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Poem om prat och skrik

Det finns folk 
som på fullt allvar 
tror 
att om man fyller 
luften 
med högljudda röster 
skapar man 
gemenskap.

Stillhet och tystnad 
skrämmer dem 
mer än 
ett orkanartat gräl.
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Poem på rosa papper 
den vackraste dagen i mars

Tidigt i morse 
högg den unge guden 
av sig sina händer 
och lade dem 
i min famn 
som en offergåva.

De tre valkyriorna 
som länge ropat på hämnd 
jublade och ville genast 
släpa iväg honom 
till Valhall.

Jag kunde bara sörja.
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Poem till en vän

I vecket mellan 
min ande och mitt hjärta 
vill jag bjuda dig vila.

I fliken mellan 
mitt vänstra ögonbryn 
och min pupill 
skall jag gömma dig 
för världen.

Livssmärtans ständiga 
ebb och flod 
förstenar mig 
och jag förmår ej 
skänka dig 
den värme du behöver.
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Itukluvna hjärta

Bitande kall 
viner vinden.

Kvarglömt 
under den trasiga  
parksoffan
hittar jag 
ditt  
itukluvna hjärta.

Aningen varmt 
ännu pulserade.

I fantasin 
kan jag 
sy ihop det.
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Passion II

Var är min 
flygande matta; 
buss 45?

Denna natt 
förs den av 
en abbessinsk prins 
som 
aldrig stämplat en biljett 
Fjärilslätt kysser han min hand.

Vid Vimmelplan stiger jag av.
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Passion IX

Du är vacker! 
skriker han.

För vacker!

Alla ser det!

Bli genast ful 
för andra!
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Portvakten

Vad vet portvakten 
om Puccini? 
Att man 
måste 
spela på högsta volym! 
Klart 
han ringer snuten.

Vad vet snuten om Puccini?

Klämma på brösten 
vet både 
portvakten och  
snuten om.



· 62 ·

I Jerusalem II

I Jerusalem 
framtidslandet 
fanns allt.

Mest köpt lycka.

Jag som kom 
från Fattiglandet 
tyckte maten var dålig.

Men allt fanns.

Glittrande främlingskap 
dyrbar ensamhet 
kostbar olycka.

Jag 
fattigungen 
tyckte maten var dålig.
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Sjuk i Jerusalem III

I Jerusalem 
hyser man stor 
tilltro till det 
tekniska.

Datoriserade dagis 
PC-byråkrater 
transplantationsvårdare.

Har man osmaken 
skaffa en o-operabel åkomma 
bör man ha smaken 
att dö 
fort.

Om inte annat 
förstör man  
statistiken.
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Till en dotter

Du är klar som kristall 
i ditt huvud. 
Ditt hjärta är större 
än alla jordens hav.
Din blick är blixtrande och varm.
Du är alltid seriös.
Du gör mig stolt över att vara din mor, 
min älskade Vita Tiger.
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4 juli
Permission

Permission i 24 timmar.  
Min gråa, fina träningsoverall borta. 
Var tvungen att lämna den ifrån mig 
då den har snören.  
FAN.
Förlåt Gud.
När jag frågade personalen 
vad jag skulle säga till Alexandra,  
som har köpt den åt mig 
uppmuntrade de mig att ljuga  
och säga att overallen var kvar på Asyl 21.  
Shocking!



Röster om boken
–   De här texterna är helt underbara! Tack vare det sparsmakade  

uttrycket stimuleras den egna fantasin, mellan raderna.

–  Alltså satan perkele jag börjar gråta hela tiden när jag läser.  
Det är som om det var mitt! Så jävla rakt i!

– Den här boken ska ha alla litteraturpriser som finns!

–  Jag brukar inte läsa den här typen av böcker  
men den här slukade jag. Gripande ända in i själen.

–  Den säger så oerhört mycket med så få, sparsmakade ord.  
Fantastiska texter!
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