Detta var en historia om ett litet barn vilsen hon var i ett slott. Letandes och trevande
försökte barnet hitta en vän, helt plötsligt kom en man för att hjälpa. Bara du gör som
jag säger min lilla vän. Barnet gjorde som han sa hela tiden och oftast blev ju allt så
bra. Men till och från det gick så där så en dag barnet sig sa: vet du vad i nu så
bestämmer jag över dig och du ska bara tystna och lyssna på mig. Mannen tystnade
så bra tjo ho. Barnet sa nu vill jag få stå på dina axlar. Mannen sa ingenting men lyfte
upp barnet på sina axlar. Nu läs min önskan som att du visste alla mina önskningar.
Mannen började då gå hela vägen fram till en hemlig dörr ur sin ficka han tog en
nyckel och öppna en dörr som barnet ej kunde hitta. Av axlarna barnet åkte och
genom dörren barnet åkte. Dörren slog igen och låste och nyckeln in genom botten
springan den åkte. Där den lille nu stod fanns två fönster framför, men vad undrade
barnet lite grann. I det ena fönstret kunde barnet se allt fint hon kunde önska sig och i
det andra kunde denna se denna text skriven på denna skärm som hon på nu läser.
Bakom in bakom dörren nu mannen stod, kvinnan som nu barnet blivit tog nyckeln
och bröt av den. Den mannen har jag fått nog av, jag kan tala med mig själv eller
någon genom mitt fönster, in genom dörrspringan kom nu mat. Se alla önskningar
blev fortfarande uppfyllda. Nu kunde hon också önska sig vem hon skulle va på
utsidan genom att se genom fönstret allt det fina hon önska sig, se en drottning och
gudinna. Sagan är om dig som detta läser är. Hon är själen som är du.

Detta var en saga om en kvinna, drottning och gudinna, ja detta är kapitel två.
Ensam som hon var i sitt slott, ja den karl den behövde jag inte ha. Men än vän
måste ju alla få ha. En önskan uppfylld? Ja i sitt slott nu R2-D2 nu var. R2, R2 vad
var det ja sa?
*bip-bip-rzzztssaaa*
Ja just det det var ju också en kaka jag ville ha. Vuxen och stark som jag nu var
redan från början, ett äventyr jag nu redo för nu låt oss se vart detta nu för av.
R2 sätt styr mot ett äventyr det är nu vad jag vill ha.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Tala med mig själv i mitt inre det är och ärlig jag kan vara med R2-D2, hurra, hurra.
Ha-ha- ha de äran. Fel saga ut med er nu små möss ni ska inte vara här, vi är ju
redan på slottet se här. Ögon måttet börjar ju mellan avståendet från var du ser och
var du är. Det finns ju inget avstånd mellan dig och ögats mått som du är.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Degoby system R2, yes to the Deg och by system.
I galaxen Sommargatan på planeten Tellus vid stjärnan Soltvå.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Med tidens hastighet r2-d två.

Kapitel nummer tre detta nu är, ett äventyr historien framåt nu bär. Om en drottning,
gudinna och nu en robot sagan nu är.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Ja R2, jag ser hon där, häxan lögnaren drottning nummer två hon är.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Jag struntar i henne och hennes regel lögner, allt hon smitt skräp det är. Hon och

hennes undersåtar nu åt helvete bär.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Ja, med laser vi nu ska bränna hennes här.
Med focus, ögon mått klart jag nu ser. Det förflutna är, inte ens ett minne blott.
Framtid, fantasi det är. Min chans är nu. Nu jag skjuter henne och hennes här, till ett
minne bortglömt det är.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Japp nu det är borta som stoft. Nu är det bara du och jag R2. Sommargatan är bara
min nu.

Deg och by var det platsen hette där kapitel fyra som sagan nu skedde.
*bip-bip-rzzztssaaa*
R2 i stridens hetta hände något med mig. Allt blev lugnt och stilla även fast jag inte
minns mig tänka något. Besegrade jag en annan drottning och hennes här.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Är det detta vi ska lära om nu när vi är här, av mäster Kåda vart han nu är.
Jag är här, svarade en liten blå man. Lyssna nu och lär. En gång en ond kejsare
bestämde att tanke före hjärta och själ skulle segra allt i hans väg.
Men nu är han inte här. Men jag tänker ju enda före hjärta och själ, sa gudinnan som
hon ju är.
Men så var det ju inte i stridens hetta. Då var det nu, som nu är. Nu vart kom det ifrån
vad det nu var.
Jag tror det var jag som hände mot drottning nummer två och hennes här.
Just det….. Du händer utan tanke och ord. Bakhuvud har du ej, stillad i sinne du var.
Focus låg mot det yttre, och vad som behöves göras just där och då.
Så där ögon måttet börjar; är här och just nu; så händer just du.
Så länge du låter ditt sinne vara stilla viskade mäster Kåda och försvann in i
skuggorna.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Jag tror inte det går att förklara bättre än så R2…. Men det är inte något som händer
med mig. Det är jag som händer mot allt.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Ja, jag ska vila på det en stund.

I en dröm kapitel fem nu var, drömmar växte och byggdes ej. Som skapelsen och liv
en process det var, med början och med slut. De alla hade kärleken som den var, ja
kärlek det är vad du är. Skapar och bygger med kärlek, skapar förödelse och river
med rädsla. Rädsla ville vara som sten, evig, död och vilad.
Den kan ta oss alla; för du kärlek du skapar och förändrar.
Med den frukt som är drömmar du får.
Rädsla står, avundsjuk och tittar på. Tengil var hans namn, Tengil du vill inte ens
förändras lite gran. Tengil tillslut började stjäla och stjäla allt mer började Tengil’s
makt nu tära. Se han nu planterar frön av lögner i den trädgård du är.
Gudinna drottning och kärlek du är hur ska nu Tegil’s hjärta av sten tas isär. Din
trädgård blir ju allt mer ödslig och fylld med gift den är. Med ett svärd rak genom du

kommer ta Tengil’s hjärta isär. Med ett hug nu den som historien handlade om hon
hög rakt igenom hans hjärta gång på gång. Med en nafs hon vakna.
R2, det var en dröm.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Ja, bara en dröm men lite sanning den nu en då måste haft för jag. Nu är det nog
dags för lite saft. Vad är det nu som händer ja just det. Det är ju jag Kärlek som
händer.
I kapitel sex boy Tarzan kom ner. Han tog sin plats där gudinnan hade varit. Hon tog
sin plats som dess och skaparen av denna värd. Boy Tarzan redan vuxen han är.
Gud och skapare han på jorden han nu är. Allt som skapats in detta palats är om gud
och mannen som detta nu läser, detta är nu på plats. Kärlek du är och med lust du
skapar, här och nu dina drömmar du skapar.
Du är vad som händer, var kärlek nu det är då det händer. Tid det må få ta du har ju
tid kvar. Drömmar till dig dess hon sänder,allt du behöver göra är att vakta den från
drottning nummer 2.
Då får hon dö då. Fri från all annan reflektering med fulla blicken framåt det här och
nu bar. Tarzan var kärlek och natur här och nu. Ja det är du. R2-D2 tog nu moderns
plats.
R2, R2 vad var det då nu?
*bip-bip-rzzztssaaa*
Ja, det jag som styr vart äventyret bär och skapar kärlek det gör jag nu och här. För
kärlek det är jag och tacksamhet jag har för allt gott jag får och för vad jag har, ingen
jämförelse i mig det bor.

I kapitel 7 Tarzan hade sätt allt och gjort det han önska. R2 det är dags att lämna den
som läser detta. Ljushastighet ut från universum eller in i ett svart hål.
*bip-bip-rzzztssaaa*
Där försvann de som sagan handlade om kvar fanns bara den man, du som läser
detta.

