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Jag drömde  
av Leif Erlingsson 
2008-08-31 08:08 

Jag vaknade nyss, 07:10, från en dröm.  Jag hade precis börjat en anställning på ett

företag, ett företag med visioner.  Det var på eftermiddagen, och klockan 14:50

säger någon till mig att kl. 15:00 ska det vara allmänt möte.  Jag går dit.  Det är

företagsledaren som talar.  Det är ett bra tal.  Han talar om hur läget är i världen

också, och en kvinna bredvid mig ser chockad ut att behöva höra detta på jobbet. 

Talaren nämner om en historisk person, en jesuit, som rättat till tidigare felsyn inom

vetenskapen, och som tydligen blev påve också.  Jag tänker i drömmen på Pierre

Teilhard de Chardin, innan jag hör att han var påve också, mest för att jag inte

känner till så många andra jesuiter som varit vetenskapsmän.  Företagsledaren som

talar visar en bild på det senaste företaget blivit inblandat i.  Man ser att det är något

rött, men man förstår inte riktigt vad det är.  Det är lite hemligt också.  Det känns

som han kanske är färdig.  Vi får ställa frågor.  Många händer, min åker också

upp, jag vill fråga om vad detta innebär för framtiden.  Några andra frågor.  En

kvinna summerar kraftfullt kring att nu med historien om denna visionära påve, kan

vi runda av första delen av föredraget och gå vidare. 

Men min hand är fortfarande uppe, och jag sitter bara några meter från talaren.  Jag

får ordet.  Jag säger att han kommer kanske att svara på mina frågor i den andra

delen av föredraget, men det jag hade tänkt fråga var vad detta nya innebär för

framtiden. 

Talaren går till talarstolen, som jag tidigare inte lagt märke till.  Han ursäktar sig

plötsligt - kanske han fick ett viktigt meddelande - och lämnas hastigt lokalen.  Jag

har, i drömmen var det inget märkligt, en fuktad trasa i handen.  Medan vi väntar på

att han ska återvända går jag fram till talarstolen och börjar torka av den med trasan,

för att den ska vara riktigt ren och värdig vår respekterade företagsledare, när han

återvänder. 

Jag inser att jag borde säga något.  Folk vrider ju på sig.  Jag säger i mikrofonen att  
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eftersom lokalen är bokad och vi ändå är här, om inte talaren återvänder, vill ni

lyssna på mina tankar om framtiden?  Och där vaknade jag, och gick till datorn för

att skriva ned drömmen. 

Leif Erlingsson 

2008-08-31 08:08 
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