jeg tenkt at dette 

var å hilse på døden 

tidløst og tomt 
bare med den forskjell 

å kunne lande til et langt liv 

 
Avkledd tid er livet nakent 

udefinert 

som null i nevneren i en brøk 
med et trylleslag uendelig 

uforståelig uunngåelig 

ett med evighet 
 

** 
Alt har to sider 
smil og gråt 
hjerne og hjerte 
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Med vår frihet kom 
det gode, det onde 
Sort og hvitt 
skjuler alle farger 
Det digitale rom 
i 0 og 1 er alt. 
 
Sett spillet i gang 
flytt den sorte  
så den hvite brikke 
Money talks 
People talks 
Gravity talks 
Mer komplisert er det ikke 
 
* 
Det er egentlig enkelt/ eksistens/ Mitt åndedrag/ min puls/ mitt blikk/ Alt 
er blad av eksistens. 
Fra nå av er det sent 
Fra i morgen er det for sent. 
 
** 

Dikt til ære for de på St. Halvardshjemmet: 

 

Jeg er på jobb. Tidlig oppe, sent i seng, tungt tjente gryn, 

sengeskifte, smøre smørbrød, tømme bekken. I søvnen, i mørket, 

kan du føle, følge skygger, tenne et levende lys, le mot meg, lufte 

dine lengsler. Det er ok. Du trenger støtte, i den lange korridoren, 

kanossagangen mot toalettet, hver morgen hver middag hver 

kveld. Det er ok at du er trett, ber meg holde ditt lys, kniper meg i 

armen. En gang løp du korridorene, jeg vet, og du besteg fjell, 

bød opp til dans. Du har fortalt. You were simply the best! 

Nå går vi her sakte sammen, går mot strømmen, mot tiden, 

sanser minnene strømme, de såre tankene. Visst er det verdig 

dette livet, visst kan du ennå tenne et levende lys, du barn av en 

vakker verden, en vikende tid. Du ser på meg spørrende. Forstår 

du ikke, finner du ikke fram sier du? Kommer i virvel med ordene, 

sier du, virvel med meningene, de små og den store, stokket 
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sammen. Du himler med øynene, glipper, svever inn i din evighets 

forgård, porten til et uendelig rom.  

Så ta min hånd, så tenner vi et levende lys, så lar vi livets siste 

oljedråper, suges inn i flammene, som ved et offer, lar vi det 

brenne for et nytt håp, stigen til en høyere himmel.  

Du vet, jeg er din følgesvenn, det er min jobb dette, med 

sengeskifte, bekkenskifte, tabletter og tro. Det er tungt tjente 

gryn. Jeg føler din smerte, ser at du skjelver med flammene, men 

løftes av våre levende lys. De blafrer men slukker ikke, de brenner 

for barn av en verden som var. Derfor stå på din rett, til å leve 

livet helt ut. Helt ut, i likeverd. Stå på din rett til å tenne og 

brenne ditt lys, helt ned. Og sekundet det slukker tennes det nye 

på nye på nye lys, som tyngebølger fra ditt livs sorte hull.  

Hør alle, bli med, tenn hver og en et levende lys, bli med den 

gamle, den unge, oss alle, bli med for å tenne og tenne og brenne 

... aldri helt ned ... 

 

* 
Dikt fra FMLN geriljaen i borgerkrigens El Salvador 

 
Alle disse drypp av ingenting 

hvit voks fra klar himmel 

et smeltende intet 
innsider og utsider 

uten skiller 

 
Du vet, det kommer et sekund 

da alt skjer 

Kampen er å vente, forberede 
være forberedt 

men ikke vite timen, dagen, året 

bare prøve å tyde 
runer av ild tegnet i natten 

angrep, retrett, bakhold 

Skarp og sort er stillheten 
i lyden av innsekter som suger blod 
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Alt dette 

til soluret plutselig kaster sin skygge 
på ditt sekund 

da du er den sterke, compa 

Men natten smelter og drypper 
sverter brukt tid over deg 

trenger inn i porene 

som en tjære av tvil 
som sort emalje over din skam 

muld over det som en gang 

levde og løp fritt 
som jord i din åpne munn 

 

Hemisfærene, himlene i deg 
det som var deg og din gud 

har maur kringsatt 
som sluknete stjerner 

 

Tvilen roper:  
du er ingen sol 

kanskje ditt sekund aldri kommer 

for det står ikke skrevet 
er ingen gud 

er bare en mulighet, en av mange 

et håp med hav på alle kanter 
 

Sannelig sier jeg deg 

i denne verden 
der alt viser seg å være mulig 

må du fortvile for å tro 

og tro for å kunne leve 
med det fortvilte 

Du må forme voksen 

mens den er varm og myk 
i ditt bilde 

Revolucion o muerte! 
 
** 
Skogen er grønn, havet er blått/ Dans ut, la skje og la leve/ Jeg ser på 
ditt kinn/ du har grått/ og pulsen min banker/ Kom inntil meg elskede/ så 
sletter vi stressete tanker/ så går vi der ingen har gått/ Skogen er grønn, 
havet er blått/  
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Engelsk variant: 
The forest stand green, the ocean lies blue/ My love one/ lend your head 
to my shoulder/ don’t feel to much pride/ I see in your eyes/ that its true 
(you aren’t bolder)/ you have cried/ Come with me/ were no one has 
been/ and were thoughts are new/ The forest stand green, the ocean lies 
blue. 
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