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Upptäckt
Blott den vandrar i mörkret som inte vet vad kärleken är.
Förtappad och förlorad är den som inte känner kärlekens begär.
Han vandrar i hopplöshetens mörker, hans liv är ett helvete utan ände och utan ljus
tills han äntligen åter förnimmer den himmelska kärlekens gudomliga rus.
Så är det att vara kär. Så är det att åter vara kärleken när
efter evig vandring i helvetets nattsvarta världsliga sfär.
Jag vet, ty jag har sett allt vad som hopplöst och meningslöst är.
Kvar fnns för mig blott att upptäcka vad kärleken egentligen är.
Något att skratta åt
England, signade nation,
drottningen av vår civilisation,
dess frälsare och ädlaste frukt,
helgat varde ditt namn för evigt,
låt oss aldrig förlora ditt exempel ur sikte;
låt oss i all evighet få sola oss i din strålglans.
Ditt ljus är universellt;
må det därför vara eternellt.
Låt oss få njuta därav så länge historien varar,
o Gud, ty endast du kan bereda oss den glädjen.
O, bevilja oss den ynnesten!
Ty vad vore hela världen utan England utom jämmer och ve?
Vad England gör är riktigt
har historien poängterat mycket viktigt,
och den som angriper England angriper livet självt.
Lås oss ej ha mer av den dårskapen;
låt nu livet i stället få vara roligt.
Låt oss få njuta av världen och ljuset från England utan gräl.
England, har jag dig nu rätt kunnat uppskatta?
Låt oss då luta oss tillbaka och skratta.
Saturnus i Skorpionen.
(Dikterna ur "Min vän Ahasverus", 1983-84)
1. Hennes gröna ögon
Hennes gröna ögon är som en doftande skogssjö
så fridfull och varm i sin frid och mystik
där hon vilar i fulländad frihet och renhet
fjärran från allt vad som icke kan älskas,

ty skönheten älskar och ler blott och är därför skön
och hon kan endast älska i frihet och frid.
Och det är betydelsen av hennes sjögröna ögon:
hon kan endast älska, och allt vad hon älskar
blir hennes jungfruliga avbild:
en skogssjö i fjärran långt bortom all tid och allt rum
i sin avskildhet helig, i mänskornas allt grovt förfulande
lyckligen bristande kännedom om henne salig
och lycklig om ej saliggörande
och i sin moderlighet den fulländade vilan och friden,
all universell harmonis djupa innersta hjärtpunkt
och kärlekens innersta väsen.
2. Att vara kär
Kan man bli galen av kärlek? Det är alltför lätt.
Några sömnlösa nätter förutan den älskade, och man är såld.
Ej ett djur i en snara i gropen är så illa ute och hjälplöst
som den som är kär men ej äger sin älskade.
Vrid dig i sängen och sucka, din narr, ty du får henne aldrig.
Ty du är så dum att du älskar det stycket för mycket.
Ej fnns värre uslare självplågare än den ensamme älskaren
som icke vågar att älska sin älskade,
som icke vågar att skrika sitt vanvett,
som icke vågar att medge sin mänskliga svaghet
och sitt privilegium som människa
att vara kär.
3. De grå håren
För var gång du ser henne
levande eller i sinnet
skall du bli ett grått hårstrå rikare,
ty det är kärlekens lön.
Ingen älskar så vettlöst och blint
som den gamle med snövita hjässan och finten,
men den som är ung,
som ej ännu på ett enda ställe har vitnat i håret,
har ännu så länge blott älskat sig själv.
Blott med smärtan och lidandet,
smäleken och den förblindades vanvett
så kommer den verkliga kärleken
som ej är av denna världen,
som är vit som aska och snö
och som luttrar bort färgen från håren.
4. Min blyghet
Min blyghets munkavle och tvångströja
är mer effektiv än en dåres:
förnuftet, blyghetens tyrann,
släpper ej något ord över bron
som kan aldrig så litet förråda en känsla.
Vad skall man då göra med känslorna
som ändå är där och skriker i blyghetens fängelse,
fjättrade bakom förnuftets sju pansrade portar och lås?
Hur förnuftet än ställer och styr
är dess världsmakts perfektaste absolutism
aldrig maktlösare
än mot mänskliga känslornas eviga sanning.

5. Önsketankar
Min älskades fest utan mig är en tomhet,
en rymd utan stjärnor, ett hav utan vatten, en sol utan ljus.
Och likväl är den tomheten intet mot min,
som har sällskap men dock saknar henne,
som trivs men dock längtar till hennes livs tomhets fest,
som har ett barn i min närhet men dock saknar hennes,
som är i en helt idealisk miljö i naturen
men saknar min älskades öken,
som hänger mig åt vin och kortspel och skämt
men däri endast saknar min älskades allvar och ensamhet,
fattigdom, torftighet, ödslighet, monotoni och tristess.
Jag har allt, men jag saknar min älskades tomhet.
Min älskade har ingenting, vantrivs, lider och storknar
men har dock långt mera än jag,
ty hos henne är min innerligaste tanke,
i vilken hon upplyser allt mitt livs tomhet
och strålar upp såsom en ängel - i min fantasi,
som är långt mera verklig för mig
än allt livets mest sprudlande goda overkliga verklighet.
6. Den vita skjortan
Min vita skjorta,
en rest av en skjorta,
med till hälften lösriven krage och hål,
en gång vacker och användbar,
nu endast lämplig att riva i strimlor
till skadors förband och bandage,
har jag givit åt henne.
Den var mitt förfall och min degenerering:
den fck hänga trasig och vittna
om min egen likgiltighet för mitt öde
och utan den ringaste åtgärd.
Men i hennes händer har skjortan fått liv.
Den har lagats,
och hon har själv burit den såsom en festdräkt:
på henne blev den till den heliga oskuldens brudklänning.
Aldrig har någon vit skjorta fått sådan upprättelse
och blivit buren med större behag
och så upprättats i mer storslagen triumf.
Och om sålunda det fanns för den skjortan hopp
måste det även fnnas för mitt i en mörk garderob
ignorerade trasigt och likgiltigt hängande öde.
7. Festen
En bullersam fest med den vidrigaste tänkbara popmusik,
tequila och annan sprit, haschisch och knarkare,
en karl i sängen med henne på morgonen när jag kom dit,
blott långhåriga djuriska vilda obildade män,
hennes endast sjuårige son i vilt slagsmål med dem:
i sitt hat bet han en av grobianerna, hans moders kränkare,
djupt i hans arm, och det gjorde han rätt i,
men modern tog busarnas, knarkarnas, djurens parti.
Endast ytlighet, lättsinne, vulgaritet i kubik överallt
är det enda med henne som med alla andra.
Förbannade Kvinna, det säger jag dig:

Jag blir aldrig din hanrej.
Så är även du, min Melissa, som alla de andra:
blott ytlighet, lättsinne, vulgaritet.
Ändå har jag för min inre blick ständigt framför mig
det enda min andes blå ögon kan se av dig:
din själs gröna okränkbara ögon.
8. Horan
Jag älskar dig, fast du är en hora.
Jag älskar dig, fast ditt namn är oro och ofrid.
Jag älskar dig, fast vädret protesterar däremot med storm och regn och vinterkyla.
Jag älskar dig trots din paradoxala natur, fast din dygd motsäges av lasten,
du begraver ditt intellekt i ytlighet och vulgaritet,
och du lever för fort för att kunna njuta av vettet och omdömet.
Jag älskar dina värsta sidor, ty även de är du,
och det har nu en gång blivit så,
att du har blivit min fxa idé:
den sporrar mig om dagen, den jagar mig om natten,
den utesluter sömn och vett, all frid och ro,
allt lugn och all koncentration.
Jag lider, men frossar i mitt lidande,
ty jag lider blott för dig.
11. Din stil
Ett ögonblick såg jag dig sittande med goda vänner vid gatan.
Du verkade så övergiven fast du hade sällskap.
Man kallar din stil och bekantskapskrets "hippie",
men det ordet är för mig fult,
såsom alla rubriker på mänskor och gruppetiketter.
För mig är din stil blott personlig,
och därför så älskar jag den,
som jag älskar allt äkta personligt.
Jag älskar var mänska som blott är personlig
om hon så får värre benämning än "hippie".
Ty varje person med personlig stil
står på precis lika hög nivå som hennes stil är personlig.
Blott den som ej har en personlig stil och som ej alls är personlig
är klassbar som någonting alls
och då som ingenting.
12. Ljuset i fönstret
Hos henne lyser ljuset klart i hennes fönster,
upplyser hela knarkar-, fattigdoms-, alkoholiststadsdelen
såsom Sirius upplyser vinternattens värsta köld och mörker.
Ty det är i mörkret ljuset lyser klarast
och för dem som inte tänker på sig själva,
inga pengar haver och ej något att förlora.
En gång var jag en bland dem: de socialt lägst stående.
Nu bor jag i ljuset, köper själv min lägenhet,
bor fott och överblickar staden med en praktfull utsikt,
men hos mig går ljuset sönder.
Hos mig vill icke ljuset lysa.
Hur jag lagar lampan brister endast trådarna,
och ensam i mitt mörker skriver jag
om hennes ljus där nere i det arma Gårda
som lyser kraftigt alla kvällar,
strålar generöst i hennes fönster

och välsignar livet där
i fattigdomens ghetto
för envar som har det svårare än jag.
13. De närmaste
Ytlighet, lättsinne, vulgaritet kännetecknar allt umgänge,
och desto mer så ju mer intensivt och intimt detta umgänge är.
Därför är denna ytlighet, vulgaritet, detta lättsinne
som allra grovast och råast bland ens allra närmaste,
särskilt då syskon, föräldrar och släktingar.
Underbart var det att umgås med syskonen och med föräldrarna
den första kvällen, den första på fyra-fem år.
Men den andra var fruktansvärd:
blott för att stilla sin fåfänga ordnade dessa en fest
vilken kostade mera förhärdade och mindre känsliga öron än mina
all hörseln för två dagar framåt.
De njöt av den vulgaritetsfesten med mycket vin, punsch och öl
utom hämningslöst fjantande damer en masse.
Vilken fest! Vilken fåfänga! Vilken förintande vulgaritet! Vilken ytlighet!
Vilket braverande och excellerande lättsinne! Men alla trivdes.
Och fadern var med såsom alltid på makans mest ytliga noter.
Trots hennes totala uppgående i religionen
så råkar hon ut för att hon inom den under fem långa år
självutplånande, helt självuppoffrande dag och natt arbetar
blott för att en dag få veta att allt detta ytterst ursinniga arbete
blott var förgäves.
Min astrologi kan hon ej acceptera:
hon tror ej som jag, att vårt öde är skrivet i stjärnorna.
Ja, jag är en fatalist, men jag tror att vårt öde är gott
hur ont det än är.
Jag tror ödet är skrivet i stjärnorna,
men jag tror ej någon människa riktigt kan läsa och tolka det.
Det som vi vet är begränsat och bristfälligt alltid;
blott det som vi ej vet är fullkomligt.
Sålunda går mänskligheten
i form av var enskild personlighet
ständigt balans på en rakknivsegg
och hotar ständigt att ramla
men lyckas dock alltid gå vidare
mot eggens ständigt allt vassare skarpare spets
för att störta när plågan blir för outhärdlig.
Så är det med kärleken ock:
eggen blir ständigt skarpare
men smärtan blir därmed ständigt blott ljuvare
ju mer man älskar.
Beviset för sann kärlek är,
att ju längre man går från varandra,
ju mera man skiljs,
desto närmare kommer man endast varandra.
14. Din frihet
Jag älskar dig endast platoniskt,
jag älskar dig endast i anden.
Jag har aldrig själv blivit så överraskad
som när jag blev kär i dig:
jag brukar ej bliva kär.
Vi var vänner och umgicks spontant och neutralt
blott i samband med lägenhetsbytet,
och aldrig så föll det mig in att jag kunde bli kär i dig,

vilket jag upptäckte till min förvåning att jag var
den kvällen du skulle med Tommy till franskan.
Som jag älskar dig blott platoniskt,
så älskar jag hela din vänkrets,
bohemer och knarkare, alkoholister och Richard och Tommy.
Jag visste ej han var din man.
Och hur skulle jag veta det?
Du presenterade aldrig den spjuvern för mig.
Men jag älskar varenda din vän,
och ju vildare, långhårigare och mer kriminell,
desto mera.
För mig får du älska med vem som helst av dem.
Jag älskar dem alla.
Du kan ändå aldrig förlora din oskuld.
Vad menas med hora?
En kvinna som säljer sin kärlek för pengar.
Du kan endast älska. Du kan aldrig sälja dig.
Det höjer dig över mig, som i alltför hög grad
säljer min kropp och själ genom arbete, bara för pengar,
när jag borde skriva blott och komponera.
Så är jag själv långt mer en hora än du,
som ej går till ditt arbete när du ej känner för det.
Det fnns många så kallade oskulder
som är långt värre än horor
och många så kallade prostituerade
som är mer ädla och heliga än någon munk.
Ordet "hora" fck jag från din mun.
Annars hade jag aldrig förmått mig att använda det.
Som en tolkning på en astrologisk aspekt
föreslog du det ordet,
men jag kunde icke förknippa det ordet med dig.
Det kan jag idag mindre än någonsin.
Såsom en laddad dramatiskt stark överdrift
använde jag detta ord i min dikt om dig
i ett försök att om dig tänka det allra värsta
och genom den tanken besegra den misstanken.
Detta är sanningen.
Aldrig skall jag ta ett uns av din frihet,
din ständigt fulländade och suveräna okränkbara frihet
ifrån dig.
Jag vill bara göra den större.
15. Fruntimmer
Varför får jag inte älska som alla de andra?
Vartenda ett fruntimmer som kommer in i mitt liv
stöter bort mig, förintar mig, fyr från mig, eliminerar mig.
Utstött blev jag av min moder från mitt enda riktiga hem
på min enda och käraste systers uppriktiga anstiftan.
Av intrigerande damer, som stod mig minst sagt lika nära,
avskedades jag och utstöttes jag som organist ur församlingen:
hela min ansträngning där, mitt heroiska överarbete
blott ledde till att jag blev krossad av kyrkans intriger och byråkrati.
Aldrig hade jag något mot den stackars lesbiska kvinna
som mer utstuderat gick in för att göra mig ont än nå'n annan.
Och den som jag senast har älskat får jag icke mer skriva dikter till.
Hon tar fentligt emot mig och skyller på mina så kallade "vibbar",
jag får ej försvara mig för henne och vågar endast mig smyga förbi hennes hus
när hon inte är hemma.
Det är mitt olidliga öde:
att alltid bli utstött ur mänsklig gemenskap,
att alltid bli sparkad som främling och utböling.

Judar allenast har aldrig stött bort mig.
Och ändå, ni kvinnor, så vet Gud om ej någon annan
att jag älskat er mera än någon annan.
16. Baksmällan
Man vet att det inte är hälsosamt, men man dricker ändå.
Man vet att man bara förnedrar sig, men man dricker ändå.
Man vet att man bara gör sig mer vulgär, rå och billig, men man dricker ändå.
Man vet att ens sällskap blir sämre i takt med en själv, men man dricker ändå.
Man vet att man bara mår skit-taskigt efteråt, att dagen efter förstörs,
att man bara fördärvar och odugliggör sig, men man dricker ändå.
Man vet att man förbränner sin hjärna, men man dricker ändå.
Man är en helnykterist, man är en antidrogpropagerare, man är en renlevnadsman,
man är helig och kysk, men man dricker ändå.
Alltför klart smakar spriten blott pyton och piss, men man dricker ändå.
Man fördärvar sin mage, man fser blott vätskor,
man lider de mest outsägliga kval, men man dricker ändå.
När man pissar så svider det gröna och röda urinet i kukens kanal,
men man dricker ändå.
Andra lider för en, men man dricker ändå.
Man är helt oförbätterlig, men ändå dricker man, fastän man vet det är fel,
och man nyktrar till blott för att dricka igen.
Varför dricker man då? Endast emedan man är en människa.
17. Exil
Man vågar ej gå henne nära, ty hon är förbannad.
Hon rasar, hon grälar, hon avrättar en in i själen
mer effektivt än giljotinen skar halsen av adelsmän.
Därför är jag i exil. Icke vågar jag gå henne nära.
Jag vågar ej synas ifrån hennes fönster.
Jag vågar ej cykla förbi.
När jag far genom hennes kvarter fruktar jag hennes ansikte i varje gathörn.
Hon är ännu ledsen och arg på mig.
Därför så är jag en fredlös, en landsförvist man,
biltog, arm emigrant, en högst olycklig paria,
i fångenskap i sin exil, mera usel än Job i sin gräsliga olycka.
Och endast ett får den stackars exildömde att leva vidare i sin olycka trots allt:
att hon en dag skall visa förbarmande,
att hon trots allt skall förstå,
att min enda förbrytelse var att jag älskade henne
och att jag trots allt i min kärlek förblev henne trogen.
18. Bordellmamman
En ful gammal käring i nattrock med svängande höfter
går sålunda klädd även utomhus i bara toffor
till allmänt beskådande,
svär som en karl, är vulgär som en hallick,
behandlar var man som ett nöt,
respekterar blott oskulder,
röker såsom en vulkan,
dricker kaffe i ett, när hon ej dricker vin, cognac, whisky, likör eller sprit,
tål precis vad som helst,
har en mage av stål som knappt alls reagerar
hur än hon försöker förbränna och uppfräta den.
Men den käringen läser.
Hon är bildad som ingen annan.
Ett bibliotek utan like, en språkfärdighet utan gräns,

fransk och tysk, spansk och engelsk
är hennes lätt fytande konversation,
och hon läser den svåraste litteratur på fem språk.
Hennes älsklingar är Boris Pasternak och Stefan Zweig.
Vilken intelligens! Vilken glansfull begåvning!
Och detta begravt bakom denna vulgära fasad
av sju lager av smink, en ridå av narkotikarök,
ett beständigt pågående rus av vin, sprit, cognac, whisky,
likör, armagnac och därtill hembränt självdestillerat
och drösar av krypande ömkliga män.
Kära kloka briljanta begåvade musa,
vem gjorde dig sådan?
Och varför fck jag icke träffa dig
innan din själ blev begravd
under högar av kärleksaffärers bedrövliga bittra
besvikelser, minnen och lik?
19. Hjältinnan
Hon är gift med en alkoholist,
som hon slavar för, sliter ihjäl sig för,
föder och göder och mättar med kärlek.
Han är såsom drinkare professionell:
dricker mycket och jämt, har jämt simmiga ögon,
var duktig en gång då han såg bättre dagar
men utför nu aldrig mer någonting nyttigt.
Han ligger blott henne till last
när han ej ligger andra till last,
och när hon ej är tillstädes ligger han även med andra och gärna.
Han är oberäknelig, kan när som helst attackera en främling,
ser ofta bakom sig tolv blå elefanter
och vågar ej någonsin vara allena.
Han har fyra barn från just så många krossade äktenskap.
Hon har blott ett från blott ett krossat äktenskap.
När han ibland blir för svår skjuter hon sig i armen
ibland fera gånger om dagen.
Ibland står hon helt enkelt inte mer ut.
Och hon är epileptiker.
Men vilken gudabenådad hjältinna!
Hon ger aldrig upp, aldrig släpper hon goda humöret,
blott livsglädje och varm generositet sprider hon jämt till alla,
och vacker är hon i sitt dagliga lidande som ingen annan.
Men det är en ansträngd ansträngande skönhet,
en hårdhetens skönhet,
det spänt sammanbitna okuvliga lidandets skönhet,
ett moderligt mods allt ont ursinnigt trotsande skönhet,
en skönhet som är mera maskulin i sin uppskruvade hårdhet,
en skönhet som i allt förnuft sammanbitet hårt trotsande hjältemod
dock endast kan vara kvinnlig som ingenting annat.
20. Samhället
Kärlekslöshetens ohyggliga samhälle, du är ett hjärnspöke blott.
Orwells, Huxleys och andra demoners ohyggliga drömmar
om vårt universums allt hemskare obehag
är blott ett alternativ till att blicka för djupt i ett whiskyglas.
Det är en lögn att vårt språk endast bara krymps ned.
Det är även en lögn att massmedia behärskar oss människor.
Aldrig kan mänskor bli slavar förutan att blint sparka bakut.
Förtryck i vad listigt förklädd form som helst
kan i evighet blott leda till triumferande uppror.

Allt materiellt och allt materialistiskt är endast en lögn
som allenast idioter kan tro på idag för att glömma i morgon.
En Palme i predikstol, en Bruno Kreisky i antisemitisk förklädnad,
all världen med alla dess socialistiska ledare,
opportunister, publikfriare, fariséer och hycklare
är bara en maskerad utan mening,
tomt skrävel och billiga cirkustrick.
Sådana väcker blott uppmärksamhet av det slag
som förr romarnas mest dekadenta artister
med påfallande energi och effektivitet
väckte hos den mest ytliga, låga vulgära publiken
med att stå på scenen och fjärta så mycket och ljudligt som möjligt.
21. Hennes dofter
Ingen doftar som du.
Ändå är det ej några konstruerade dofter, nej, dina personliga dofter är enbart naturliga.
Där är förstås litet rökelse,
men framför allt dina kryddofter,
dina exotiska dofter av enbart sträng hälsosam och vegetarisk sund mat.
Dina dofter är sådana, att man är säll blott i dem
fastän du ej är där, ty så mycket av dig fnns i dem.
Mera lyrisk och rusig av glädje är jag i din doft utan dig
än i någon dams sällskap i yttersta närhet som saknar den doften.
Så helig är för mig den doften, så högt respekterar och vördar jag den,
att det ej fnns en dam i all världen som går upp mot den.
Ty det fnns ingen mera personlig doft i denna värld.
Blott du kan så dofta, att doften allenast hänrycker mig
till den mest utomordentliga salighet
och så att det blotta minnet av denna din doft
har kraft nog att kvarhålla mig i denna salighet
så länge jag själv det vill - och i evighet.
22. Fulheten
Den mest präktiga av alla kvinnor,
perfekt, realistisk, prosaisk, manhaftig och praktisk,
som sköter sitt yrke demonstrativt väl
och är pryd ifrån tåspetsarna till det yttersta hårstrået.
God är hon dessutom, en idealisk kamrat,
stimulerande, intellektuell, kunnig, intelligent och erfaren,
social och i sitt största ässe i klubbar, föreningar och vardagskollektivarbete.
Hon är den borna arbeterskan, urtypen för statarmodern,
som offrar sig för andras väl och för plikten.
Men i denna mänskliga och humanistiska perfektionism
ser jag fulhet och tomhet allenast.
Hon har allt men är i sin rikedom fattig.
Hon ger generöst men är i sina gåvor bankrutt.
Hon är vidsynt och öppen som få men i sitt sinnes oreserverade öppenhet
inskränkt, begränsad och ensidigt inställd som få.
Där fnns ej någon skönhet. Där fnns endast fulhet,
socialrealismens perfekta, fulländade fulhet,
i praktiska livet hur nyttig och lämplig som helst
men för konstnärers tidlösa penslar
såsom ett porträttobjekt ointressant
som det socialistiska samhällets sjuka grå himmel
men långt ifrån helt utan nytta
med sin hälsosamma och fruktsamma, tråkiga väta.

23. Det grälande fruntimret
Hon grälar så gnistorna fyger.
Hon sargar min själ med de vassaste pilar i överföd
som Roms soldater med fyrtio pilar sköt ned Sankt Sebastian.
Hon slår mig med hela sitt väsen med hela dess våld.
Hon förintar min själ och slår huvudet av mig,
hon utsticker ögonen på mig så att jag ej mera kan se henne,
och mina öron bedövar hon med sin mest utomordentliga svada.
Det är knappast någonting kvar av mig när jag med vacklande steg retirerar
för att icke se henne mer,
men ändå är jag oskadd och ler,
ty hon grälade på mig - det vet jag - allenast av kärlek.
24. Låt mig få älska dig
Låt mig få älska dig
om ej i handling så dock i troskyldiga ord.
Om jag ej får beröra dig,
låt mina versrytmers smekningar desto mer visa min ömhet.
Om jag ej får se dig,
så låt mig i tankarna då desto mera få älska dig
med all den värme som är oss förbjuden av ödet.
Jag älskar dig.
Därför blott friar jag icke till dig,
ty ett äktenskap - det har du sett - kan förstöra vad kärlek som helst.
Låt mig få älska dig så,
med en osviklig värme som trotsar all världsalltets kyla,
med evighetslågande eld som i sin höga andlighet aldrig kan bränna och skada oss
och med en trohet som trotsar all verklighets fulhet.
Du är stora lyckan för mig,
vare sig du betyder för mig i praktiken ett äktenskap eller min död eller båda,
och den lyckan kan jag ej avstå ifrån,
ty den är all den lycka jag har.
25. Mitt ödsliga liv
De andra är hemma i världen.
De har accepterat vårt samhälle såsom det är
och till kropp och själ inlemmats i det.
De har alla sitt på det torra.
De har sina pengar.
De har råd med middagar, fester, banketter och sprit.
De har sina förtjusande smyckebehängda lojala
okritiska och eleganta jämt älskande hustrur.
De har sina villor och bilar,
sin television och sin video, stereo och radio.
De reser till Grekland, Mallorca, Västindien, Hawaii och Maldiverna
när de behagar
och sköter perfekt sina tjänster,
som de ej förlorar emedan de har akademiska papper på att de kan sköta dem.
Allt har de samhällsinlemmade, de välanpassade,
sekulärt assimilerade och etablerade borgarna.
De har sitt liv och sin lycka i all denna ytlighet.
Själv har jag intet av detta.
Jag har mina kritiska tankar blott och mina böcker,
min dikt, min musik, mina orgier i kaffe och smörgås,
min ensamhet, astrologi, religion och min bildning.
Jag har ingenting utom ande och ensamhet.
Det är mitt ödsliga öde.

26. Modern
Hon är icke vacker men älskar.
Hon har föga vett och förnuft men är synsk och har intuition
mer än någon av männen som utnyttjat henne.
Hon är överkänslig och tål icke se blod på TV
men umgås med döende, döda, perversa och galna
mer djärvt än en man skulle göra.
Ett hjärta av guld, en generositet utan like,
en gränslös självuppoffring för allting mänskligt,
ett reservationslöst deltagande och totalt engagemang i var lidande människa
är resultatet av hennes personliga lidanden,
tragiska uppfostran utan en fader
och hennes besvikelser på livets hårdhet.
För oss, sina vänner, har hon byggt sitt hem,
världens tryggaste vrå, ett sannfärdigt chateau,
isolerat men centrum för all mänsklig värme,
avlägset men nära för alla som har ett varmt hjärta,
ett anspråkslöst torp uti skogen
mer mättat av andliga skatter än konungens slott.
Där bor det varma innerliga modershjärtat
och öppnar sin famn för var främling i världen och samhället
som i dess hårdhet far illa.
Vad är mera mänskligt och tillgivet än modershjärtat?
Blott den som besvarar och gengäldar värmen och ömheten,
moderlighetens allt negativt destruktivt upplösande universella helighet.
27. Ensamheten
Var fnns den kvinna som ej är en hora?
Var fnns den jungfru som inte är skändad?
Var fnns väl den dygd som består och som är konsekvent?
Var fnns den renhet som ej självmant uppsöker smutsen?
Var fnns den moral som ej gör sig till dubbelmoral,
och den enkla moral som ej gör sig förhatlig, föraktad och korsfäst,
fördömd och förnekad av alla?
Var fnns väl den kärlek som tänker på annat än sin egen fördel,
den kärlek som ej är beräknande, den som ej älskar sig själv blott?
Var fnns idealet som inte förintas och krossas av världen och makten
och realitetens etablissemang?
Var fnns anden som icke blott strävar materialistiskt?
Var fnns religionen som ej blott är uttryck för egoism och fanatism?
Var fnns godheten, den goda viljan, som ej kommer blott ont åstad?
Var fnns skönheten som icke fäckas av omvärldens fulhet och dränkes i den?
Var fnns Gud, som sägs vara den ende som skapar, upprätthåller och håller ordning på allt?
Det fnns ett svar allenast på samtliga dessa betänkliga spörsmål,
och det svaret är: endast i ensamheten.
28. Mötet
Åskan gick, och det blixtrade vilt och det dundrade högt
när vi träffades ute i ösregnet.
Du hade ett paraply, där du gick utan regnrock,
men jag hade inget att skydda mig med
utom jacka av tyg med tre lossnande knappar
och trasiga skor.
Men jag njöt av det skvalande skyfallets måttlösa dusch,
ty där stod jag och pratade åter med dig.
Kära goda, förlåt mig
att jag härmed åter till dig skriver dikter

i trots mot ditt höga förbud.
Men det fnns inget hemskare brott
än att döda sig själv
med att ej vara sann mot sig själv
och ej uttrycka sina uttryckliga känslor.
29. Den fna damen
Hon kan inte gråta. Och därför kan hon inte heller älska.
Hon varit gift, hon älskat många, men aldrig känt sig tillfredsställd.
En vacker dam av fnt och ädelt sätt och börd,
men fattig, utan inkomst, arbetslös och utbränd,
vacker än men härjad, vedervärdig när hon målar sig,
intagande som få när hon är ren och naken.
Ganska tokig och förryckt men fri, fullkomligt skrupellös men glad,
kan ej genera sig, uppträder skamlöst men är oförarglig.
Sådan är hon, den bedagade madamen,
alltid fyende och alltid åter sökande den frätande brännbara kärleken,
vars pilar, svärd och hjärtesår lärt henne blott
att aldrig gråta.
30. Rebellen
Krossa människan, natur!
Låt dina virvelstormar, syndafoder, skyfall och orkaner
dränka människan i hennes synder, laster, ansvarslöshet, egoism och kortsynthet.
Dränk städer; foder, svämma över, angrip världen,
krossa mänsklighetens hot mot liv, miljö och skönhet, frid och ordning.
Mänskan är ur natursynpunkt blott en skadeinsekt,
ett miljöhot och en fara för natur, kultur och samhälle.
Så rasa fritt, högheliga natur, med helig vrede mot all mänsklig ytlighet,
dess överföd och överdåd, dess övermod och nonchalans,
dess intighet och ruttenhet, dess ateism, materialism och djuriskhet.
Ej någonsin skall mänskligheten kunna straffas nog
för deras illdåd mot naturen och allt liv.
31. Vålnaderna
Vålnaderna hälsade mig välkommen.
Djupt vilar dunklet över minnenas eviga skogar.
Sekelskiftet lever ännu i naturlighetens tidlösa värld
med minnen och normer från säkerhetens tidevarv,
den tid som innebar omsorg och uppfostran,
omtänksamhet och ömhet, generositet och välvilja utan ände.
Sådana gåvor hörde de gamle till,
som föddes i en lycklig värld men fck lida mycket.
Det var den stora generationen,
Eirik Hornborgs, Stefan Zweigs och Meresjkovskijs
förlorade, glömda och saknade generation,
alla tiders ädlaste.
Vem älskar idag sina barn och tänker på dem?
Vem lever idag för en framtid ?
Endast undantag, idealister och asociala stofler.
Ty samhället präglas ej längre av individualitet
utan blott av bekvämlighet, fusk och sterilitet.
Normer för väl utfört arbete fnns inte mer
utan blott lön för minimal möda,
ackord inom fackgränser,
paragrafreglerad sysselsättning,
bidrag, socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag

och försäkringskassans välsignelse.
Blott medelmåttan går hem; alla andra blir lidande.
Den som är duktig blir impopulär;
den som skicklig är väcker blott avund;
en hantverkare som går in för att göra sitt jobb
minutiöst och perfekt, detaljerat och vackert
får aldrig sitt arbete sålt. Han kan dock skänka bort det.
Men vålnaderna av den stora och bortglömda
generationen far då upp ur gravarna
och ropar ve över världen.
O mänsklighet! Skall du då aldrig det lära dig
att vara helig som Gud eller eljest gå under?
Det var judendomens mission i vår värld,
att med sitt alltför klara historiska starka exempel
bevisa, att antingen lever man väl och är helig och arbetar
mera för själens tillfredsställelse än för kroppens,
eller så lever man dåligt för kroppens skull endast och dör och går under.
Det fnns ingenting där emellan.
Naturligtvis är kroppen viktig som själen,
men själen och Gud är det alltid väsentligaste.
Den som glömmer det är redan dömd och förgjord.
Den som tänker på det och som lever för det
skall i evighet leva som en av de vålnader
som aldrig upphör att framgångsrikt piska på världen.
32. Kollektivet
Var icke någon, men lev såsom en av de andra.
Försaka dig själv, och glöm bort allting eget,
på det att all din energi må förbrukas till godo för andra.
Om du har ett jag så glöm bort det och släng det,
ty alla personliga ensamma tankar är dumma,
rent kollektivt sett.
Om du ej haver någonting positivt att glädja dem med
så tig, på det att du ej göre dig skyldig till negativt nonsens,
som kollektivt aldrig bör tagas på allvar.
Att tiga är vist, men att prata är dåraktigt
om man ej även kan lyssna.
Så tig i församlingen, lyssna och lär,
observera och följ med i allt vad som händer,
så kanske ditt kollektiv lyssnar till dig
när du någon gång har något vettigt att säga.
33. Det röda skägget (Berndt Lindholm)
Vad gömmer sig bakom hans rävpäls till skägg?
Den robustaste hantverkaren Finland känner,
en nordisk Cellini men helt utan högmod,
den starkaste individualist men med omdöme, smak och förnuft,
en ädelt genuin karaktär, med en avgrund av prövning och lidanden bakom sig.
Ej är han hemma i Borgå hos sitt eget folk, sina egna,
ty han är för stark som personlighet och alltför strävsam och påstridig.
Ej är han hemma hos fästmön i Danmark,
på det platta Jylland med platt kust och öbankrutt skärgård.
Nej, hemma blott är han i sin öppna segelbåt,
ute på fjärdarna, ensam med klipporna,
kämpande mot stormars salt och sitt ödes och allt universums församlade bitterhet.
Ensam är stark - och ej fnns någon starkare eller mer ensam
än mannen bakom det färgsprakande, bländande skägget.
På havet allenast bland vassa och ödsliga klippskär och under bar himmel
och verksam i uråldrig guldsmedjas dunkel och fukt

kommer han till sin rätt som titan,
som en ständigt mot ödet djärvt trotsande
allting utmanande människa.
34.

Människoråttor

En okänd sjukdom som uppfräter kroppen inifrån
sprids i västerländska storstadsghetton blott
och drabbar endast knarkare och homosexuella.
Kroppen tynar bort och utan att man vill det,
utan att den högsta läkarvetenskap kan fatta varför
eller göra något åt det.
Denna sjukdom blev först upptäckt för tre år sen,
och sen dess har för var månad offrens antal dubblats.
Utgången av sjukdomen är alltid döden.
Det är onaturlighetens lön.
När människan så helt tar avstånd från naturen
att han ej mer helgar äktenskapet,
odlar sina känslor blott med sex och droger
och ej längre annorlunda skickar sig än brunstiga
moralokunniga kloak- och pest- och kalråttor,
då måste råttorna med sitt naturliga familjeliv
och dess befrämjande och sunda starka återväxt
besegra mänskosläktet
och åtminstone utplåna alla offer och patienter för
Acquired Immune Disorder Syndrome,
måttlöshetens, onaturlighetens och moral-, förnufts- och levnadsvidrighetens
alltför logiska, naturliga och nog rättvisa resultat.
Ty när en människa är mer ett djur än människa
så är hon icke värd mer att få vara människa.
35. Pionjären
Skriv ändå, fast de inte förstår vad du skriver.
De är icke själva stilister; blott därför förstår de ej
varför du diktar och diktens förtjänster.
Det är typiskt mänskligt att strax kritisera
det som ej förstås, som är främmande och som ej hör till det vanliga.
Orsaken till den okunniges alltid förmätna kritik
är hans okunnighet blott och ingenting annat.
Och därför så är det så viktigt att du icke upphör att dikta,
ty dikten och konsten allenast kan fria en okunnig ande
och höja den upp över världen så att den kan få perspektiv och distans
till sig själv och sin okunnighet och så något bemästra den,
(ty aldrig kan man bli fullständigt kunnig,
men det vet allenast den vise.)
Så dikta, poet; var ej rädd för att fyga,
ty om du ej själv vågar fyga, hur kan du väl då övertyga de andra
att fyga är möjligt, och hur kan du lära dem att fyga själva?
36. Böckernas undergång
En bok är helig tills en annan än författaren får läsa den.
Då börjar dess oändliga martyrium:
nedgörande kritik, en ocean av missförstånd,
osålda lager av utgivna exemplar som måste skrotas,
folk som läser en rad eller högst en sida och så kastar boken,
folk som bränner den och skickar den till insamling av papper det sista är det högsta materiella vitsord någon bok kan få,
ty den som skickar papper till insamlingar bevisar därmed

att han värdesätter papperet och är förmögen till den minsta altruism.
Men det erkännande som varje diktare mest efterlängtar
är att någon visat sig förstå hans mening,
att en enda värdesätter och begriper andemeningen i vad han skriver,
men det är blott ytterst sällan som en bok
blir läst så väl att boken aldrig dör.
Endast läsaren kan giva boken evigt liv.
Författaren blott spiller tid och möda
på det mest riskabla olönsamma företag:
befängt förverkligande av en världsfrånvarande diffus idé,
som har en chans på en miljon att lyckas och att bli förstådd.
Dock är det mera viktigt
att ha idéer att förverkliga
än att förverkliga idéer.
37. Barnen
Alla är vi barn i Vår Herres hage.
Den vuxnaste och mest allvarliga är aldrig mer än ett barn,
den mest årstyngda ärbara nittioåring och klanpatriark
är ett barn liksom varje politiker, biskop och rektor och statstjänsteman.
Man är aldrig mer än blott ett barn innerst inne;
allt allvar och bjäfs, alla titlar, diplom och meriter
är bara tom ytlighet, masker, förställning och taskspeleri.
Hela livet är barnsligt och blir ständigt barnsligare
ju mer man tror att man växer upp och blir vuxen och mogen.
Och därför är gamlingen och lilla barnet de starkaste mänskorna,
ty endast de vågar vara naturligt och öppet och trovärdigt barnsliga:
dem endast är det förunnat.
De vuxna så kallade mogna, som skaffat sig ansvar och ställning,
och som är så dumma att de börjat ta själva livet på allvar
får aldrig förlora sitt ansikte, mognadens löjliga mask,
ty de inbillar sig att de är något, och därför är de så löjliga.
Ingen är därför mer mänsklig, naturlig och äkta än den
som allt genom sitt liv vågar öppet bevisa
att han aldrig är något mer än ett barn.
38. Anastasias dotter
Jag fyger för din skull.
Min fot rör ej mera vid marken.
Jag känner blott svindel inför all kontakt med vår värld,
ty jag älskar dig, käraste, mitt fula troll,
du mest originella exotiska charmfulla mörka prinsessa,
du skogarnas djupaste dolda mysterium,
du ödets, passionernas, troskyldighetens och nyckernas offer.
Men du är så god att du ej ser ditt öde och din tragedi med bedrövelse.
Du rycker endast på skuldrorna åt alla samlade olyckor och ler som solen.
Du är Anastasias dotter, prinsessan som världens gång glömde,
som världens historia förnekade och av okunnighet nesligt förtrampade
för att hon ej mera ledde historien, för att hon ej hade pengar
och för att hon vägrade att mera tala på ryska, det språk som historien fördärvat.
Olyckliga lycka och lyckliga olycka, ej kan du gråta. Du kan bara le.
Och så ler endast det outsägliga lidandet,
historiens och all mänsklighetens ohyggliga öde och lidande.
Skratta åt olyckan, mänsklighet! Ruska på axlarna åt dina öden!
Vad var nationalsocialismens förintelse av judendomen i Tyskland?
Historiens nyck blott, en olycklig världsepisod ibland alla de andra, en struntbagatell,
som vi endast bör rycka på axlarna åt och på nytt möta modigt
med vårt allra soligaste varma leende.
Le emot döden och skratta åt världen, driv gäck med vart krig,

tag atomåldern och alla krutgubbar med sina väteneutronarsenaler med en munter klackspark,
- tag aldrig historien och ödet på allvar.
Gud menar ej någonsin allvar.
Han leker allenast med oss, och han skrämmer oss med sina skådespel
blott för att som skådespelaren njuta av att åstadkomma effekter.
Du lever än, den siste kejsarens enda tidstrotsande dotter,
för att le åt världens historias fåfänga,
blott för att komma all världen på skam
med ditt eviga och triumferande leende
som lägger världen och ödet på knä för din hand
som är kärleken.
39. Hybris
Kom med mig till Göteborg.
Våra barn skall bli de vackraste i världen.
Hela staden ger jag dig:
alla mänskor känna mig
och skall känna dig.
Kom, bliv min drottning;
jag skall giva dig mitt kungarike
och helt underordna mig vår lycka,
som är du, det enda väsen som vi två utgör tillsammans.
Vi är enighet tillsammans,
endast lycka, godhet, kärlek, glädje, eufori och skönhet.
Bliv min älskade,
låt mig få bära dig snart över lyckans tröskel;
kanske redan detta år.
Jag älskar dig.
Du älskar mig.
Vad kan då hindra oss från att få hela världen?
Jag skall lägga den för dina fötter.
Det skall bli beviset
för att kärleken vi känner för varann
är mer än bara äkta.

40. Jag älskar dig
Jag älskar dig.
Du är mitt hem, mitt ljuvligaste hem på jorden.
Allt som blott är mänskligt och blott därför svagt
och imperfekt, bedrövligt och eländigt
älskar jag hos dig, du svagaste av alla själar,
allra mest labila, lidande och passionerade.
Du har det djupaste mest svarta mörker
kombinerat med den ljuvligaste lycka:
dårskap parad med sann vishet
och den mest triviala ytlighet i underbar kombination med
from uthållighet och tålamod:
all levnadsvisdoms höjd.
Jag älskar djupt ditt mörker och din synd,
ty i dess strävan är den blott gudomlig.
Allt hos dig kan jag blott älska
ty du är allenast och ej något mer
än blott en människa
i dess mest ljuvliga förnedring.

41. Avskedet
Må varje avsked bli en början till en salig fortsättning.
Må varje saknadstanke resultera i en underbarare förening.
Må var tår vid skiljevägen blott betyda skratt och glädje
vid den korsväg där var ensam väg på nytt må löpa samman
med de tragiskt en gång lämnade.
Må vart minne vara blott en pant för framtiden,
en ljuv försäkring om den oundvikliga återföreningen.
Må sorgen leda blott till glädje,
saknaden allenast till än intensivare förbund,
förlusten blott till vinst och minnet blott till vänskapens fördjupande.
Ty ej fnns kärlek som för evigt varar
om den icke är baserad på osårbar vänskaps fasta grund,
på ömsesidig och total respekt för andrens individualitet,
på fullständigt förtroende och öppenhet med sanningen,
på förbehållens absolutaste bankrutt.
Den kärlek som på sådan grund tillfälligt bjuder ömt farväl
är dömd att ständigt upprepat återförenas
och att vara i oändlighet - och längre.
42. Frieriet
Jag är världens sämsta så kallade friare.
men jag har i Göteborg två adresser och bostäder.
En är förnäm, och den andra är primitiv.
Båda är små, men tillsammans kan de bli ett hem för oss.
Vi kan bo åtskilda på var sitt ställe,
den ena förnämt och den andra mer primitivt.
Så kan vi byta, och så kan vi även tillsammans
bo på båda ställena.
Enligt uppgifter från arbetsförmedlingen
skall det ej bli alltför svårt för dig att få ett arbete här:
det är i Göteborg just för närvarande klar brist på journalister.
Jag har icke någonting mot att bli gift med dig.
Vad säger du?
Komplikationer:
Ske icke min vilja men endast din.
Jag vill ej rycka upp dig från München, om du är alldeles tillfreds där,
och ej får vår eventuella förening förhindra att du far till Mexico nästa år.
Den ena av mina bostäder är just nu uthyrd,
men den mänskan kan fytta inom en tre-fyra månader.
Kom, om du vill, men låt oss i så fall
ta det lugnt och försiktigt.
43. Kungen av Åbo (Gottfrid Gräsbeck)
En fintskallig man utan ett hår på kroppen
med dalaperukfrisyr som Gösta Ekman i flmen om kung Gustav Wasa
med en verksam lunga som följd av lungtuberkulos i hans ungdom
är Åbos mest lysande musiker, ledare av Nordens bästa studentkör,
en kompositör av seriös såväl som folkloristisk musik
och med stark originalitet,
en unik musikalisk skyhög toleransnivå
och med en stark teologisk grund och huvudinställning till all musik.
Aldrig har jag mött en mera hängiven, lysande, charmfull och älsklig artist,
något feminin, sofstikerad och alltför godtrogen den materialistiska utvecklingen
inom såväl teknik som musik,
men med genuin känsla och den alltför ömtåliga överkänslighet

som är så viktig hos konstnären om konsten verkligen skall bli sann konst
och ej endast teknik.
Endast sådana människor kan lära människor att sjunga rent,
och det är deras hela livsmening: att praktiskt bevisa
att människan kan sjunga rent genom livet
och göra sitt liv lika rent och sant, rätt och sunt därefter
i motsats till alla djur, varje näktergal, val och gibbonapa
som aldrig kan hålla tonen och hålla sig till någon renodlad tonart.
Att harmoniera musik är att harmoniera oss människor,
och den som kan sådan konst är i sanning en kung ibland människor,
mänskligare än nå’n annan och därför mer upphöjd
än någon person som ej fattar
att meningen med all musik är att göra oss människor bättre,
och det är en sak som allenast musiken är mäktig.
Och om ej musiken gör människor bättre
är ej den musiken Musik.
44. Gott umgänge
Gott umgänge är utan tvekan det bästa
som livet kan erbjuda.
Att sitta uppe med vänner och prata till midnatt
och längre, till gryningen, utan att lida av trötthet,
att fnna sig själv i en annan,
att fnna i en annan människa rikare världar
och erfarenheter än ens alltför välkända egna,
att kunna av andra få inhämta råd
och förnuftiga sakliga tankar om ens eget tillstånd
som man aldrig själv kan få vettig distans till,
att glömma sig själv i fromt sällskap med andra
är att återfå tron på livet och lyckan,
på sin egen framtid och möjlighet
och på sin kärlek, sin hustru, sin chans uti livet
att undfå det högsta som livet kan erbjuda.
45. Manslukerskan
Fullständigt hämningslös i relationerna
bor hon tillsammans med en eller två eller tre män samtidigt,
vill gifta sig med den som är tolv år yngre,
vill ha barn med den som har barn och är gift redan
och vill bo samman med man nummer tre,
en platonisk försynt kavaljer som är oskuld.
Hon struntar i vilka väsentliga äktenskap hon saboterar,
hon struntar i vilket barn hon så gör faderlöst
och vilken oskyldig hustru hon dömer till änka.
Hon tänker blott på sina nycker, och ingen är hon mera blind för
än den enda som alltid verkligen älskat och hållit av henne
mer troget än vad som är möjligt för henne att tänka sig.
Blind är hon och döv för allt utom sina personliga känslor,
som är så extrema och irrationella att hon av sin mor en gång
hotades instängas på hospitalet.
Likväl är hon vacker och rar, god och glad, spirituell och gemytlig,
och för att hon i all sin svaghet är mänsklig
förlåter man henne vart blödande hjärta,
vart nykrossat äktenskap och varje utblottad älskare.
Och egendomligt nog förlåts hon mest och helst av sina offer.

46. Hennes tystnad
Vad kan hennes tystnad betyda?
Det kan icke vara blott likgiltighet.
Kan det vara att hon ej vill stickas,
som ju kvinnor alltid vill göra när de bliver närmade,
och att hon därför av hänsyn till mig hellre tiger?
Kan det vara att hon är blyg för sig själv
och för hela sitt karusellartade vilda förfutna?
Om så är så är det tillräckligt
för att hon skall undfå försoning för allt för sig själv.
Eller är hon en av dessa ärbara kvinnor
som vill varken hänge sig eller helt avstå,
som vill hålla elden vid värmande låga
men ej bränna vingarna på den?
Ej fnns något som är så gåtfullt som tystnaden,
ty världens högsta mest envisa tystnad
har ju alltid varit och skall alltid vara hos Gud.
47. Den frånvarande
Gården var öde och tom, fastän alla var hemma.
Men ingen tog vänligt mot främlingen, ty alla var smått betryckta.
De såg ner i marken, de blygdes.
I köket lät husfadern allting förfalla och gjorde ej något.
Vad var då på tok?
Gårdens moder var borta.
Hon hade med ens tagit frisöndag och rest från gården
för att demonstrera att hon ställets huvudperson var
och för att klokt göra sig saknad.
Minsann var hon saknad.
Ej någon förmår så placera sig i en krets centrum
som den som vid ett lämpligt tillfälle avviker från den.
48. Jungfrun
Det fnns två sorters jungfrur.
Den ena är skändad och har blivit illa behandlad av livet,
är mer passionerad och farlig och stark än skorpionen
och kan kräva ut en grym hämnd på sin omvärld
för sina ohyggliga lidanden och orättvisor:
en boren tyrann av ohyggliga makalöst gräsliga mått
som Ivan den Förskräcklige.
Den andra sorten är helig,
en okränkbar ljus och intagande oskuld,
en ängel med godhet och välvilja blott,
självuppoffrande för andras väl,
alltid öppen, beredvillig och generös,
en perfekt härskarinna och ett ideal,
som Elizabeth Tudor av England.
Vi står mellan dessa två ytterligheter.
Vi har båda sidorna inom oss, vilka binds samman
av det enda draget som de har gemensamt:
den orubbliga karaktärs- och personlighetsfastheten.
Det fnns förvisso de som är extrema
och antingen är den förskräcklige eller ett sant ideal;
men den förre går miste om livet i sin djupa bitterhet
medan den senare måste med nödvändighet
sakna det själens djup som blott erfarenheten kan ge.

49. Sann kärlek
Det fnns ingen kvinna som kan vara bättre än du.
Det fnns icke två människor som passar bättre tillsammans än vi två.
Vi är såsom vore vi skapade enkom och blott för varandra,
ty så perfekt passar vi in i den andra,
som handen i handsken, som plogen i fåran.
Jag tror det är meningen med våra liv
att de skulle uppmuntra varandra och stödja varandra,
att de skulle bilda tillsammans en okuvlig osårbar kärna och källa
av strålande skönhet och kraft, energi och sann kärlek,
som uppbyggligt ädelt exempel för resten av världen.
Vad väntar vi på?
Vad är tiden som står mellan oss?
Vad är havet och gränserna, vad är den löjliga språkdifferensen,
vad är detta öde som skiljer oss åt och förenar oss åter,
vad är allt som står oss emellan om icke blott lappri?
Ty aldrig skall vi kunna skiljas.
Ej något kan någonsin komma emellan oss,
störa vår kärlek och få den att slockna,
ty vi är i kärleken icke avhängiga tiden och rummet.
Vår kärlek är universell.
Det betyder, att inget kan utifrån påverka, störa,
förminska den eller avtrubba den,
ty den är fullkomlig, evig, total och perfekt.
Den är vattentät mot universum och världen och all timlig påverkan.
Låt oss då älska varandra
och trotsa var skranka som bjuder oss motstånd.
Ty vår kärlek är evigt oemotståndlig.
50. Galningen
Du ringde till mig ifrån Tyskland.
Du kallade mig Mister Cherry.
Du sade att du skulle fytta till Düsseldorf.
Det var i alla fall ett steg åt rätt håll och några mil närmare mig.
Det var så tydligt din röst, och allt var så fullkomligt verkligt,
men så plötsligt tystnade vi, och jag vaknade.
Och där låg jag icke med telefonen i örat men min egen knytnäve.
Jag är en drömmarnas narr, mina önskningars offer,
ett segel som blåser omkring hjälplöst för mina tankars orkaner
och utan att jag kontrollerar mitt roders förnuft.
Du tiger fortfarande och plågar därmed ihjäl mig.
Vad vet jag egentligen? Hur vet jag att jag kan lita på dig?
Hur vet jag att du ej giver vika för vem som helst annars
som bor mycket närmare dig än din narr här i Norden?
Jag vet ingenting och är desto mer då utsatt,
prisgiven åt mina känslor, i blåsten för fullt
på den kvalfullaste av vår världs oceaner:
den rasande kärlekens aldrig upphörande stormars tyfonocean.
51. Vi
Jag har dig beständigt framför mina ögon.
Det går knappt en stund utan att jag blott tänker på dig.
Varför tvekar du? Hur kan du tveka?
Jag ger dig en bostad, ett hem som är tryggt,
och ej endast ett hem men ett paradis.
Två hem har jag dig att erbjuda,
och du får skapa dem bägge tillsammans med mig.
Jag erbjuder dig hela mitt liv tills jag dör:

endast döden skall då kunna komma emellan oss.
Du har ej något att misstänka: allt har jag lagt fram för dig,
och i kärleken är jag ett oskrivet blad, en blank sida,
och intet kan misstänkas som är så helt utan erfarenhet.
Jag är en orörd helt grön kontinent som jag ger dig
att upptäcka, kartlägga och ensam äga.
Naturligtvis fnns det otaliga "men".
Du har dina samtliga vänner i München.
Dem får du ej släppa kontakten med.
Kom hit på prov; lämna vägen tillbaka helt öppen.
Måhända så tycker du min kärlek är såsom vackrast och renast just nu,
när vi är så långt ifrån varandra,
och vill ej riskera att den blir befäckad:
det är riktigt att havet emellan oss gör
att jag kan skriva saker till dig som jag ej skulle uttrycka muntligt.
Men kärleken är alltid lidande även.
Nu glittrar den i mina ord medan smärtan och prövningen
i att ej ha dig i närheten ej syns i orden;
och kärlekens ord i min dikt är allenast en kamp
mot det lidande som det är att icke ha dig i närheten.
Kanhända blir du besviken när du kommer hit,
eller blir jag besviken på dig,
men då har vi åtminstone redan varandra.
Den värsta besvikelsen vore om du sade nej.
Ty jag litar på dig och jag tror på dig.
Kom, om du ej vill mig störta
i smärtans och lidandets yttersta avgrund.
52. Våra bilder
Hur ser du på mig?
Jag är antingen säkert en narr, ganska tokig,
befängd och förmäten och kanske i någon grad skrämmande,
eller så är jag en ängel som sänder dig ljus ifrån ovan,
upplyser ditt liv och förgyller din tillvaro.
Och hur ser jag då på dig?
Du är min bästa vän, något barnslig och enkel
men utrustad med ett ovanligt djupt själsliv
och sinne, tror jag, för det universella,
med mottaglighet och en känslighet för varje darrning i etern,
med moderlig känsla för allt som är vackert och levande
och med passioner vars djup ej kan mätas.
Du är ingen skönhet, din näsa är för karaktärslös,
men dock har du drag vilkas charm
vida övergår varje sann skönhets mest ljuva behag.
Du har tveklöst personlighet, något som de festa skönheter saknar.
Och ditt ljuva leende, såsom du ler när du ser in i mig,
är det vackraste leende denna värld känner;
och det ljuva leendet omkring din mun och din blick
är vad jag alltid ser
när jag ensam i främmande land endast umgås med minnet av dig.
53. Månens ansikte
Vi är alla barn av den ljuvliga månen.
Det breda och leende jungfruansiktet,
den innerliga och intima, mest heliga midnattsvänskapen,
den ljuvliga vilan i moll efter dagen,
det stilla avslappnade aftonumgänget,
den ljuva och blå nocturnala musiken
och all musik som är harmonisk och uppbygglig

kommer av Månens intima välgörande infytande.
Ludwig van Beethovens Månskenssonat,
den subtile Chopins stämningsrika Nocturner,
Puccinis kvällsoperor och "Nessun dorma",
med sådana arior som "E lucevan le stelle",
allt det mest fnkänsliga, tillspetsade, mest förfnade,
ömtåliga och gracila hör Månens infytande till,
som allenast är gott, andligt utvecklande,
mycket känslosamt positivt och oumbärligt
för mänskorna och deras blå harmoni med varandra.
Och vad vore vi utan Månen?
Vi skulle ej le utan den.
Nej, vi skulle ej veta att le utav sällhet i varandras sällskap.
54. Kärlekens ansvar och frihet
Kärlek är ansvar, men ej fnns det kärlek var det ej fnns frihet.
Det första är friheten. Den giver kärleken.
Kärleken kan ej bestå om dess grund ej är friheten.
Ansvaret kommer av kärleken och är den fullmogna frukten,
och så länge ansvarets bördor beredvilligt bäres på axlarna
är den uppbyggliga kärleken ytterst solid och försäkrad mot allt ont.
Och dessa tre hörnstenar bildar den fullmogna kärlekens lyckotriangel:
att giva varandra den yttersta friheten och ändå lita fullt fast på varandra,
och ta för varandra det yttersta ansvaret och dela samtliga bördor.
Om dessa två pelare håller är kärleken oomkullrunkelig.
55. Ödet
Du har gett mig ett slag under bältet. Jag är fälld till marken.
Så nere var jag att jag nästan beslöt att ej fara till Hamburg på operaveckan.
Du säger, att du har en mycket kär vän som du hemskt gärna ligger med.
Än en gång kastar du ner dig i helvetet.
Hur kan du vara så blind för ditt öde?
Och hur kan du häpna så för att jag friar till dig?
Vill du påstå att jag troget hållit kontakten med dig nu i femton år
medelst intimaste brevväxling och att du aldrig förstått att jag hållit av dig
mera gränslöst än av någon annan?
Du skrev då för femton år sedan till mig, att du ofta sökt hos andra män en som var såsom jag,
och att du blivit bränd ofta, för att du litat på dem som på mig.
Om du ej visste då vad du skrev vet du då lika litet idag vad du skriver.
Förlåt mig. Jag vill inte gräla på dig. Jag är endast förbannad på ödet,
på mitt öde, ditt öde, och bådas våra förbannade öden.
Var gång som vi träffas på nytt efter år av kontaktlöshet
har du just tagit dig upp ifrån helvetet
och lämnat bakom dig skilsmässor, hem och besvikelser
i form av misslyckade kavaljerer.
Du blomstrar upp sedan när vi är tillsammans
och är när vi skiljs som en ny mänska redo att kasta dig ut igen
till nya misslyckade kavaljerer.
Jag såg direkt på din Guillermo att han aldrig skulle bli god nog åt dig.
När du kastade dig ut för stupet på nytt stod det alltför klart skrivet i självklarhetstecken
att någonting fattades i grundinställningen hos dig och Adolf till ert liv tillsammans:
du sade att du icke gjorde det för euforins skull,
men sanningen är att det var just precis vad du gjorde:
det var inget annat än sexuellt svärmeri blott för lekens skull och ej för allvarets.
Och som allt sexuellt överbetonat så slutade det med rått våld.
Och så kommer du åter till Finland och träffar mig åter
och säger, att aldrig mer: du är nu misstänksam, och så det första du skriver till mig ifrån Tyskland
att du har en mycket kär vän som du hemskt gärna ligger med.

Varje gång när vi har skiljts och du har farit till någon ny kavaljer
för att brinna med honom i helvetet som med de andra
så har jag försökt glömma bort dig, förträngt dig ur mitt varma hjärta,
och alltid har du sedan dykt upp på nytt ruinerad och bränd och besviken.
Du är som en syster för mig; vår osårbara barndomsvänskap
kan ej något rå på utom döden.
Men jag är nu trött på det ödet och dess karusell med oss.
Och vad är mitt öde då? Jag har fem frierier bakom mig,
och vart och ett slutade med katastrof.
Jag har den egenheten att jag icke vill gå i säng med en dam som jag icke är gift med,
och därför så friar jag först, vilket de tar som en förolämpning.
Och när jag blir kär har var gång föremålet med entusiasm
genast krupit i säng hos en annan
som för att på det sättet göra sitt yttersta för att bli av med mig.
Det är mitt öde.
Jag trotsar det nu med att fria till dig, och därmed trotsar jag även ditt.
Men om du föredrar dina misslyckade kavaljerer,
tillfälliga ytliga vänner att leka med,
och kastar bort detta tillfälle som jag dig erbjuder
och som är allvar på livstid och ej blott en lek,
så skall jag aldrig mera tro på någon kvinna.
56. Resignationen
Ske icke min vilja men endast din.
Aldrig vill jag dig tvinga till något.
Jag vill vara den allra siste som gör något sådant.
Jag har informerat dig om alla fakta
och uttömt all sanning så långt som det går.
Mitt erbjudande gäller till årsskiftet,
ty då förlorar jag min andra bostad.
Du har nu att slutgiltigt fälla ett avgörande.
Tag ingen hänsyn till mig utan tänk blott på dig.
Jag är alltid din bror och din vän,
och du bor alltid varmt i mitt hjärta,
som bara vill ditt allra bästa.
Och vare sig du kommer hit eller ej
är det alltid ett osårbart och oföränderligt faktum.
57. Resan
Ett dygn med den judiska sabbaten,
intensiv tre-timmars repetition med en ny och grön kantor
och två intensiva gedigna och utdragna gudstjänster,
fest där emellan hos exnarkomaner med några glas vin,
och på morgonen efter den vackraste gudstjänsten utdraget kafferep därefter ut i naturen på cykel,
en tre timmars färd fyra mil eller mera
i vackraste landskap med fjordar och klippor,
med skaror av fåglar och djur, svin och hästar och duvfockar,
till den av ödet förföljda familjen
med fyra barn av vilka ett är normalt,
ett på sinnessjukhuset på livstid,
och de återstående två alltid hemma med sjukpension
för sina nervers skull.
Men dessa fyra, de gamla föräldrarna
och de två parasiterande slappa odugliga sönerna
var mycket glada åt mitt intensiva besök.
Så tillbaka till staden igen
fyra mil som på vingar
i gyllenröd göteborgsk solnedgång

och ut i skärgården till psykologparet,
gifta förut var och en med ett barn från ett avslutat äktenskap var.
Vilken resa - och gratis! Och middagar gratis hos varje bekant,
och mer skönhet omkring sig än vad som är möjligt att se från ett bilfönster.
Nio mil lätt som en plätt på en dag på en cykel vad kan då hindra en från att en dag cykla ner till Italien?
Och överallt i var park på var ö nyförälskade och nyförlovade par endast jag var helt ensam.
Men var jag det verkligen?
Nej, även jag har en käraste
fjärran i söder och på andra sidan om Östersjöns hav
som jag älskar beständigt och tänker på endast med kärlek och glädje som är oupphörlig,
men är mina känslor besvarade?
Det vet jag ej,
och det gör mig mest ensam i världen
men även unik såsom älskare.

58. Serenaden
Hör du musiken? Jag spelar allenast för dig.
Det är Beethovens vackraste pianosonat opus nittio, den andra satsen.
Jag ser dig framför mig var du ligger hemma i München
och lyssnar till den sakta bortdöende melodin,
den mest ljuva som fnns i musikens historia.
Du ligger i sängen och lyssnar till min serenad för dig
ett hundra mil härifrån,
och du hör den i etern. Du hör hur jag spelar.
Jag gör många misstag och kommer lätt av mig i noterna,
men det är världens mest vackra musik,
och den har aldrig spelats mer vackert,
ty jag spelar den blott för dig
var jag sitter helt ensam i dessa pompösa lokaler
vid skamflad halvfalsk och misshandlad fygel.
Där möts våra drömmar i etern
högt burna från två kontinenter
och strålar tillsammans högt ovanför Östersjöns yttersta avgrundsdjup
för att där dväljas i salighet
på Guds musiks rena gyllene eviga vingar.

59. Mjältsjukan
Den som ej älskar är sjuk.
När jag ej älskar dig är jag sjuk.
När vår kärlek är levande, sann, ömsesidig och lycklig
är vi båda friska, naturliga, glada och goda;
men när den blir ensidig och någon ej längre älskar den andra
och släpper kontakten och glömmer kommunikationen det viktigaste i all kärlek och dess enda grund så är kärleken sjuk, och den dör om den icke kureras.
Och det fnns blott en medicin, och dess namn är kommunikation.
Det är universalmedicinen som alltid behövs
och som alltid kurerar den yttersta mänskliga plågan
helt mirakulöst - och vad är då den yttersta mänskliga plågan?
Att ej vara älskad, att ej få sin kärlek besvarad,
att glömmas och bliva begraven helt levande
av vännens, kärestans och alla människors likgiltighet.

60. Korsfästelsen
Värk, o mitt hjärta,
ja, pressa ihjäl dig av smärta
och njut av ditt lidande,
ty ingen plåga är ljuvare
än all den plåga som kommer av hjärtat.
Frukta ej smärtan och lidandet;
de är det främsta av tecken på hälsa,
på andens gudomliga hälsa,
som trotsar vart lidande fysiska öde och plåga i världen;
ty smärtan som kommer av hjärtat
är sanningens ögonblicks höjdpunkt i livet.
Så frukta ej plågan och smärtan och lidandet
utan bekanta dig med dem i stället
och trotsa dem, uppsök dem, frossa i dem,
ty allenast så länge du känner dem
är du en levande människa.
61. Vänskapen
Man träffas och trivs, och man umgås helt ytligt.
Man skämtar om strunt och man pratar mest skit.
Man har trevligt och festar och dricker tillsammans,
man skrattar och är bara glad,
och man hänger sig åt denna ytlighet,
fastän man samtidigt leds vid den
så till den grad att det är rent förbannat.
Är detta vänskapliga umgänge
och denna till det absurda uppskruvade tillgjorda ytliga glädje
sann vänskap?
Nej, vänskapen börjar där umgänget slutar.
Vid skilsmässan börjar den verkliga vänskapen.
Vänskap är vänskap blott när den är utsatt,
när prövningar ansätter den och när dess existens är ifrågasatt.
Tecken på uppriktig vänskap är känslor av saknad,
förmågan att omhulda minnen
och älskliga tankar om avlägsna vännen
längst inne i det allra varmaste hjärtat.
När vänskapen utsätts för hot och består,
då allenast är vänskapen vänskap.

62. Variation
Man umgås och älskar att umgås,
man skämtar och skrattar och äter och dricker tillsammans,
man njuter av livet och älskar att vara tillsammans
med de kultiverade vännerna, de bästa vänner man har,
men ändå är det icke alls vänskap det så långt är frågan om.
Nej, först när vägarna skiljs och när ödet förtär relationerna praktiskt
och vänskapen hotas av avstånd och brist på kontakt,
då begynner den verkliga vänskapen,
som just är till för att trotsa allt sådant,
all tid och allt rum, varje praktisk omständighet och varje längtan och saknad;
när vänskapen lever på minnen blott
och på de blott konstruktiva och älskliga tankarna om dem man trivdes med
och den består, då är vänskapen äntligt ett faktum.

63. Varför?
Varför fck jag icke älska dig, älskade?
Var all min kärlek självbedrägeri blott?
Var det egoism? Egenkärlek och fåfänga?
Du sade nej som man avfärdar tiggare,
såsom man spolar ner skit i klosetten,
som man lägger locket på soptunnan,
som om du sade nej till hundra friare dagligen.
Var det ditt allvar? Jag måste dock ta det på allvar
tills du kommer med något annat,
om du nånsin gör det.
Nu ylar höststormarna redan,
nu blir all min kärlek till is genom vintern,
nu lider jag blott och arbetar ihjäl mig
för ingenting i vanlig ordning och i gränslös ensamhet
medan du ligger med den som du föredrog,
medan jag lever allenast för min arma längtan
tillbaka till sommaren, kärleken, ljuset
och den som jag trodde att kunde bli min.
64. Den falska modern?
Är hon falsk eller ej, denna moder,
som offrar, försakar och avstår sitt barn
för sin religion, för att förverkliggöra sig själv?
För den sakens skull offrar hon hemmet och upplöser det,
hon tar avstånd från samtliga umgängesvänner sen tjugo år,
hon drar med våld med sin man till en annan stad
var icke maken kan trivas och måste bli ensam.
Hon tar icke hänsyn till mannen och alla hans vänskapsband
som hon så upplöser, ej till sin son, som hon kör ut ur hemmet
som det enda hinder som står mellan henne och hennes idé
och ej ens till sitt arbete, sin ädla konst,
som hon är så unik i och har monopol i
med sin specifka rent klassiska stil.
Allting offrar hon: hemmet och sonen och konsten och vänkretsen,
och för vad då? För det största av alla självbedrägerier.
Men är hon då falsk såsom moder?
Hon har trenne andra barn,
som alla offrat sig för samma ljusa självbedrägeri,
och de ger henne samtliga rätt.
Enligt majoriteten är hon såsom moder ej falsk.
Vad är sant? undrar den yngste sonen,
den offrade neutralitetsdiplomaten.
65. Hennes bröllop
Hon gifte sig efter två år med sin fästman.
De kände varandra två år, och han älskade henne.
För henne betalade han hela hennes ohyggliga studieskuld
på nästan trettiotusen riksdaler
och friade till henne. Hon sade ja.
Första kvällen som de voro gifta
gick hon hem till en annan karl och sov över hos honom.
Hon var hela följande dagen med honom och såg ej sin man.
Efter en veckas äktenskap tyckte de de borde skiljas
och kom överens om omedelbar skilsmässa.
Prästen som vigde dem skällde ut henne, men hon bara skrattade.
Hela historien var för henne bara ett jippo, ett skämt, en tablå.
Och så avslutades hennes äktenskap, som var det tredje.

Hon har fått det rådet att, om hon vill undvika vidare skilsmässor,
ej på nytt gifta sig med sina män.
66. Den förlorade
En skönhet, en tapper begåvning, en generös moder,
en älsklig och varmhjärtad idealist
med en femårig lovande entusiastisk och skarpsinnig son
tänker resa till fjärran Nepal för att lära sig sanskrit
och andra bedrägliga fummareflosofer på modet.
Hon har som sin vän nu en långhårig sak
vars kalufs är ett tovigt och tofsigt och lurvigt och tilltrasslat råttnäste
för alla larver och loppor och kvalster och tvestjärtar:
bara man ser honom blir man beklämd och vill spy.
Ej har jag något mot män med långt hår,
men är de långhåriga måste de åtminstone hålla håret i ordning och kamma det.
Annars så är de än sämre än djur.
Han är haschare, dagdrivare och oduglig till allt.
Vilken ödesdiger oersättlig förlust!
Med sin son överger hon sin framtid
för att med en Caliban resa åt helvete,
och det är ingenting någon kan göra åt saken.
67. Mormodern
Fadern dog. Brodern skulle bli konstnär.
Vid unga år fck hon försörja familjen helt ensam,
sin storebror, moder och sin lilla syster.
Hon tvangs ifrån studierna för att försörja familjen
och fck aldrig så göra bruk av sin utomordentliga studiebegåvning.
Hon gifte sig och fck tre barn, och familjen blev hennes välsignelse.
Men ende sonen, ett ingenjörsgeni, som de gjort allt för,
tog vid trettiotre år sitt liv i ett främmande land.
Därmed brast hennes hjärta.
Dock fortfor hon så länge hon ännu levde,
och det var ett tjugotal år,
att med ursinnig idoghet sträva och arbeta,
odla sin trädgård och göra sitt allt för de sina,
för barnlösa dottern i utlandet
och för sitt äldsta barn, den andra dottern,
som övergav allt för att satsa på en religiös fanatism
jämte sjuttiofem procent av sina barn.
Ärkemodern sov aldrig gott, sörjde i ett och var orolig
utan att någonsin minska sin spänning,
sin omsorg om sin ödesmärkta familj.
Och när maken blev sjuk tog hon ut sig totalt
för att göra hans livs sista sommar en sista välsignelse,
sov aldrig utan låg vaken och tänkte på nätterna
hur hon den följande dagen på nytt skulle glädja sin dödssjuke man,
tills han avled helt stilla.
Då var även hennes liv slut.
Intet hade hon mera att åtrå
än att få till slut åter vara hos
sin ende son och sin älskade make.
68. Den bästa vännen
Ensamheten är min bästa vän, min räddare i nöden.
När alla vänner sviker, då fnns ensamheten kvar och väntar på en,
den evigt outtröttlige pålitlige och trogne dubbelgångaren,

som alltid träder en till mötes i det tyngsta mörkret,
den som evigt väntar på en, för att vara den allena följeslagaren
i alla väder, vått och torrt, i storm och kyla, ödslighet och torka,
i alla prövningar som ingen mänsklig vän förmår stå ut med,
för att mer och mer ta livet av en, krama musten ur en bit för bit,
utsuga all ens kraft och energi, moral och dygd till sista andetaget
med att grymt ersätta allting gott och positivt
med bitterhet och skuld, med grämelse och misstro,
misstänksamhet och en allt djupare misär och avgrund
av bekymmer, sorger, frustrationer och desillusioner,
för att leda en till döden, den slutliga befriaren.
Du är min bästa vän, o ensamhet och död, ty du,
allenast du, skall alltid vara mig för evigt trogen.
69. Den havande
Hon hade ett tiotal friare,
alla stans ädlaste män,
men hon gav alla korgen,
de bästa och trognaste männen som fanns,
för att i stället hänga sig på
en långhårig missbrukare, utlänning och mammas gosse,
en dagdrivare utan mål i sitt liv.
Och hon hängde sig på honom, delade med honom
alla hans laster och droger,
trots att han ofta utsatte henne för misshandel
och ofta tydligt försökte att göra sig av med den arma,
bedra henne och ge sig av ifrån henne.
Men han blev normal, etablerade sig och blev stadgad
och bildade åt dem ett hem.
Och då fydde hon från honom, lämnade honom i sticket.
Hon hade därefter sitt vanliga antal beundrare,
stiliga duktiga goda begåvade ädla perfekta högst lämpliga friare
som hon i sedvanlig ordning gav korgen
för att ta sig an en ny utlänning, tio år yngre än hon,
bara barnet, en yngling med fjun på sin haka,
som ingenting visste om livet och kvinnan,
en arbetslös stackare, menlös, naiv och anemisk;
och honom är hon nu med barn med.
Vad skall det bli av sådant barn, sådan moder,
en så menlös fader och sådan familj?
Hon är kroniskt neurotisk, kan ej vara ensam en timme,
ett typiskt outhärdligt blivande rivjärn, så nyckfull
att fadern en gång övervägde att sätta in henne på anstalt.
Och han är ett barn, en världsfrämmande svärmare,
som skulle passa som munk och ikonmålare
och som aldrig kan ta något ansvar,
den allra minst lämpliga tänkbara fader och make,
som helt domineras av detta oroliga nyckfulla irrbloss,
den allra minst lämpliga tänkbara moder och maka,
ett barn som ej någonsin lärt sig bete sig som folk,
den bortskämdaste blindaste mest kärlekskranka
av alla självsvåldiga kvinnor.
70. Kvinnan utan ära
Ett yttre fodral utan vank,
utsökt klädsmak, de mest raffnerade kompositioner
och make-up så ansiktet är helt maskerat,
allt enligt det senaste veckojournalsmodet,
den mest perfekta fernissade yta,

ett helt blankpolerat utseende,
vackert så länge make-upen är på.
Men jag känner det stycket på djupet:
en lättledd förförerska, ytlig som synden,
hårt prövad men aldrig befriad från visdomsbankrutten.
För mig är hon aldrig en annan
än fickan som njöt av att våldtas
och sedan ej rörde ett fnger
när "fästmannen" sattes i fängelse därför.
Hon må vara hur gift som helst
och ha hur käcka döttrar som helst
med en trogen försörjande make,
men ingen make-up kan fördölja det faktum
att hon har begravt sin själ levande.

71. Zodiakens barn
1. Väduren
Väduren stångar sig fram genom livet.
Han stångar sig blodig ibland
men drar fram genom buskar och törnsnår
och når alltid fram. Inget kan stoppa honom.
Men klok blir han aldrig.
När han stångat färdigt
och ej längre motas av hinder och fender
fortsätter han dock att stångas
mot vänner och spöken, mot luften och vattnet
och trotsar i trotsiga modet,
fast han gäller som idiot, som en narr,
som en hopplöst dum imbecill träskalle,
självaste döden och förgängligheten
och vinner i envishet evighet.

2. Oxen (egentligen Tjuren)
Oxen går stilla och betar.
Hans hjärta är varmt.
Hans liv är harmoni och idyll,
han är trygghet och frid,
och han vill bara väl.
Ingen vill så väl hela vår mänsklighet som trygga oxen,
där han i naturen helst stilla blott njuter
i vår Herres hage.
Men stinger ett bi honom,
retar man honom med något rött skynke,
då rasar han vilt och går bärsärkargång,
då är han oregerligast av alla djur,
då är han en tyfon som omöjligt kan stillas.
Han rasar omkring som en gräslig orkan,
vräker städer i havet och stångar ihjäl både skyldig och oskyldig,
blind för allt vett och för allt mänskligt tänkande.
Då är det enda att göra att söka sig skydd
och blott hoppas att stormen snart skall rasa ut,
så man åter får njuta av den frid och skönhet,
den medmänsklighet och det paradis
som endast oxen kan skapa.

3. Tvillingarna
Vem fyger och far allra ivrigast?
Vem är mest lekfull och uppfnningsrik i sin lek,
vem uppfnner mest spel och är trevligast i alla sällskap?
Vem kan stimulera så spirituellt varje mänska
och göra av livet en mer underbar underhållning?
Vem är komedianten i livet, den främste av lustspelsförfattare,
han som stjäl var föreställning och gör tragedin till komik?
Vem är han som jämt driver med alla,
den kvickaste med alla finka repliker,
den mest underfundiga, som aldrig någon kan fånga,
den ständige andlige fygaren?
Han är det som alltid spelar en roll,
men det är aldrig samma roll.
Han spelar jämt många roller på en gång
och kommer i gräl med buktalaren inom sig själv.
Han är kluven, en sann dualist, schizofren och på gränsen till vanvett,
men vad vore man utan honom?
Man hade jämt tråkigt, man skrattade aldrig,
man saknade livets behag och dess skönhet,
man var alltid ensam,
ty hans sällskap är bättre än alla andra,
ty ingen kan så höja andarna,
ingen kan vara så charmfull som han.
4. Kräftan (egentligen Krabban)
Vem är det som rör sig i sidled med ögon på skaft
ständigt rullande, misstänksamt blickande,
vakande åt alla håll? Aldrig rör hon sig framåt.
Hon backar, hon springer åt sidan med slående vighet,
och kommer man henne för nära så klipper hon till så man skriker.
Hon har en familj att försvara och ett universum av känsloliv
som knappast är av den här världen.
Ömtåligast ibland alla så har hon det hårdaste skalet,
den allra mest intuitiva av alla är hon den mest avskräckande
genom utseende, klor, försvarsberedskap och hård yta.
Hon känner var mänska i själen och litar ej på någon människa därför.
Hon är endast misstänksam för att hon vet,
hennes skarpa antenner är vaksammare
för var dallring i människors tankar och känsloliv
än någon uppfunnen radar kan någonsin bli.
Hennes ögon är osynliga, men de ser desto mer.
De ser allt som är osynligt.
Så hys ej hopp om att kunna bedra henne.
Vattendjur lurar man ej, ty de lurar i vatten
och dränker och nyper och bortkollrar en om man vågar försöket.
I vattnet så slocknar all eld, all luft kvävs,
och all fast mark försvinner.
Men det var i vattnet som livet begynte,
allt levandes urmoder är icke jorden men vattnet,
som omgärdar jorden, som ger jorden fruktbarhet,
som översvämmar och dränker var stad vid behov.
Alltings upphov är det obegränsade eviga havet,
som intet kan kuva, som ger liv åt allt;
och de varelser som lever däri,
som när som helst kan sätta det i besinningslös storm
och ge upphov åt nyttiga vårsyndafoder
är visare än något rovdjur på land,
ty de är oantastliga,
lever på djupet i mörkret

och kan aldrig drunkna, ej storkna, ej kikna,
ty de är behärskade, och de behärskar
allt liv i vår värld,
och dess urmoder är livets första försvarare,
den oansenliga kräftan.
5. Lejonet
Vem tronar så grant i den högsta av salar,
vem är så förnäm och så stolt att han strålar,
vem är alltid konung bland djuren?
Jo, ingen bestrider herr Lejon den platsen.
Han är ju den mest imposanta, den mest dominerande,
den mest förmätne, den mest pretentiöse och fåfänge,
den enda som gör sig till i så hög grad
att ingen kan tävla med honom.
Han ensam vill vara den bäste, han ensam vill härska,
han ensam är nitisk nog att slå på trumma för sig,
ingen vill så väl synas som han,
alltid skall han stå mitt uppå scenen
och dramatisera var huvudroll utan att någonsin tröttna.
Vad vore vår djurpark förutan vårt lejon?
En scen utan ljus, en teater och pjäs utan huvudroll
och ett planetsystem utan en sol.
Ty han är ljusets källa.
Han strålar av värme och godhet och välvilja,
duglighet, kraft och gudomlighet.
Låt honom härska. Giv honom all makt.
Aldrig skall han den missbruka.
Tvärtom är han endast den som kan bruka den rätt,
ty han vet vad som rätt är
och är angelägen att driva igenom all rätt i praktiken.
Han är nog den enda som orkar bemöda sig.
Låt honom stråla och skina,
låt konungen härska allena,
på det att vårt skådespel måtte bli furstligt och gott,
ha en huvudroll och aldrig bli slentrianmässigt,
på det att livet ej må bli för tråkigt.
Låt fåfängan härska i prakt
eftersom den så ivrigt bemödar sig om det.
Vi kan alltid ironisera och skratta i mjugg över honom
när han inte ser det.
Ty han ser allenast sig själv och vet inget om dem
som bedriver ett sådant spel bakom kulisserna som ej tål ljuset.
Han ser endast ljuset och njuter därav.
Må vi njuta av honom så länge han lyser.
6. Jungfrun
Vem är hon, den charmfulla skönheten,
som ingen själ kan begripa sig på?
Hon beter ju sig ej som en människa.
Hon är ju i motsats till alla andra
förnuftig och god, effektiv och högst redlig.
Hon till och med lever i enlighet med vad hon lär
efter det sunda vettets principer.
Allt vad hon gör är det blott ordning och reda med.
Aldrig att man får ge henne den ringaste hjälp,
ty hon reder sig själv.
Hon står högt bortom vimlets vulgära lättsinniga yra.
Man får ej ens röra vid henne. Ty hon är en oskuld.

Ej låter hon sig bliva älskad.
Om man endast rör henne spritter hon till i panik,
lika känslig och ömtålig som själva kräftan.
Ty hon är ett dallrande nervknippe,
lever på rakknivens spets
och gör sig mera oro, bekymmer och sorger än någon av de andra djuren.
Och därför så trivs hon så väl med skorpionen:
de två plågar livet av folk med sitt pathos,
sitt självplågeri, sin olidliga intensitet
och sin oroliga självupptagenhet.
Akta er, alla, för jungfrur och för skorpioner!
De lever ej i denna världen och är ej för oss.
Vi kan aldrig förstå dem.
Låt dem leka sina märkvärdiga för raffnerade lekar tillsammans,
han med hennes oskuld, hon med hans försåtliga gadd,
men de ensamma skall aldrig skada varandra,
fastän de försöker.
Så lev med din ständiga ångest det sundaste tänkbara liv
med diet, med effektivitet och med kunskap och visdom,
och låt ingen kränka din oskuld förrän du är villig att ge den
som man giver skatt av sin inkomst,
ty oskulden är din mest heliga gåva
som ingen, så länge du har den, kan tävla med dig om.
Den gör dig till ett ideal, dygdemönster,
till det enda helgon som fnns bland zodiakens barn.
7. Vågen
Hon lever i jämvikt. Hon är blott behag.
Hon är livet när det är som ljuvast.
När hösten klart ljuder sin vackraste färgsymfoni,
då är året som ljuvast och vackrast,
då önskar man allt kunde stanna och ständigt förbli som det är:
det är Vågens välsignade tid.
Det är fruktskördens tid, då man får all sin lön
för all möda man hittills lagt ner.
Det är vinningens tid, resultatets och mättnadens.
Då har man allt. Då är skönast att sätta sig lugnt och bekvämt
och att dra sig tillbaka och njuta och ljuvt kontemplera
allt livets gudomliga skönhet
och njuta av klassisk musik.
Det är jämviktens tid, då all rättvisa är etablerad,
då flosofn skördar lagrar,
då man har sitt allt på det torra
och blott önskar att få behålla det.
Vila och njut, ljuva Våg.
Alltför kort är din tid.
Den är faktiskt den kortaste på hela året.
Den är blott ett ögonblick, men just det ögonblick
vilket man ber att för alltid förbliva, för det är så skönt;
men det är strax förbi, alltför snabbt har all höstprakten vissnat,
och dödens skorpion står för dörren och väntar runt hörnet
med sitt allt förlamande gift.
8. Skorpionen
Han hänger sig, i ordets båda betydelser.
Han hänger sig åt allt han älskar och skonar därvid ej sig själv.
Han är självmördaren, han är alkoholisten,
han är den vanvettige konstnären, den religiöse fanatikern,
ledaren som leder alla i döden,

den självdestruktive samhällsomstörtaren,
han är det yttersta, ytterlighetsmänskan,
djuret som självt är en storm, en vulkan, själva döden,
det mest primitiva, ursprungliga, mäktiga, farliga av alla djur.
Han är självsvåldet personiferat.
Han njuter själv oerhört av att få vara det
men ställer till med ett helvete för all sin omgivning.
Såsom en mördare ler han blott åt sina brott.
Han är omänsklig och övermänsklig med sin genomborrande blick,
sin totala behärskning och döljer den hemskaste avgrund,
sin skrämmande tystnad, som gör att man måste starkt misstänka lömskhet,
sin perfektionism, osårbarhet och sin överlägsenhet.
Är han då Gud eller Satan? Man misstänker båda.
Men man måste kapitulera för honom.
Han är hal och oövervinnelig, kan ej besegras; han kan endast vinna.
Så frukta skorpionen och sky honom, eller bli själv såsom han.
Du har ingenting annat att välja emellan.
Men blir du som han kan du aldrig bli ren från ditt gift,
hur du än stinger andra för att bli befriad.
Du är då ett primitivt giftdjur så länge du lever
och kan endast hedra dig
genom att stinga dig själv.
9. Skytten
Sikta högt, djärve springare!
Strunta i världen, dess fåfänga, lyx och fördärv,
och spräng bort i galopp upp för berget i stället och sikta mot stjärnorna!
Där har du sanningen och livets mening, det enda av vikt här i världen!
Sjung högt i naturen Guds lov, och bry dig icke om vad de dödliga säger.
De vet ingenting, ty de tillhör den fåfänga världen,
dess trivialitet och dess mördande vardag
med endast bekymmer och sorger, elände och tallösa lidanden för ingenting.
Det är bättre då att ignorera den timliga fåfängan,
spänna sin båge till bristningens gräns
och ta sikte på det ideal som ej ryms i den dödliga världen.
Det spelar ej roll om man träffar; det viktiga är att man siktar och skjuter.
Man ser aldrig var det högt siktade skottet tar vägen,
men någon gång väntar belöningen för att man vågade sikta på det oerhörda.
Sjung högt, och gör väsen av dig, stolte och outtröttlige ryttare,
ty hela världen skall veta att den inget är emot dig.
10. Stenbocken
Skytten går bärsärkargång i naturen,
klampar fram som en buse och gör mycket oväsen av sig,
som oxen på fykt i panik i porslinsboden.
Snubblar och skadar sig gör han också i sin tanklöshet.
Smidigare är då jag, fastän mindre,
som hoppar på lättaste fot ifrån avsats till avsats
och når högre än någon annan.
Ty jag är en smidig och listig flur som förstår denna världen
och handlar därefter med vett och förnuft alltid ändamålsenligt.
Det fnns ingen slugare hjärna än jag.
Ingen kan överlista mig, och ingen fnns som jag ej kan besegra
i den svåra konst som är klättring på samhällets stege.
Jag ordnar och styr i det dolda,
jag skapar administrationer som varar i tre hundra år,
jag är imperiebyggaren som gör historien delvis stabil och solid,
jag är ekonomin, näringslivet, jag är den som håller all världen i gång i det tysta, fördolda, ty arbeta vill jag och ej däri störas

av sådant som ej är förnuftigt.
Så gläds åt, o värld, att jag fnns, jag, den tråkige,
som dock består all den ordning och trygghet
som gör att var medborgare i vår värld där kan leva sitt liv
och därav, inom samhällets gräns, i en borgerlig tillvaro,
bilda familj, tjäna pengar och ha mat för dagen
och leva förnuftigt för en bättre ljusnande framtid.
Men det är ej allt. Jag är ej fullt så tråkig.
Men jag är den ende seriöse i zodiaken.
Inget av de andra tecknena kan man i längden
förlita sig på eller ens ta på allvar,
ty inget av dem menar allvar.
Från mig ensam kommer allt allvar,
all pålitlighet, vederhäftighet och all beständighet.
Lita på mig, alla offer för astrologins falska spekulationer,
ty jag ensam står när all världen och zodiaken faller.
11. Vattumannen
Vattumannen gör vad som faller honom in.
Likväl är han moralisk; han handlar ej någonsin fel.
Han är ryggrad allenast, och den ryggen har aldrig ont.
Den är dygd och moral, den är rättframhet, sanning och kärlek,
den är idel ädelmod; och det mest märkliga är
att den är lika självklart naturlig som luften vi andas.
Här fnns ej förställning, ej lögn, ej passion,
ingen partiskhet, inga som helst överdrifter;
förnuftet och friskheten, sundheten, mänskokärleken och medmänskligheten
är ett med naturen och självklart.
Allt ont, all vidskepelse, övertro, allt övermänskligt och omänskligt
är lika främmande här som allt mörker för lejonet.
Var denne vise mans lärjunge, njut av hans självklara godhet;
han är humanismen, som häller åt människorna livets vatten,
det renaste vatten, som är allt vad anden begär, och som aldrig tar slut.
Han är konsten i dess allra skönaste klassiska form,
han är bildningen, han är kulturen, han är mänskans adel,
för honom är ingenting främmande som blott är mänskligt,
och allt som är omänskligt och övermänskligt och sjukt onaturligt
förvandlas som genom magi i hans närvaro till något friskt, gott och positivt.
Lär av den mänsklige varme profeten, för vilken det ej fnnes ondska,
ty han, som den siste i världen som kan undertryckas och kuvas,
som den enda fullkomligt fria och rättframma människan
duger om någon till att vara allas vår lärare.
12. Fiskarna
Fiskarna är icke en utan två - allra minst.
Vanligen är de fera.
De simmar i stim och är ej sällan legio,
fastän de är blott en enda person.
Vem är fsken, den hala och kalla,
den skygga och hemlighetsfulla,
som helst far och gömmer sig ut i de yttersta djupen?
Han är ibland varelser den allra minsta
och samtidigt den allra största,
ty Blåvalen, även, har skepnad av fsk.
Han är allt, och han är ingenting,
han är mager och lever på plankton och blir ändå störst ibland vidunder.
Styvast och starkast av alla, och envisast,
simmar han trotsigt mot strömmen
och ger sig ej vilka förkrossande hinder han än stöter på.

Uppför forsarna klättrar han, helt utan sans och förnuft,
för att återuppsöka sin barndom, där leka och dö för sin fröjd,
för sin lek, för sin fxa idé, för det otroliga och fantastiska.
Sådan är han i sitt väsen, i sitt element.
Men hur är han på land ibland människor?
Han är som den lilla sjöjungfrun,
som uppgav fskstjärten för att bli människa
till priset av evig mördande smärta.
Hans liv är ett kval utan ände, han lider i tysthet,
han är alltid ensam och inbunden, alltid en främling.
Han kan ej försvara sig och låter sig alltid nedtrampas.
Han är den siste i kön, och han kommer ej någonsin fram.
Han är fattig och blir aldrig rik, han är ensam och får aldrig sällskap,
han är alltid olycklig och stänger själv ute lyckan ifrån sig.
Han är den frivillige självplågaren och försakaren, offret, den borne martyren,
som i brist på havet mest älskar att gråta för att göra ett åt sig själv.
Vadan all denna sorg och misär, detta elände, denna tristess utan ände?
Vad piskar sig fsken för? Jo, för att aldrig stå stilla.
Han lever för rörelsen, i alla detta ords meningar,
och måste alltid blott vidare framåt;
att stanna för honom är värre än döden.
Han visar oss vägen.
Han känner till haven och har ensam utforskat alla;
han känner till deras oändlighet och lever blott för att göra den oändligheten än större.
Han är geografen och forskaren, den alltid rastlöse vidare sökande,
som när han efter besvär utan ände gett människorna en ny värld
icke stannar och mottar beröm utan strax kastar ut sig på nästa strapats,
som blir kanske hans död: ingen leker med döden som han.
Vi kan trampa på honom, vi kan fånga honom i nät, och vi kan äta upp honom,
men det bekommer ej honom.
Det struntar han i, och han avvaktar tyst rätta tillfället,
så är han åter på språng, alltid vidare, utan att någonsin vila.
Vi lever i Fiskarnas tidsålder: de visar vägen.
Så följer all världen och allt universum den lidande rastlösa fsken
på dennes oändliga resa - mot vad? Det är frågan.
72. Den astrologiska skapelseberättelsen
O ljus, du var först av allt skapat.
Med dig, med den eldenergi som upplyser vår värld,
med din sol, himlens klaraste stjärna,
så börjar historien, så äger dess första väsentliga händelse rum.
Före dig var allt mörker.
Men ljuset, vars källa var solen, var varmt och var torrt.
Det var tröttsamt i längden, och elden förbrände.
Då uppstod behovet av motsatsen, och det var vattnet.
Med vattnet kom svalka och friskhet, behag och förtjusning,
som alstrade Livet.
Och vattnets reglering fck Månen till uppgift,
som sålunda är livets moder.
Hon driver fram strömmarna, orsakar ebben och foden
och är den som frambesvär fruktbarhet:
såsom astralkraft är det Månens huvuduppgift,
liksom Solens är alstrandet av energi.
Men det eviga regnandet, stormandet, skvalpandet
och de förskräckliga haven med outrannsakliga djup
blev till slut alltför mycket.
"Jag kvävs!" kom ett nödrop från Livet,
"ack, låt mig få andas!"
Då uppstod av nödtvång begreppet frisk luft.
Det kom ett stilla sus över vågorna,
molnen upplöstes och jagades bort av en nymodighet,

en frisk vind.
Himlen blev med ens hög och klar och vackert blå,
atmosfären blev uppenbar med dess drapering i blå-vitt,
och Livet drog djupt efter andan
i andakt och stilla beundran.
Nu sågs havets evighet och horisont tydligt för första gången,
och för första gången sågs himlens otroliga azur-skys svindlande kupa.
Och luftens astralkraft och ande var Guds egen budbärare,
som omsider fck namnet Merkurius.
Överallt blåstes nu friskaste fäktar,
allt fylldes av ljus, vattnet hölls under uppsikt av luften,
och himmelen med sin omätliga frihet blev nu universums jonglör.
Men i längden så blev det för blåsigt.
Det drog, aldrig gav vattnet ro, och man fck aldrig vila.
Det fattades något att stödja sig vid och ta fasta på.
Så uppkom jorden.
Ur vattnet uppreste sig ett stycke land,
som blev fast mark för livet att ankra sig fast vid.
Och detta jungfruliga land, som på så sätt framföddes ur havsskummet,
fck namn av Venus, som grogrund för kärleken.
Där kunde livet nu vidare utvecklas i harmoni och i fred.
Alltid kunde man där fnna något torrt ställe
som ej översköljdes av havet,
och alltid fanns någonstans lä för den dragiga vinden.
Det fanns till och med för den stundom för värmande solen ett skydd,
då de stoltaste klippor och block erbjöd skugga.
Vad sällhet! Nu är livet fullkomligt!
Och så kom Jorden till, denna planet som är vår,
livets hemort, den tredje planeten, var livet kom till
genom ljusets och vattnets och luftens och jordens förenade ansträngningar.
Här förenades de fyra krafterna,
och Jorden är än idag helt allena om att i sig
lyckligt förena de fyra motsatserna.
Det fnns ej någon planet i vårt solsystem utanför Jorden
som har lyckats få dessa fyra oroselement till att finkt samarbeta.
Så frodades livet och utvecklades genom buskar och växtlighet,
fskar, amfbier och kräldjur och fåglar och däggdjur,
och så kom den dugliga människan,
som levde väl och harmoniskt i jordens välsignade lustgård.
Men människan sade: "Här är då för tråkigt!" och började slåss.
Han blev jägare, slog ihjäl djur,
och snart började mänskorna slåss mot varandra.
Med stenar och klubbor, med knivar och yxor,
med svärd och med spjut och i rustning
slogs de i formering och i kompanier och folkvis
på blodigt vis emot varandra.
Då upptäcktes Mars, den blodröda planeten,
och den blev den krigiska hetsens, den digra ansträngningens,
mödans och arbetets tuffa planet,
och man påstod att den, liksom Solen, ingav energi,
men, i motsats till Solen, av negativt slag.
Och så slogs alla folken allt vildare emot varandra,
tills slutligen ett resligt folk aldrig lät sig besegras.
Det kuvade alla de andra, ty det stred med intelligens,
ty det hade en ledare som kunde organisera sitt folk.
Och den ledaren hade en gud som han tillbad,
en gud, som var större än alla de andra,
en gud, som han kallade Jahve och Jehova, Janus och Jovus och Jupiter.
Det var den gode allsmäktige guden,
som stod för all ordning och reda ibland mänskligheten.
Så började Jupiters rykte, som långsamt vann stadga med seklerna,
så att till slut den mest voluminösa och ljusa planeten fck namn efter honom,
och ännu idag kallas han allmänt för "Stora lyckan".

Ty även om han saknar Solens eld strålar han klarare än någon annan.
Han är, efter Solen och Månen och Venus, den bästa av alla planeter.
Men olyckan drabbade detta det bästa av folk.
Det blev jordbävningar, katastrofer och sedan en syndafod,
och detta ädla och upphöjda, organiserade folk gick helt orättvist under.
Då varseblev man på den hotfulla himlen en gul äcklig stjärna
som rörde sig långsammare än de andra.
"Där har vi vår olycka!" utbrast de lärde,
som ej fann en syndabock nere på jorden
och ingen förnuftigare bättre anledning till världens olyckor.
Denna planet var Saturnus, den vackraste av alla himmelens synliga kroppar,
försporde man tusentals år mycket senare, då teleskopet var uppfunnet.
Denna planet är förvisso högst sävlig, men numera påstår man snarare
att denna sävlighet mera betyder besinning och stabilitet än mer våldsamma saker.
Men denna tro fck man när man blott för fem hundra år sedan
började tycka att civilisationen började kännas rätt säker och trygg
genom nya moderna teknikens försorg och den renodlade vetenskapen med alla dess rön.
Men när blir livet någonsin nöjt? Aldrig har det hänt hittills.
En ny planet upptäcktes, mänskorna yvdes och blev plötsligt uppblåsta,
individualism blev på modet och gick hand i hand med encyklopedism och naturromantik,
man föraktade plötsligt all auktoritet, traditioner förlorade all sin respekt,
och så utbröt den största av mänskligt sociallivs och samhällslivs revolutioner.
Planeten var den ominösa Uranus.
Man har lastat den för Napoleons karriär, hela den franska revolutionen,
en Beethovens världstrots och själsdynamik
och materialismens hänsynslöshets seger över civilisationen.
Men därmed var det icke nog.
Ännu en planet upptäcktes.
Nu fck det vara en bättre astralkraft.
Man hittade ute i mörkret Neptunus,
en mystisk planet som roterade runt sin ekvator på tvären.
En sådan planet gick emot alla regler. Den trotsade all konvention.
Man har skyllt allting udda på den.
Alla konstiga saker, allt dunkelt och skumt har Neptunus fått lida för.
Varför ej även belasta Neptunus för demokratins snabba genombrott
och den bejublade, hänförda liberalismens fantastiska seger?
Man vågade ej, ty man visste att det fanns ytterligare en planet.
"Låt oss se vad den sista planeten först går för,
förrän vi tror vi har fått grepp om Neptunus,"
förkunnade och resonerade man mycket klokt,
och den sista planeten blev Pluto.
Den upptäcktes för femtio år sedan.
Efter dess upptäckt har vi sett nazismens och terrorns fullständiga plundringståg över vår värld,
vi har sett hur atombomber fälldes i krig och avlivade storstäder på en sekund
med befolkningar som översteg hundratusentals människor,
och vi ser alltjämt hur dessa vanvettiga terrorförintelsegrunkor
för var dag blir mer aktuella i världsdiskussionerna.
Allt detta påstår man kan endast komma från Pluto.
Bevare oss väl då för upptäckten av fer planeter,
om det är osynliga fjärran planeter som gör
mänskan så oansvarig att hon icke vet vad hon gör
utan tror att planeterna styr hennes öde.
Men har då Uranus och Pluto ej fört något gott med sig alls?
Står de bara för revolutioner och terror?
Det fnns aldrig någonting ont som ej för något gott med sig.
Med franska revolutionen, Napoleon och alla dess omvälvningar
kom ock friheten, broderskap, jämlikhet och annat sådant.
I konsten slog defnitivt romantiken igenom,
och aldrig uppnådde musiken en högre nivå av gudomlighet och klassicism.
Därför har denna medlem fått rykte om sig av att vara dynamisk
på gott och på ont, och därav har han därefter åtnjutit allmän respekt.
Men den lilla omärkbara fnuttiga Pluto - hur kan väl en sådan planetpyssling
få ett så ytterst fatalt och uppskakande rykte?

Vi får icke glömma att Pluto ej var underjordens gud endast men ock rikedomarnas gud.
Pluto upptäcktes strax efter börskraschen år tjugonio,
och därefter har konsekvent välfärdssamhället genomförts i alla ledande länder.
Ej någonsin har vår historia tillspetsats så som i Plutos tid,
och Pluto är kanske en tuktomästare
vars hårda budskap till världen är: "Skärp er!"
Man trodde att terrorbalansen, som blev etablerad på grund av atombomben,
skulle helt omöjliggöra ett nytt brott mot världsfreden,
och låt oss fortsätta tro det så länge vi lever i fred.
Pluto gick in i Lejonet när andra världskriget började det främsta eldtecknet, var Pluto fritt kunde frossa,
och har sedan femtiotalet passerat de lugnare Jungfrun och Vågen.
Men i dessa dagar blir Pluto Skorpion, som är dess eget tecken.
Det låter som terror i samlag med terror.
Men lugna er. Denna skorpion är ett vattendjur,
och vattnet släcker all eld och befrämjar blott livet.
Måhända kan Plutos tid i Skorpionen tvärtom bli en storhetstid.
Allting är möjligt.
Då Pluto är längre i vart och ett tecken än någon planet,
så är Pluto historiens planet framför alla de andra.
Jag hoppas och tror, att Skorpionen kan avtrubba Pluto,
och att Pluto ensam kan tukta Skorpionen.
Det heter ju, att lika barn leker bäst.
Må den leken bli till allas fromma,
och må den ge både Skorpionen och Pluto ett vackrare rykte.
73. Den öppna dörren (familjen Käppi)
Deras dörr är alltid öppen.
Stängd är varje grannes dörr i hela deras kvarter,
men just deras dörr står alltid öppen,
ljuvt spridande ljus ifrån hemmet där inne vid gården,
välkomnande alla, inbjudande, vänlig och hjärtegod.
De är ett ovanligt par. Båda har varit gifta förut,
och de har inga egna barn, men från förfutna avslutade äktenskap
har de totalt fyra stycken,
och alla är de lika goda, begåvade och intressanta,
ty det fnns ej bättre föräldrar.
De vårdar sig om sina barn och gör allt för dem.
Modern hör till detta släkte som enbart för barnets skull,
stående ensam i livet och helt övergiven av mannen,
dock uppoffrar allt för att sköta om barnet och uppfostra honom,
bli dess bästa vän och hans tryggaste sällskap,
och som lever långt under reglerna för existensminimum
och därför låter sig trakasseras av myndighetsgråsuggor,
självsvåldiga skönstaxerare och regelbundet besökande utmätningsfogdar,
som vägrar att tro att hon lever på så litet som hon förfäktar men ej kan bevisa hon gör,
och som därför allenast bestraffar och utmäter henne
i okunnighet om vad det är de gör.
Men allt utstår hon för sitt välsignade barn,
som skall bli lika gott som hon själv.
Slika tappra uthålliga mödrar fnns endast i Norden.
Först efter ett antal misslyckade äktenskap lär hon sig vem är den rätta
och är då av erfarenheten den bästa och visaste moder och maka
åt mannen som har lika luttrande smärtostig bakom sig
och därför rätt kan ta henne och barnen om hand.
Och därför så är deras dörr alltid öppen:
de utgör en god idealisk familj, deras äktenskap är idealiskt och lyckligt,
och därför så har de en öppen famn för hela världen,
en famn som är varm och ett hem utan reservationer.

74. Fallet som Freud går bet på
Enligt Freud kommer alla problem ifrån sexualiteten.
Det lärde han sig genom erfarenhet.
Han har hyllats av alla, fått rätt, blivit erkänd av alla för detta.
Hur analyserar man då ett sexualproblem sådant som mitt?
Från min födsel har jag varit olik de festa.
Långt trögare än alla andra i handling och i reaktion,
smått allergisk mot allt sexuellt, enbart äcklad av pornograf,
ja, fullkomligen ointresserad av det sexuella
men ej för det ointresserad av kärlek, hur kan man förklara en slik onaturlighet?
Själv har jag alltid sökt något svar på det problemet
i religionen, i flosofn, i befängdaste kvacksalvarläror
men aldrig fått svar på min fråga: varför är jag sådan?
Men astrologin har i motsats till allt annat gett mig ett svar.
Enligt mitt horoskop är den starkaste faktorn i detta,
att min ascendent är i nästan exakt konjunktion med den södra av noderna,
den noden som är "förandligande",
och i fullkomlig opposition till den andra "materialiserande" månnoden.
Det, ensamt, av alla läror har kunnat förklara för mig,
varför jag alltid känt mig som själ utan kropp,
som en utböling bland alla vandrande köttklumpar,
såsom en främmande asexuell ande i den materiella och timliga,
sexuellt orienterade världen.
Det är då ej så att mitt öde bestäms av hur stjärnorna står,
utan snarare så, att mitt öde förklaras och speglas av stjärnorna.
Gott är det att kunna umgås med stjärnorna
och kunna fatta det mest efemära och universella av språk,
som är det språk som Gud själv begagnar
för att lära människan känna sig själv.
75. Mörkret
Varifrån kommer mörkret,
den eviga skräcken,
det yttersta skriket i tystnaden,
som endast den som är skyldig därtill hör och gastkramas av,
hopplöshetens förtvivlade eviga dödskamp och ensamhet?
Gud, sade forntiden, skapade ljus, liv och det som var gott,
men var kom det ifrån som var mörkt, ont och kallt?
Varifrån kom all världens tyranner,
som för all tid skall kuva världen med våld och den leda åt helvete,
dessa förtryckare som vår historia aldrig har sluppit?
Vem inledde våldet och ovänligheten,
vem var så dum att han gav någon en örfl,
och vem var den slagne som var så dum att han försvarade sig?
Det fnns ett enda evigt fungerande effektivt allt ont förintande och drullesäkert försvar,
och det är försvarslösheten.
Den som besvarar med våld vad han fått
är en lika stor skurk som förtryckaren.
Oroa er icke över förtryckarna,
världens förpestande dräglande grå parasiter,
de makthavande som med våld gör sig rika på andras bekostnad:
all pest, all moralsjukdom och all misshushållning
skall begå självmord.
Det enda som lönar sig är att med nitälskan arbeta
för vad man tror på, för sitt och de sina.
Allt annat är ingenting annat än fåfänga.
All militär och all krigskonst skall nerskrotas,
socialismen, den dräglande självgoda världsfanatismen,

skall som feodaladeln genom sin byråkrati
korrumperas ihjäl, kläcka maskar och spricka på sin egen dumhet.
Det fnns inget statsskick som någonsin skall klara livhanken
om ej dess grund är den fria arbetande självständiga individen.
Allt kollektivt är en chimär, all ideologi är en lögn.
Det fnns en enda idealism som är sann,
och det är individens idealiserande av sitt privatliv.
Var dåre som vill sprida läror och upplysa andra,
varenda idiot som tror han kan förändra historien,
varenda idealist som försöker att pådyvla andra sin idealism
är en sopprot, en knöl, ett mentalfall som omedelbart borde hängas,
en Hitler, en Lenin, en Robespierre, en Napoleon, en Julius Caesar, en Sulla,
en Marx, en Rousseau, en Muhammed, en Luther,
en Kristus, en Moses, en vansinnig farlig fatal charlatan
vars allenaste budskap till mänskorna är: "Dra åt helvete!"
och vars allenaste följdresultat även är just att folk drar åt helvete,
sjunker i djupet, förgås och går vilse i mörkret
emedan de tror att de är någonting.
Endast den är med säkerhet någonting som säkert vet att han ingenting är
gentemot universum och världssjälen.
Den som förhäver sig själv begår andligen självmord,
förnekar sig själv i praktiken,
men den som uppgiver sig själv kan allenast besegra allt mörker,
ty han, endast, känner sig själv och vet alltför väl att han står ensam.
Han är individen som vet, att allenast det egna personliga
skall krossa döden och ondskan och mörkret och kylan
och varda i evighet såsom sig självt.
76. Till socialismens lov och pris
1.
Lovad vare du, allsmäktiga socialism,
mänsklighetens välgörare nummer ett,
som genom din allvisa ofelbarhet härskar över mänskorna
från Sverige till Vladivostok, från Vietnam till Cuba,
och däri så nåderikt försätter världen i välsignat tillstånd.
Lovade vare ni alla, socialismens profeter och ledare,
från Palme till Andropov, från Mao till Castro,
från Lenin till Stalin, från Marx till Hitler,
från Robespierre till Beria och Bresjnev.
Med all rätt är ni allsmäktiga, ni ärans män,
ni ofelbara autokrater, ni sfnxer utan leenden,
ni outgrundliga stenansikten som bara sitter på er makt.
Härligt är ert världsomspännande system,
som nu behärskar halva mänskligheten
och bara ständigt går vidare fram över krossade självständighetsdrömmar
som Prag '68, Bresjnevs och Andropovs blodiga Budapest,
Solidarnosc i Polen och nu senast Afghanistan.
Fram vältrar ni vidare oomkullrunkeliga
som det första världskrigets ryska ångvält,
och var ni drar fram uppstår efter er
den eviga friden, den eviga tystnaden,
passiviteten, den kuvade mänskliga viljan,
den så välsignade av alla härskare omhuldade apatin,
det eviga mörkret och tomheten,
det mest fullkomliga av alla samhällen:
den lydiga steriliteten.
Jag älskar er, kärlekens fender, frihetens tystare,
världens behärskare, dess mest osårbara och aktiva, upphöjda imperialister,
som så suveränt har förmått binda fast större delen av världen
i munkavle, byråkratins allting fjättrande repgrova nät

som är spunnet av stålmaskor och ouppslitbara brynjefnesser.
Det är det mest praktfulla statssystem som kommit till
efter det världsomspännande odemokratiska romarimperiet,
den kyrkliga medeltidshierarkin,
den förfnade renässansinkvisitionen,
det Robespierreska skräckväldet, kejsar Napoleons polisstat
och alla de heliga muhammedanska imperierna
från Sankt Muhammed med sin ofelbarhet och intolerans
till osmanernas turkiska rike, den dådkraftige Timur Lenks,
Djingis Khans och den fitigt idag ännu verksamme torre Khomeinis.
Jag hälsar er, alla tyranner, och ber att få komma med gratulationer
till er obeskrivliga fåfänga och därför stora succé.
Och ypperligast, såsom kronan på verket av alla socialistiska stater
så har vi då Sverige, världens mest välmående land,
där självgodhet blivit lag
och där dess ofelbarhet har allt utom legaliserats och kanoniserats.
Förbluffande effektivt har svenska byråkratin nu byggts upp
under den hundrafemtioåriga freden
till världens mest invecklade intrikata småaktiga löjliga
hårklyverispecialiserade ständigt mer inskränkta statssystem
som blott skärskådar med mikroskop och där loppor blott är av betydelse
medan de praktfullaste elefanter totalt ignoreras
och nyttiga upplysande teleskop är tabu eller bannlysta.
Härligt är detta fantastiska byråsystem,
som går ut på att alla skall has i kontroll genom dataregister och flmkameror,
genom översyn, teknisk, metodisk, komplett och så fulländad
att statens dator skall veta mer om varje människa än varje människa själv,
medan allt vad hon själv vet som hon anser är av betydelse och viktig sanning
för detta system ej skall vara värt luft eller vatten.
2.
Jag lovar er, härliga ljuva förtryckare,
alla ni okända och anonyma stoflbyråkrater
som krampaktigt gömmer er bakom er pappersexercis,
som så fyndigt har kommit på rätta metoden att terrorisera ett folk
medelst papper blott, ljuva blanketter och bruna inbjudande friarkuvert.
Ingen kan klandra er, ty ni är helt oskyldiga till att ni lyder
de små paragrafer, som enkom har givits er
som det perfektaste medlet att bygga upp makt, terror och ofelbarhet med,
dessa små andliga osynliga cyankaliumkapslar
som smygs överallt ner i folks omedvetanden
som de blir medvetna om först när det är för sent
och när verkningarna är ofrånkomliga.
Pris vare edert gudomliga godtycke!
Alla de fattiga mödrar som offrat allt och sin bekvämlighet för sina barn
och som för sin omöjliga och helt otroliga fattigdom av er har blivit rejält skönstaxerade
prisar er storligen, för att de aldrig kan ha något hederligt jobb
eftersom alla deras förtjänster i så fall går åt till betalning
av de genom räntor för evigt tillväxande påhittade skatteskulderna,
som alltid förr eller senare knäcker just de hårdast prövade
och ensamstående mödrarnas ryggar.
Jag prisar er alla som de käcka gossar som femton år gamla går ut ur sin nioåriga skola
som analfabeter som icke kan räkna, som blir ständigt fer,
och som enkom är skolade för att bli de mest perfekta
av samhällets enda framstående gynnade medlemmar: grovslavarbetarna.
Med alla tänkande intelligenta och få humanister,
de enda som vet något, och som blir ständigt allt färre,
ert fullkomliga paradisiska samhälles pariakast
lovar jag er för ert snillrika sätt
att metodiskt och effektivt, ofelbart och systematiskt
utrota all lärdom ur mänskornas sinnen,
förtränga all sanning, förvränga historien till oigenkännlighet

och kväva allt i sin linda som är av personlig och individuell karaktär.
Ni har verkligen lyckats
med att genomföra det mest ideella Potemkinkulissvälpolerade socialistiska samhälle,
om det utopiska idealsamhällets normer är
att den är skyldig som ej kan bevisa sig oskyldig,
(och den som lyckas bevisa sig oskyldig är ändå skyldig om domstolen säger så
och skall därefter bestraffas vad än han må säga och hur saker än må förhålla sig,)
att den är straffbar och lastbar, moraliskt förkastlig och rutten
som har någon egendom eller är rik,
(och om han då är fattig och ej äger något så är han i alla fall lastbar
och straffbar med mera och bör därför straffas,)
att den som har bildning och vett och som säger sin mening är farlig
och bör ställas utanför lagen och elimineras,
(och om han är olärd och tyst samt dessutom dum är han farlig ändå
och bör elimineras och helst isoleras,)
att fria naturen är maktlös och ingenting mot den fullkomliga människan,
som ytterst fullkomligt rår och behärskar den,
och att den samma fullkomliga människan maktlös och ingenting är emot staten,
det fullkomliga robotmaskineriet, bestående av paragrafer på papper,
som ytterst fullkomligt behärskar och rår över människan.
3.
Lovade vare ni, alla som tillbeder socialismen,
för att ni så djärvt konsekvent ignorerar
att alla på samma sätt helt maktfullkomliga statssystem före er
just genom samma idéer som era gått under.
Den ökända revolutionen i Frankrike för bara två sekler sedan, nu glömd,
gick mest ut på att krossa den lag som med suveränt godtycke
dömde envar som ej kunde bevisa sin oskuld,
att den samhällsomstörtningens första yrkesgruppsoffer
var godtyckliga skönstaxerarna, de som förbröt sig mot rätten att äga,
att målet för revolutionen var att giva makten åt bildning och kunskap och vett
och att dessa tre skulle få komma var mänska till del
och ej endast begravas av en inskränkt hierarkis monopolfanatism i Bastiljen,
och att denna revolution, liksom samtliga kriser i världens historia
brutalt har bevisat att människan rår över staten och icke tvärtom
och att mänskan behärskas av moder naturen och icke tvärtom.
Mänskans eviga svaghet är att hon ej någonsin lär sig.
Och därför, o världens förenade socialister i samtliga länder,
så har jag ej hopp om att ni heller skall lära något
av ert eget vanvett.
77. Pluto och Mars i Skorpionen.
Terrorn är evig.
Så länge som livet fnns och önskar fortsätta leva
skall terrorn förfölja och göra sitt allt för
att för henne göra det fria och heliga livet
så surt och omöjligt, så tragiskt, besvikelsefullt och så ödsligt som möjligt.
I eviga tider har kriget förföljt ljuva freden,
har våldet förtryckt fridsamheten och friheten,
har alltings negativism tryckt ner all entusiasm,
har destruktiviteten bekämpat allt konstruktivt
och det för evigt i onödan.
Sådan är den parasit som för alltid skall plåga och ansätta livet.
Vad är då dess mening?
Allenast att egga och pådriva livet, att driva det fram till dess spets,
att martera ihjäl det för att det skall få triumfera
ej över sin plågare terrorn allenast
men över allt timligt och fåfängt:
att det i sitt eviga höga martyrium

skall visa sig skönt, suveränt, uppnå ära och omstrålas av evigt ljus
genom att giva anledning till vackra eviga minnen.
Så motstå ej terrorn, gudomliga liv, utan fy den,
ty du springer fortare än varje plåga,
du höjer dig på dina strävande vingar
och fyger mer djärvt än var örn och kondor, albatross och fregattfågel
så länge du endast fyger och fyr
och ej stannar för att möta fenden terrorn, som alltid förföljer dig,
ty varje konfrontation med den eviga terrorn
har endast i evighet och skall i evighet endast betyda
kapitulation och martyrdöd: den yttersta vanmakten.
78. J'accuse
Jag anklagar dig, världsbehärskande socialism, för omänsklighet.
Ditt enda syfte är att genom bedrägeri undertrycka all frihet,
att utrota allt som är individuellt, att beröva vår värld allt personligt och gott,
att förinta all ömhet, att omöjliggöra allt känsloliv,
att helt avhumanisera den civiliserade människan.
Därför är din politik isolering av alla och envar,
av vart enskilt folk, och att ha monopol på all information,
på det att du må manipulera med sanningen
och endast låta folk veta vad du har tillrättalagt.
Därför vill du nu förbjuda var självständig skola i Sverige
som ej passar in i den socialistiska enhetsgymnasiums- och grundskoleramen.
Och därför så river du ner varje stadsdel och vart enskilt hus
som ej tillräckligt grått och sterilt, dött och tråkigt är.
Du är i ditt allra innersta väsen så ytterst kulturfentligt
som alla totalitära system i historien: islam, kommunismen, fascismen,
och som alla statssystem är som ej tillvaratar individens intresse.
Och sådana statssystem grundar sig enbart på okunnighet.
De är byggda på lösaste sand och är dömda att falla
för det första åskväder som bryter ut ifrån havet.
Ditt fel är att du icke är demokratisk.
Vad är då egentligen demokrati?
Det är folkets regering, och att varje medlem av folket har rätt
till att påverka och att bestämma vad den demokratiska riksdagen
äger att taga för ställningar och vad beslut den skall fatta.
På ett sätt är ej den regering av folket styrd
som icke ständigt har majoriteten av folket bakom sig.
Vad vill ni med oss individualister
som ni så kallt okänsligt och konsekvent hårt förföljer
blott för att vi icke får plats i ert enhetliga idealiska samhälle?
Varför förföljer ni oss med er likgiltiga terrorbyråkrati,
varför fortsätter ni skönstaxera de fattigaste och mest utslagna i eder mönsterstat,
varför ger ni dem minst chans som från början är naknast
och de genom sin blotta heder och ärlighet värnlösaste och mest blottställda?
Den har minst chans som är fattig och sparsam,
och den individen just är varje samhälles hörnsten som önskar att vara humant.
Vad vill ni med dem som är oskyldiga individualister?
Kan ni inte inse att med er behandling av dem
så gör ni det omöjligt för dem och för er att fortleva tillsammans?
Med er politik måste antingen socialismen eller individualismen försvinna.
Och om ni framhärdar och fortsätter denna kampanj
så låt oss individualister då samtliga
ärligt begå ett gemensamt och universellt ädelt självmord,
ty det endast är konsekvensen av er politik.
Vi är icke rädda för döden.
Men om världens alla individualister begår detta av er framtvingade självmord
så skall det ej därefter kvarfnnas för er en enda person att förtrycka,
ty ni är då ensamma kvar:
en promille, den sämsta, av hela vår mänsklighet.

79. Den tveksamma kärleken
Hur skall jag karaktärisera min älskade?
Äldre än jag är hon yngre än jag i sitt sätt.
I sin livsattityd min extremaste motsats är vi helt identiska i våra själar.
Utseendemässigt en märr med hästkäkar och grisögon
är hon den skönaste av alla kvinnor för att hennes utseende är personligt,
och mera personligt än samtliga svenskars.
Så öppen och glad som jag är reserverad och inåtvänd,
den allra mest underhållande av alla kvinnor
som dras till blott tråkiga och egocentriska män,
den fulländade godheten, den allra hängivnaste modersinstinkten
är hon den enda av samtliga kvinnor jag känt
som spontant har bekänt mig sin kärlek.
Jag kan icke annat än älska en sådan varm mänsklig idealisk kvinna.
Men hur skall man bäst älska henne
så att denna dyrbara kärlek, så ärlig och helig,
skall vara för evigt och aldrig missbrukas?
80. Vår kärlek
Varför älskar jag dig mest när jag icke har dig framför mig?
Jo, därför att då ser jag endast din ande, ditt riktiga jag.
Är du ej då din kropp?
Ingen mänska är sitt eget skal,
och det skal som var kropp är kan aldrig ge någon bild av andens verklighet.
Vare det det heligaste beviset på att jag uppriktigt och fullständigt älskar dig,
att jag ej älskar din kropp utan desto mer endast din själ.
Varför talar vi ärligast, öppnast, intimast och kärast blott per telefon?
Därför att jag då slipper att bli distraherad av din kropps behag,
av din skönhet, personlighet och din gestalt i dess fysiska form.
I det djupaste mörkret, var vi icke mer ser varandra
men allenast känner varandra i anden
och där slipper blygas inför denna världens ohyggliga fulhet och nakenhet
älskar vi heligt varandra och fritt utan förbehåll.
Du är den bästa av kvinnor för mig.
Jag har aldrig förr så kunnat varmt respektera en kvinna som du.
Alla de andra har förr eller senare gjort sig föraktliga.
Blott icke du, ty du älskar mig heligt,
och därför kan jag älska dig,
och därför är vår kärlek helig.
81. Tvivlet
Vad är mitt livs sista önskan?
Att vara dig otrogen.
Den minsta tanke som bort från dig för mig
är en värre fende till mig än den som vill döda mig.
Vet alltid, minns, att ju längre bort från dig jag är,
desto närmare dig är min tanke,
ju närmare står din gestalt för mig
just för att jag ej kan nå den
och smeka den, krama den, omfamna den som jag vill;
ty ej tusen och hundra miljoner uppriktiga kyssar på dina koralläppar
kan riktigt uttrycka hur kär du är mig,
min älskade,
du som är mera för mig än mitt hela liv hittills,
som har väckt mig upp från de döda
och som endast döden skall mäkta att skilja mig från

om ens den.
Ty mot dig är all döden i världen och världens historia
ett fåfängt och meningslöst grin blott,
det stumma och stelnade grinet av narrarnas narr,
det förbannade dödsskallegrin som är intet och höjden av vanmakt.
Du skall triumfera i evighet i dessa rader
som kärlekens innersta väsens jungfrulighet
som är det endaste jordiska eviga.
På allting tvivlar jag i denna världen
och på allting i vårt förhållande
utom på detta: att jag älskar dig.
82. Syndens drottning
Som Anna Karenina klädd uti lila,
med utslaget hår som Isolde vid vigseln
med fadern till den som hon låg med,
så går hon omkring, demonstrerar sin ärelöshet,
lika avklädd och naken i själen
som hon är i sängen med alla de fyrtiofyra
hon älskat med.
Det syns på henne att hon är en hora,
hon skvallrar om det med sin smak,
alla skall känna på att hon utmanar dem,
alla skall acceptera att hon nu är krönt
såsom drottning av synden.
Vad är då den synd som är hennes domän?
Det är kärleken endast.
Om sanningens nakenhet, kärlekens okrökta ryggrad,
den ärlighet som ej förnekar vad alla förtalar,
den skönhet som står för att den blivit misshandlad,
bär namnet Synd vare synden välsignad
och all oskuld evigt förbannad;
ty den oskuld som dömer Synden
bär namnet Justitiemord,
då den ej kan veta något om skuld;
medan Synden, så länge den älskar, emedan den älskar,
allena är oskyldig.
83. Min hustru
Min hustru är nio år äldre än jag.
Hon har haft många män före mig,
varit gift och förlovad tre gånger,
haft ett par könssjukdomar
och närmar sig klimakteriet.
Ej friade jag, ej förklarade jag någon kärlek för henne;
hon var det som tog första initiativet
som redan fått oanade konsekvenser.
Bekanta har fruktat att hon är en vamp.
Hon har själv sagt: "Jag var det."
Men jag älskar henne,
ty hon är den ädlaste, godaste, varmaste av alla kvinnor,
den bästa av blivande mödrar,
en skönhet som ser femton år yngre ut än hon är,
full av ofäckade jungfrudygder, en renlevnadsmänska,
som aldrig har rökt och som aldrig mer dricker,
en örtdoktor, dessutom klok och rejäl som en saklig och hederlig man,
men samtidigt mer livlig och barnslig än alla jag känt,
något både av clown och profet,
just en sådan person som ej någonsin kan tas på allvar

men som mer än någon bör tagas på allvar.
Vad har jag gjort för att förtjäna en sådan god kvinna,
den bästa av kvinnor, en motsvarighet till mitt livs ideal?
Jag har väntat på henne, och hon har sökt mig.
Att vi funnit varandra är detta livs högsta mirakel.
84. Midnattskonversationerna
I midnattens mörker
långt bortom varandra
vi träffar varandra
och umgås i tidlöshet
som tvenne andar
som i denna evighet
gjutes till en.
Denna sällhet är detta livs högsta,
och detta mirakel är det mest otroliga.
Ögonen slocknar. Blott öronen hör
ljuva ord från knappt hörbara röster
som är livets ljuvaste,
därför blott att dessa röster förstår varann,
omfattar evigt varandra
i andäktig andlöshets tidlöshet.
Denna förening är detta moment
som varenda en människa som det har upplevat
måste be heligt att varda för evigt.
85. Kris
Stormen har kommit.
Ej någon vill viga oss.
Gud är emot oss.
Han vill icke avstå mig,
sin allra renaste älskling,
ens åt någon jungfru som du.
Ty du är den mest intakta jungfru,
hur många män du än har haft,
och hur många du än har förbrukat,
ty annars så skulle du ej älska mig:
endast jungfrur kan så älska jungfrur.
Nu tjuter den härjande stormen,
nu gisslar det iskalla regnet,
nu börjar passionerna rasa,
nu stormar mitt hjärta mot Gud,
ty jag älskar dig,
och ej ens Han kan besegra
mitt hjärtas attack mot min svendom,
min kärleks passion mot mig själv,
min uppbyggliga självdestruktivitet,
som allena är större än Gud.
86. De nio åren
Att se henne vållar mig lidande.
Jag kan ej se hennes ansikte utan att plågas.
Att se hennes påsiga ögon som gråtit för litet,
att se hennes neddragna hästmun
som stämplats av ödets grimaser
och de alltför talrika kyssarna,
som andra tallösa män brännmärkt henne i själen med

vållar mig min enda olycka med henne,
ty alla dessa ohyggliga lyten och ärr
gör att hon ser långt äldre ut än vad hon önskar att vara
och nästan så gammal som hon är egentligen:
hennes utseende påminner mig om den skillnad
som fnns mellan oss i erfarenhet, ålder och levnad.
Den bästa av kvinnor för övrigt,
den mest idealiska av äkta hustrur,
kan vi blända alla med vår kärleks tidlöshet
utom blott tiden, som visar för mig köttets gräsliga sanning:
vår andliga kärlek är evig allenast;
allenast i själen kan vi vara fria och ett enda väsen tillsammans,
ty våra två kroppar, och särskilt då hennes,
är slavar åt tiden,
som hänsynslöst gnaver oss med sina bojor runt lederna,
som för vart år bliver tynger
och med åren gör våra kroppar
helt oigenkännliga och outhärdliga.
87. Salome
Du dansade framför Herodes.
Du visade hela din ungdom, din charm och sensualitet
och utmanade honom med din fräcka oskuld
så att han blev svag för dig
och gav dig makt över honom.
Du visste ej hur i din oskuld du skulle begagna den makten.
Du vände dig då till din moder, som genast utnyttjade dig
för sitt gräsliga syfte att komma åt Johannes Döparen.
Du visste icke ens vem denne Johannes Döpare var.
Först när du fck se huvudet på silverfatet,
Herodes' ohyggliga makts resultat,
resultatet av den makt som han gav åt dig över honom,
så blev du betänksam. Du undrade:
"Vem var då Johannes Döparen?
Hur kan min moder så hata en fattig och värnlös man?"
Och du blev intresserad av den nya religionen
och fydde från hovet upp till Galiléen
var du så fck varna och uppleva Jesus,
som du aldrig övergav sedan.
Du följde de sörjande mödrarna,
Maria och Magdalena, till Golgata
och var närvarande vid den ohyggliga gravläggningen.
Du var en av de tre som gick upp efter sabbaten
för att bli ett av tre vittnen till uppståndelsens uppenbarelse.
Du levde där bland de urkristna som inkognito.
De visste ej att du var konungens dotter,
och de respekterade dig för din hemlighet,
som de ej någonsin avkrävde dig
och som du tog intakt med i graven:
att du ensam vågat förälska dig i Jesus Kristus
som kvinna i man
och att du även stått för den heliga kärleken.
88. Äktenskapets fullbordan
Samlaget fullbordades utan att hava fullbordats.
Båda var helt tillfredsställda men utan att hava nått målet.
Vi älskade varmt hela natten, hon sög mig tre gånger,
men slidan förblev obefruktad:
blott långfngret lät hon få fullkomligt inträde.

Allt gav vi utom det yttersta,
och därmed var vi tillfreds.
Vi nådde den andliga fullkomning
som vi ej nådde i köttet,
men den intensiva frigörelsen av våra själar
var större och mera gudomlig och långt mera njutbar
än någonsin en fysisk njutning kan vara.
Det heliga samlaget fullbordades i sin helighet
utan att någon därvid blev befäckad.
89. Nastasia Filippovna
Älskar jag dig? Det är frågan som ej kan besvaras.
I sanningens namn måste erkännas att jag är skyldig
till att hava utnyttjat dig sexuellt,
då du gav mig din kärlek och jag ej var erfaren men dock var nyfken.
Jag har i sanningens namn både våldtagit och även avrättat dig, på min jakt efter sanningen, - i vad jag skriver till andra,
om än jag rent fysiskt är oskuld ännu och du orörd.
Om du har förfört mig och fått mig i sängen hos dig
har dock jag för all tid litterärt förfört dig om ej skändat dig.
Du var en redan djupt fallen och vanärad kvinna,
om än du bar smäleken med den okröktaste ryggrad
som en mera helig gedigen och okränkbar jungfru än samtliga oskulder.
Men nu har jag litterärt dragit ner dig i smutsen,
och ordets smuts kan ingen mer tvätta ren dig från.
Såsom furst Mysjkins Nastasia Filippovna går du till historien
som en den mest tragiska, storslagna, fallna och älskvärda,
oemotståndliga och obarmhärtiga, galna och vassa omutliga kvinna,
i själen en alla lamslående skönhet för eviga tider
på grund endast av sin förkrossande djupa tragik,
desto mer uppenbar och högt skriande
ju mera glädjefull, ytlig och glättig maskeringen är.
90. Alla mina tvivel
Du sade redan i begynnelsen av vår affär
att Wassermannmetoden visade symptom på syflis hos dig.
Du trodde icke på det och jag lika litet.
Flera test bevisade att infektionen ej var syflis,
och vad det var var läkarna ej säkra på.
Jag frågade en annan läkare med femtio års erfarenhet
och gav symptomen utan att förvänta mig ett svar.
Men svaret kom och lydde: "Ärftlig blodsjukdom. Hon kan ej föda friska barn."
Och det slog ner i vårt förhållande såsom en bomb.
En annan läkare meddelar senare att ingen fara föreligger
och att gamle doktorn, som rest hem till Österrike nu för gott,
haft fel. Jag ber dig att få tala med den nye läkaren,
men du har sagt: "Nej, gör ej det."
Och vad skall jag då tro? Kan mina sista tvivel skingras på så sätt?
Du hatar all alkoholism av lättförståeliga skäl,
och du föraktar hjärtligt alla drinkare, missbrukare och rökare
och menar att man endast skadar dem
med att man tycker synd om dem och hjälper dem.
Allt det är sunt och gott och riktigt.
Men är du då själv helt fri från laster?
Du umgås med Charlotte, den av sin styvfar stackars skändade prostituerade,
som idkar samlag med ett antal och som önskar pippa hela världen,
du förstår den arma varelsen, hon har din fulla sympati,
du anser henne bättre än var jungfru,
och själv suger du min kuk och tumme som besatt

och tröttnar aldrig på att be mig om ett samlag.
Är det kärlek eller är det liderlighet?
Väl jag vet hur varmt och sant du älskar mig,
men måste kärleken då vara så besatt,
ha sådan slagsida åt sexualiteten, vara så materialiserad?
Att jag älskar dig och mera än jag älskat någon förr är säkert,
men är sexualiteten, denna oestetiska själsskadliga förslappande tidsmördande vulgaritet,
när den är kärlekens allenaste kriterium och en daglig vana
och föremålet för ett ständigt hett okontrollerbart hänsynslöst begär,
ej lika mycket en besatthet som alkoholismen, rökning, annat missbruk och spelgalenskap?
Och minns, att även biorytmerna utvisade
att vi går bra ihop intellektuellt och känslomässigt men ej fysiskt.
Om du mäktar skingra alla dessa mina tvivel,
då allenast är det möjligt för mig även
att ge dig det yttersta.
91. Våldtäkten
Hon behöll trosorna på medan jag låg helt naken.
Så hade det brukats emellan oss: den ena parten behöll alltid trosorna på.
Själv var jag mera hågad att älska på natten, då jag slapp se henne i mörkret hon var ju långt äldre än jag medan hon gärna lekte med mig fram på morgonen,
när jag ville vara i fred helst;
jag hade uttryckligen bett henne om att få undvara det sexuella i dagsljus.
Men just denna morgonen var hon på bettet och tog av sig trosorna.
Hon provocerade mig till det yttersta och grep om kuken på mig
för att tvinga den in i sin slida.
Den första attacken parerade jag,
men när den snart upprepades måste jag göra det klart för den uppspelta
att jag ej var på humör nu att skämta.
Jag slet min lem ur hennes hand med milt våld.
Men när hennes attack nu upprepades för tredje gången
och utan att hon hade hörsammat varningen det allra minsta,
så gick det för långt.
Min själ fck en black-out, och jag såg bara svart,
ty det var där i själen som något gick sönder.
I den stunden sprack hopplöst vårt ljuva äktenskap.
Hon hade visat sin avsikt att tvinga mig till sig med våld,
det var en tankens våldtäkt hos kvinnan mot mannen,
och därmed sprack den stora blå illusionen om henne:
hon var lika liderlig som alla andra.
Förgäves så hade jag trott henne ärbar till skillnad från alla de andra.
Och aldrig kan någonting locka mig mer till den sängen,
att sova hos henne, som jag ändå älskade
varmare än hon förtjänade.
92. Den eviga oskulden
Tio förlovningar och tvenne giftermål:
ändå är hon en oskuld,
en oskuld som icke kan fäckas och tadlas,
helt oförstörbar i sin positivism och osårbarhet.
Hon älskar vem som helst och har ej skytt att gå med någon enda till sängs
som har inbjudit henne;
hon älskar att pippa och skulle helst pippa med alla
och anser att hon skulle kunna få vem som helst hos sig i sängen
och till och med kungen och påven
och knullar och säger att hon vill ha barn med sin man
blott av kärlek till honom
och har för sin säkerhets skull

hos sin gynekolog lagt sig samtidigt till med spiral
utan att säga därom ett ord för sin man.
Vilken dubbelmoral och logik hos en kvinna!
Och för henne är det fullkomligt naturligt och oskyldigt
om inte rentav en plikt
att försöka det yttersta och även tvinga sin man till att pippa.
Vad skall man tro om sådan paradoxal syndig oskuld?
Man kan ej bli arg, för hon är ju så glad och så positiv
och menar alltid så väl,
vare sig hon är medveten om vad hon säger och gör eller inte.
Att hennes man plågad till döds av den oberäkneligas nycker och infall
är hemma och kvaddad till sängs av hög feber och veckolång huvudvärk
tar hon med samma ryck på sina axlar och lätthet:
hon är oförstörbar,
en professionell mansförbrukare,
som alla män måste älska
till deras och hennes fördärv
i ett slags utförsbacke som aldrig tar slut,
ty hon tröttnar ej någonsin och lever endast
för farten i sin utförsbackes besinningslöshet.
93. Min kallelse
Jag är icke skapad för kärlek.
Jag föddes ej för att ta hand om familj och ge barn
till den sämsta av tänkbara världar.
Jag föddes av Gud blott för att älska honom och älskas av honom,
för att sprida, älska och utbreda Anden i världen.
Och därför så omfattar min kärlek samtliga människor
från narkomanen till Persiens fanatiker,
från den olyckliga horan till brottslingen,
från kommunisten till kapitalisten,
fastän jag vet båda har fel.
Ingen mänska står bortom min kärlek,
och ingen kan någonsin tvinga mig älska en enskild person mer än andra.
Den mänska som träder emellan förhållandet mellan mig och en som sämre är
måste bli mera min ovän än den som är sämre,
hur mycket mer den som är bättre än älskar mig.
Min kärlek är och skall vara i evighet lika för alla,
och ve den som tror att han fattar och omfattar den mer än andra.
Jag föddes för kärlek allenast, men endast för kärlek i Anden,
för Guds universella eviga och allomfattande kärlek,
som är vad som håller all världen vid liv,
som är dess enda livskälla
och som är det allra endaste som alltid gör att vår värld lever vidare
med sin natur och oändlighet
trots all logik och trots mänskan, - trots allt.
94. Häxan
Akta er för henne, män!
Hon fnns i varje kvinna.
Det äktenskap som icke grundar sig på enbart vänskap
är förutbestämt till att sluta med vad som är värre än döden.
Tro aldrig på kärleken. Den är en lögn.
Ingen kvinna förtjänar att älskas,
och kärleken gömmer ofelbart
så fort dess passion är ett faktum
den själsmördande skorpiontaggen
vars svarta gift aldrig kan rensas ut.
När en man ägs av kvinnan

så är han en död man.
Och mannen kan blott äga kvinnan
om akten är fri från passion och allenast baseras på vänskap
och på ömsesidig respekt och from överenskommelse.
Allting annat är våldtäkt
och ett säkert steg emot självmord.
Passionen är häxan som fnns i var kvinna.
Allenast den orörda och ointagliga jungfrun
samt den trogna lyckliga modern är ärbara.
Den man som vet detta
och som därför aldrig vidrör en kvinna
av misstänksamhet
är den trognaste älskaren
som därför älskas av alla
och som därför aldrig förtjänar att äga en kvinna.
95. Bön
Hon representerar allt det som jag alltid har fruktat och hatat:
den krassa materialismen och steriliteten,
den omänskliga teknologiska funktionalismen
och det kallt beräknande utnyttjandet,
helt egoistiskt och opportunistiskt, därav
på bekostnad av allt det naturliga, mänskliga, goda och eviga.
De kallar maskineriet kultur och civilisation
som allenast för mänskorna bort från varandra
och hjärntvättar och isolerar dem
medan det i själva verket är endast
kultur- och civilisationssjälvmord,
onatur och barbari, som allenast ger näring åt våld,
vilken verklighetsfykt som helst, droger och alkohol och anarki
och en obotlig negativism hos livskärnpunkten i varje samhälle:
ungdomen.
Krossa materialismen, det opportunistiska och egoistiska tänkandet,
och aldrig förr skall vår mänsklighet åter bli mänsklig,
som den dock ibland visat sig kunna vara.
Hon har alla prylar: en elgitarr,
en helsyntetisk musikmaskin som icke kan ge en falsk ton ifrån sig,
en katt som får P-piller, ja, tvingas intaga P-piller,
och själv har hon en spiral,
så att hon fritt kan knulla med vem som helst
utan att någonsin löpa den risken att få ett ovälkommet barn.
Sådan är denna värld som du skapat, o Gud.
Kan du göra den sämre?
96. Mitt misslyckade äktenskap
Hon ville mig endast väl, och det vill hon fortfarande.
Hon sade redan i början av vår union
att jag var hennes största och sannaste kärlek,
att hon aldrig velat ha barn med en annan än mig före mig,
och att hon efter mig aldrig mer skulle älska en man,
och det vet jag att hon tänker hålla.
Och hur kunde jag då inlåta mig med denna nio år äldre dam
med sina hemska små gamklor till händer,
med den grova munnen och gumm-skrynkliga överläppen
och de tjocka säckpåsarna under ögonen?
Hon övertalade mig.
"Om tre år är du redan för gammal för att mera intaga kvinnor:
då blir du en ungkarl för resten av livet."
Och jag ville smaka på det sexuella

och känna på den för mig okända sidan av livet.
Jag tillät mig lockas till sängen av henne.
Och alltid har jag längtat åter till barndomens oskuld och värme,
dess trygghet och familjelycka
och har alltid önskat att bilda en egen familj.
Och här hade jag chansen trots min obefntliga livsinkomst.
Men hon missbrukade mig sexuellt,
och därvid så förlorade jag en väsentlig portion av min integritet,
som jag aldrig på något sätt kan få tillbaka.
Och därför så ångrar jag bittert
att jag gick med på att ge henne min kropp,
och det tänker jag ångra för resten av livet.
Som den siste av hennes tio förlovningar
blev ingen av dem så förbrukad av henne som jag.
97. Den svenska byråkratin
1.
Min åklagare var en fet och nervös, ganska pratsam och osund astmatisk och rökande käring.
Hon var mycket vänlig men talade ständigt i ett, som för att be om ursäkt för hela systemet.
Min domare var en högfärdig och fintskallig skinntorr pedant,
som klart njöt av att fälla en fällande dom
och som knappt kunde vänta med att utan hänsyn till mänskliga faktorn
avkunna den med klubbans kraft: klubban är substitutet för våldet.
Ej någon försvarade mig. Men vi tre var ej ensamma.
Med oss satt sex andra människor: en sekreterare jämte fem nämndemän.
Dessa sex var inget annat än helt anonyma och tigande hjärtan och fysionomier av sten.
Intet knyst, ingen min, ingen blick, bara stelhet:
"Vi fnns bara här för att se dig gå under."
Jag kom dit i de bästa avsikter för att få svara på frågor,
men de ställde mig inga frågor.
De krävde mig blott på ett papper som kunde bevisa
att jag hade levt under gränsen för existensminimum.
När jag ej hade det pappret och inget bevis för min oskuld
förutom min ärliga nuna, fullkomliga öppenhet och min försäkran på hedersord
dömde de mig på den grund att det icke var möjligt för någon att leva på så knappa medel.
Och domen blev att jag omgående skulle betala sex tusen i restskatt.
Och jag överklagade, men ändå kräver mig fogden på sex tusen kronor
som jag icke har och ej någonsin haft och ej heller har någon den ringaste avsikt
att till deras fromma förtjäna.
2.
Min familjs bästa vänner, välbärgade och miljonärer,
med sitt på det torra: ett lantställe, villa och pengar i Schweiz.
Icke tiggde jag om deras hjälp. Jag blott framlade min ganska märkliga situation.
Herrn i huset, en bankdirektör, moderat och förnuftig,
en klart oförsonlig och uttalad fende till socialismen,
som alla med initiativ måste vara i detta land,
gav mig det rådet att söka få bistånd från Försäkringskassan.
Så är även han byråkrat: ingen hjälp vill de ge, men de hänvisar gärna till andra.
En annan tät mänsklig och kulturellt framstående miljonärsfamilj
hos vilka jag varje vecka stod för underhållningen
genom att skickligt hantera en underbar fygel av märket Gaveau
sålde så plötsligt helt utan förvarning bort hela fygeln för gott
bara för tio tusen riksdaler, för att de behövde kontanter.
De är miljonärer, vart barn har miljonen på banken, och barnen är fyra,
och de säljer sin ovärderliga fygel för blott tio tusen
och skrotar sålunda sin huspianist!
Jag har känt dem i tio år, och aldrig hjälpte de mig med ett öre.
Och spela för dem fck jag bara så länge tills de fck omänskliga nycken

att skrota min levande klassiska söndagsmusik
för att göra sig rikare.
3.
Klockan var åtta på kvällen, och jag var försenad.
Jag skulle ge pianolektioner till två rara döttrar i huset.
Det regnade icke men var ganska mulet och fuktigt.
Som jag var försenad så önskade jag komma fram illa kvickt,
och i brådskan så glömde jag sätta på ljuset på cykeln.
När jag till slut anlände till barnens hus och steg av cykeln
stannade bakom mig en större bil, och ur bilen utstiger en man
som vill tala med mig. Och jag ser att han är en polis och hans bil en polisbil.
De har legat efter mig och smugit bakifrån på mig i mörkret.
"Har du ingen lampa på cykeln?" hörs den obehagliga frågan.
Eleverna väntar på mig. Jag har bråttom. "Naturligtvis har jag belysning."
"Få se," säger kärve polisen, och jag måste snurra på hjulet.
Men hjulet är fuktigt av vätan på gatan, och dynamon vill icke genast fungera.
"Kom med här," förkunnar otåligt polisen, och jag får ej visa att lampan fungerar.
I huset står barnen och glor på mig när jag förs in i polisbilen.
Där måste jag uppge namn och adress. Jag blir kollad i datorn,
man fastställer att jag ej har någon kriminell bakgrund
och upptäcker även att fogden har krävt mig på sex tusen kronor.
Allt som ej är siffror är värdelös information om mig för dem,
hur mänsklig och sann den än är.
"Du har cyklat i nattmörker utan behörig belysning på fordonet.
Erkänner du? Om du ej skriver under så möts vi i tingsrätten."
"Lampan fungerade, men ni lät mig ej bevisa det."
"Den lyste icke så länge du cyklade. Böterna läggs på den skuld
som du redan har hos Kronofogden. Vi har gett dig tjugo procent i rabatt."
"Men på lappen här står det, att brottet är att cykeln saknat belysning.
Men min cykel äger belysning. Blott vätan förorsakade att den ej genast lyste."
"Förstår du ej hur dumt det låter som du nu här säger?
Vad som står på lappen betyder att du cyklat utan att lampan har lyst.
Så skriv under." Eleverna väntade på mig.
De glodde med sina föräldrar från fönstret i huset.
Jag grät och skrev under och fck sedan gå
efter en extra halvtimmes helt meningslösa försening.
Mot denna förödmjukelse: en polis som ger sig på en fattig cyklist,
efter att denne stannat, för en bagatell,
och förutan att ge honom chans att försvara sig
och tvinga honom till att skriva på en bekännelse
i hans elevers och deras föräldrars förkrossande åsyn
var fogdens omänskliga krav på sex tusen en småsak.
98. Kärlekens falskhet
Hon påstod sig älska mig mera än någon man före mig.
Jag var den förste hon ville ha barn med.
De fyrtiofyra var inget att ha emot mig, - bara ytliga lösa förbindelser.
Och aldrig hade hon förr velat ha barn med någon man.
Ständigt försäkrade hon detta heligt och dyrt.
Jag gick på hennes kärlek och älskade henne och lät mig förföras.
Jag blundade för hennes gamhänder, gumläppar och ögonpåsar.
Vi levde som gifta, tills hon en dag visade sin rätta sida,
då hon som en frossande glupsk obehärskad hyena
vansinnig av åtrå begynte att dra i min penis
med sina ohyggliga gamhänder.
Då gick det upp för mig att hon från början
allenast det önskat att utnyttja mig sexuellt.
Jag var bara för henne ett köttsligt sexualobjekt utan en själ.
Annars skulle hon icke i sängen mot sin egen partner

på så sätt ha brukat rått våld, ty det var icke någonting annat.
På samma sätt använde Kvinnan sin djävulska list
när hon i maskopi med min syster beslöt att,
för att jag ej hyllade Läran, fatalt köra ut mig från hemmet
och så isolera min fader från mig, så att hon ensam kunde få äga och utnyttja honom
för Läran och sina personliga och ekonomiska syften.
Min far var mot Läran, min moder och syster var för den,
och jag ensam stod på min fars sida.
Men kvinnan kan ej behärska sig utan är djävulens verktyg för evigt
och låter beständigt den smutsiga ondskan
besegra och korsfästa oskulden och ta ifrån den dess rätt
att förkunna upprörande Sanningen.
Kejsar Augustus' fru Livia var kärlek allenast,
och därför var hon bara falskhet.
Som kronan på verket, som fullkomningen av sitt äktenskap med mig,
det låtsasförhållandet, som blott var en hemsk makaber och ond komedi,
tyckte hon, efter att jag gjort motstånd mot hennes ojusta metoder,
att jag skulle uppsöka kvalifcerad psykiatrisk vård och psykologisk rådgivning.
Ty kärleken, menar var kvinna, är aldrig vad som det är fel på,
men sanningen blott får ej någonsin uttryckas eller ges efter för.
Ty kvinnan är bara kärlek och sanningens eviga fende därför;
ty Kärlekens motsats och endaste överman
är nakna Sanningen.
99. Vanäran
1.
Jag fck aldrig någon chans.
När den gav upp vars kör jag bistått i fem år
fck jag ej efterträda honom såsom dirigent.
När jag fck en konsertlokal till mitt förfogande
så kom det till konserten med ett uruppförande och allt
en summa summarum av en person.
Jag uteslöts ur detta Röda Korsets och humanitarianisternas konserthus
av hysteriska madamer som blott ville prata
och ej störas av musik och annan tanken vilseförande
och sexualiteten störande påträngande musik och skönhet
om de ej i sin tur fck förföra mig.
Jag har en dåligt lönad organisttjänst
med en kör på fyra pensionärer
som ej sjunger rent fast det blott fnns en stämma.
Min musik vill ingen veta av: riksradion själv har ratat den
av skälet att den saknar variation.
Att den dock har allt annat, som rytmik och harmoni och melodi
och dessutom är vacker och dynamisk och spirituell
är utan all betydelse: musik skall vara ful, modern och experimentell.
En musiker helt isolerad, utan instrument, publik och pengar
utan möjlighet att någonsin förmå försörja sig på det han kan vad måste bli hans öde?
Att ge upp förr eller senare och skrota sin musik.
Det är det enda kloka han kan göra om han önskar klara sig.
Förr eller senare så tvingas han därtill.
Men den är icke musiker
som frivilligt kan avstå sin musik och leva med det offret
och ej hellre då försaka livet genom självmord.
2.
Jag bodde i Haga bland knarkare och andra långhåriga kriminella socialfall
i tre år och lärde mig älska de utslagna för deras mänsklighet.
Genom en slump och god tur med stipendium och goda kontakter

så kunde jag fytta till bättre kvarter med den lägsta godtagbara standard
och bo där bland bättre folk som en normal social individ.
Men taxeringssystemet förgjorde min ekonomi och tog från mig stipendiet,
och efter en hopplös kamp mot byråkraternas stenhjärtan
ser jag mig nödsakad nu att bege mig tillbaka till Haga
med pick och pack, piano och noter,
tillbaka till knarkande grannar, tillbaka till uteklosetten,
tillbaka till bristen på värme och dusch, hygien och normal mänsklig anständighet.
Det är vanärans släkte som bor där och har det som sitt reservat.
Paulus sade, att långt hår hos mannen är tecken på vanära,
och inga är då så vanärade som de utslagna knarkarna nere i Haga.
Och ingenting vanärar mänskan idag såsom knarket.
Men korsets symbol var från början ett vanärans tecken,
och aldrig blev den fula vanäran större och hemskare än genom Jesus,
som dock därigenom blev världsalltets frälsare.
Så är det även med knarkarna:
deras ohyggliga vanära är deras stolthet.
Skall jag då bli vanärans offer som de,
socialfall och utslagen, alkoholist, narkoman, utan framtid
och prisgiven åt detta tekniska samhälles omänsklighets obefntliga nyckfulla barmhärtighet?
Nej. Min vanära skall bliva större.
100. Döden
O död, du livets ljuva bröd,
dess enda lön, dess högsta svar på varje bön,
jag hälsar dig, min vän, som håller av mig än
och varmare än förr: du står på glänt, min dörr,
och öppnar dig mot livet, som det lär stå skrivet;
att döden är dess högsta ljus och lycka,
dess paradis, som ingen mer från dig kan rycka.
Varmare för varje dag har döden strålat mot mig hän,
omfamnat mig och gripit mig allt intensivare, allt mera vän
för varje dag, för var allt mörkare och kallare,
mer ödslig, tom, mer ensam och förfärlig dag,
som blott fungerat som en tjallare
åt döden om den döende till dödens grymmast leende behag.
Du är då grym, o död, som lovar allt och saligheten
men som sedan i det stora ögonblicket
kommer samtliga förväntningar på skam.
Du är den yttersta fåfängligheten,
ty ditt paradis är båg och blott bedrägeri.
Det fnns ej ens en Gud där bortom livets draperi.
Allt är blott svek och fåvitskhet
som överväldigar den döende med sitt förbålda hån.
Om du har fruktat döden när du levde
skall du fnna att du aldrig fruktat något när du dör;
ty då först träder fruktan fram förutan mask
och blottar livets helvete som endast döden kan få slut på.
Var välkommen, ljuva död, och ta mitt lik uti din famn
så att det må gå miste mänskorna.
Jag för mig självmant i din hamn
och dödar därmed allt och även all min dikt
som ändå ingen önskade begripa,
och tur det är för mänskorna;
ty dödens namn är Ordet,
och Sanningen och Gud är synonymer.
Allting annat är blott liv, fåfänglighet och trams.
I Döden endast fnns det någon mening,
den är livets mening, livet självt är bara humbug,
döden endast ger det djup och allvar,
döden endast gör ett liv ett konstverk värt att leva.

Dödens ögonblick ger därför mer än födelsen
som blott inleder den makabra dans
som är den allmänmänskliga förödelsen.
När döden ej är mer
är icke livet heller värt att leva mer.
Och därför så är livets värsta fender
de som besegrar döden.
Låt döden komma.
Endast den kan tukta människan
och kuva hennes hybris.
Den dör störst
som i sin död ger döden mest rätt emot mänskligheten,
som gör sin död till livets starkaste protest.
Så dör jag lycklig
som här i min död
skall döda alltför många andra.
Dikterna ur "Socialarbetaren" (1984)
(dikternas innehåll berör vanligen romanens handling)
1. Bitterhetens berättigande
En romanförfattare som ingen läser
och som ingen heller önskar läsa,
och om någon ändå läser honom
har den läsaren ej något annat att prestera
såsom resultat av läsningen än klagomål.
En forskare som forskar gratis
och som giver gratis sina forskarrön
åt dammiga och torra akademiker,
som aldrig säger tack, som ignorerar honom
och som enda resultat av emottagandet av all hans forskning
har att återgälda honom avundsjuka, gnäll
och futtiga småaktiga protester grundade på ingenting
utöver dammigt fåfängt akademiskt torrt och elakt tvivel.
En sensibel musiker, som får en oanständig lön
för arbete på obekväma tider
och som heller aldrig röner något tack där för
är även en kompositör, men hans kompositioner
vill ej någon veta något av - de är för vackra.
Även han med all sin alltför välbehagliga musik
kan endast åstadkomma klagomål, protester och okunnigt gnäll.
En älskare av vänner och av kvinnor
blir förolämpad mest av dem han älskar,
blir som mest bedragen av dem som han älskar mest
och blir utfrusen som en utböling från varje sällskap
som han älskar, åtrår och åstundar att få dela.
Vad skall vi väl kalla sådan ensam man?
Sin egen lyckas smed? Sin egen bödel?
Han är varken eller, men han är den man
som alltför klart berättigar all bitterhet på denna jord,
och därför bör han hålla käften.
Men hans tystnad röjer denna världs och detta livets
största, djupaste, makabraste, mest skrämmande och svarta avgrund
av förtvivlan.

2. Tacksamheten
Tack, mina vänner, för att ni står ut med mig.
Tack även för att ni fnns.
Tack, alla ni som jag älskat, min Eva,
min Gisela, min ljuva Celia och alla ni andra
som jag med så hemsk självförtärande skrämmande glöd
alltför ärligt och innerligt älskade,
så att ni drog er tillbaka från mig
om ni ej reagerade negativt tack för att ni kunde uthärda med mig,
och er, särskilt, ber jag så innerligt varmt om förlåtelse
för alla hårda ord som ni fck umbära från mig.
Min kärlek är alltid för sann och för äkta, för ärlig och uppriktig,
för att jag skall kunna tiga om dess allra djupaste känslor,
som ock är de svåraste.
Tack för er tanke, er vänlighet och för er kärlek
som jag aldrig riktigt förtjänade.
Tack, ljuva Sverige, för ditt ljuva välstånd,
som gjorde det möjligt för en parasit som den jag är
att parasitera på dig och få leva som sådan hos dig.
Annars hade jag aldrig fått vara mig själv.
Tack, o vinter, för din bittra dödande köld,
för att den en dag sedan skall smälta,
och ljuvlig blir den vår som kommer!
Ja, ljuvligare, ju ohyggligare denna vinter torterar oss!
3. Den evige ungkarlen
Den gåtfulle oskulden drar sig allt vidare undan.
Ej något kan inmönstra honom.
Otaliga damer har misslyckats med att få fast honom:
till och med nakna i sängen med honom precis lika naken
har de snöpligt misslyckats med att få honom naturlig
just då när de trodde sig lyckas.
Han gäckar naturen och all mänskligheten.
Han är ständigt hög och går liksom på moln,
och han är outhärdlig för alla som tror på systemet.
Hans idealism är obotlig:
om man skingrar någon av hans illusioner
så skaffar han sig endast nya.
Han är inte alls oförmögen till kärlek.
Han kan till och med ta sig ton till att fria.
Men friar han gör han det så ytterst tvetydigt
att ingen dam därtill kan säga ja eller nej.
Han är ensam och njuter av den ensamheten,
ty han är en självplågare, masochist och sadist
som ej kan leva utan sitt eviga lidande.
Sålunda grubblar han sig fram i livet
som en annan vandrande jude,
omöjlig att få något grepp om,
undgående intill förbannelse,
vagare och mera obestämd än någon kvinna
och mera en tvivlare än någon sann ateist,
mer en skeptiker än någon sann materialist.
Men vad lever han för? Blott för tanken.
Han fyr med sin tanke från världen för evigt
för att aldrig någonsin sjunka mot marken och stanna,
ty allt kan han uthärda, blott icke det
att ha tråkigt, och därför så kan han allt
utom att vänta på andra.

4. Hemligheten
Vare min kärlek en hemlighet.
Endast när kärleken tiger kan den icke skada;
all sann kärlek är alltid olycklig.
Mitt liv är kärlek allenast,
och därför var det alltid olyckligt.
Lycklig var jag när jag älskade
utan att veta att den som jag älskade
alltid bedrog mig.
Lycklig var jag när jag älskade
utan att se den jag älskade:
endast i själen är människan vacker.
Jag känner din själ, och jag älskar den.
Det är tillräckligt för mig.
Allting annat, allt världsligt och sinnligt,
har ingenting med denna verkliga kärlek att göra
som trognast består i sin hemlighet.
Kvinnan? Nej. Människan? Nej. Icke vännen.
Personen är den som jag älskar, som angår mig.
Det är min hemlighet.
Låt mig få troget beskydda den
i största hemlighet.
5. Gengångaren
Mina kärleksaffärer? Allenast självbedrägerier.
Jag älskar dem alla fortfarande
och njuter bittert av minnena av dem,
av att plåga mig med självbedrägeriet
att jag kunde älska dem.
En av dem kom i svår olycka endast för min skull:
jag var hennes första förförare och den fatalaste.
Vi älskar ännu varandra fast hon har fått barn med en annan
och fastän hon har haft tjugo älskare efter mig:
hon söker blint efter mig i dem alla
men kommer ej någonsin att återfnna mig.
Cyniskt betraktar jag henne på avstånd,
som jag så hjärtinnerligt avgudade såsom ung,
jag, som var den som gjorde den arma till manslukerska.
Henne friade jag till tre gånger.
Hon tackade nej ädelt för att hon ej ansåg sig vara lämplig.
Hon var ju en manslukerska allaredan.
Att jag hade lärt henne till det var för henne glömt redan.
Ömt genomskådade hon att jag friade endast av samvetskval.
Hon var mitt första självbedrägeri:
det som jag trodde att var min lycka
blev hennes livs eviga olycka.
6. Eftertankens kranka blekhet
När jag vaknar på morgonen efter en natt av otillfredsställd kärlek min kärlek är sådan att den aldrig kan tillfredsställas,
ens genom de vildaste orgier av kärlek så är jag helt kall, utan känsla och nästan som död.
Då är mitt tvivel på allt - på livet, på kärleken och på mig själv såsom värst. Då är jag bara ett tomt svart hål.
Den som då provocerar mig kan råka illa ut,
ja, han riskerar sitt liv.
Ty då är jag som farligast,

såsom en svältande tiger.
Då tiger jag mest med det hemska jag känner,
och ve den som då väcker upp vad jag tiger med.
7. Mardrömmen
Mitt under min allra senaste kärleksaffär
drömde jag en natt att jag skar av mig min lem
och funderade på om jag skulle därpå
äta upp den som rå eller stekt, såsom hel eller styckad.
Det hemska i drömmen var ej amputeringen
utan att jag var så fullständigt känslolös
under den hela makabra processen.
Det kändes ej alls att kastrera mig,
och min fundering på ämnet om hur lemmen
lämpligast skulle serveras
var fullkomligt saklig och likgiltig.
Detta var det fruktansvärda:
att det sexuella ej gav mig
den ringaste känsla
av obehag eller behag.

8. Skorpionens oumbärlighet
Varför är Skorpionen den mest fruktade och värst beryktade
bland alla Zodiakens symboler?
Vad är det med Skorpionen, som så skärper
Mars, Neptunus, Pluto och Uranus,
de mest farliga planeterna,
men lamslår Månens spröda känslor
och all Venus blida kärlek med ohygglig fasa?
Ingen är så intensiv som detta nattdjur skorpionen
som befnner sig i evig kamp med helvetet inom sig själv.
Det fnns i varje mänskas hjärta en skorpion,
och den gör alltid ont.
Den luttrar som en Luther,
den fördömer all fåfänglighet som en Muhammed,
den är subjektiviteten själv som Augustinus,
och den är gudomlig kärlekssjukdom som hos Dostojevskij.
Doktor Jekylls skapare var en skorpion,
som tragiskt gick sin undergång till mötes
i sin kamp med Mr Hyde,
som var den lungsjukdom som tog hans liv.
Men hur har icke dessa skorpioner
sporrat sig och mänskligheten!
Kapten Cook dog som martyr för sin gudomlighet,
som Hawaiianerna förlänat honom;
han levde för att spänna äventyrarsträngen
till sin högsta ton för att få sedan brista.
Selma Lagerlöf besegrade sin sjukdom
genom att bli Sveriges ädlaste skaldinna.
Fastän skorpionen är ett giftdjur och ej alls en örn
så rymmer skorpionens symbolik i sig en örn:
i sin heroiska batalj med livets värsta fasor
är skorpionen andligen en örn
om dock den aldrig lämnar vattnet
och dess djupa dunkla mörka säkerhet.
Månens känslor överväldigas av Skorpionens havspassion,
och Venus sjuka kärlek känner sig oändligt liten
mot den manliga Skorpionens heroism.

Skorpionen är heroisk i sitt sanningssökande självplågeri
som är så mäktigt att den ensam lyckas
luttra och förändra hela världen till det bättre
i sitt nit för att bli bättre själv.
9. Den mänskliga faktorn
Människans mest oantastliga rätt är att få vara mänsklig.
Hon har rätt att motverka datamaskinåldern
och att försvara sitt hantverk.
Hon har rätt att med alla medel bekämpa atomåldern
och att med terror slå till genom Green Peace
mot allt som är omänskligt och allt som hotar miljön.
Hon har rätt att fritt vandalisera, förslumma och nersmutsa
hypermoderna sterila likformade bostadskvarter
där var människa lever totalt isolerad och steriliserad
i höghus, betong, gråhet, och sådan ingenjörsarkitektur
som är till för att döda all frihet till trivsel och till fantasi.
Hon har rätt att privat protestera mot samhällets
brist på förståelse för hennes mänskliga faktor
igenom att supa och knarka och sitta på lönnkrogar,
syssla med det som är brottsligt, förbjudet och farligt
och smita från skatterna.
Människan är född till frihet,
precis som naturen,
och ve den som exploaterar naturen till döds
och som vågar att inskränka människans frihet!
Den mänskliga faktorn är människolivets mest heliga mening,
och den som på något sätt vågar förgripa sig mot den,
förringa det mänskliga värdet och inskränka människans valfrihet
mellan det onda och goda, det mänskliga och det naturliga och det gudomliga,
måste man anse som hela vår mänsklighets fende.

10. Dilemmat
Jag älskar två kvinnor. Den ena är mogen och praktisk,
den andra är ung och konstnärlig.
Den ena vill gifta sig med mig och leva platoniskt med mig,
och den andra vill bara ha barn med mig men inget äktenskap.
Hon som är praktisk har humor men saknar förstående djup,
medan hon som är yngre ej är den som skämtar,
ty hon menar allvar på djupet.
Den ena blott glöder, den andra är blott passionerad;
den ena är röd, och den andra är svart.
Aldrig kan jag bedraga den ena och välja den andra.
Jag måste som så ofta förut försmå bägge två
för att ej vara orättvis mot någon av dem.
I stället bedrar de mig bägge med sådana
som då är mera beslutsamma.
Den ena ligger med en äcklig alkoholist,
som ej har något mot hårda tillfälliga övergående
tuffa förbindelser med endast hårdporr och helt utan trohet;
och den andra sällskapar dagligen med en helt oskyldig musiker,
som är än yngre än hon: en ung man att ömt dalta med.
Vem älskar jag? Båda två, desto mera så
ju mindre jag kan få någon av dem.
Min enda fröjd är att jag är den enda
av alla oss tre som blir lidande.

11. Ditt öde
Giv efter för ditt öde. Sträva ej emot det,
ty då blir det bara värre.
Tag det lugnt, omfatta det med öppna armar;
det är bara ett naturligt händelseförlopp.
Om du försonas med det
kan det bli till godo,
men om du bekämpar det,
så kan det bara bli av ondo.
Mottag gudomens förmaning i ditt hjärta,
lyd ditt ödes undervisning,
så blir livet lättare i nästa liv.
12. Et in Arcadia ego
Även jag har en gång älskat,
sade han, den impotente luffaren,
som satt på Solrosen och åt
mest dagligen
i sina trasiga eländiga utslitna paltor,
med sin armsvett, fotstank och på några månader
ej bytta skjorta,
sitt oklippta stripiga okammade
på några år ej tvagna hår,
och skägget som ett sedan åratal
ej renoverat skatbo.
Men han hade en gång älskat,
som en annan skinntorr fnoskig Casanova.
Och hans damer var ej oansenliga:
sin tids mest mansförbrukande hetär
föll djupt för honom: han var hennes fyrtiotredje,
men han var den förste som först ledsnade på henne
förrän hon förbrukat honom.
Många var de höga damer
som mer suveränt förmådde leka
med små män som marionetter
än vad någon man förmådde kontrollera dem,
och som blott inför honom tappade sitt ansikte.
Han hade älskat;
det stod alltför klart att läsa i hans ansikte:
de blåa pliriga fnurliga små ögonen,
den obestämbara åldern,
och den djupa vördnad som han ingav
och som övertygade en om
att denne man, som hade upplevt allt
ock kunde genomskåda allt
och särskilt kvinnorna.
13. En bagatell
Jag mördade henne, ty hon var en kvinna.
Det var enda anledningen.
Det var det enda felet med henne,
det var hennes brott.
Det bestod i att hon såsom kvinna
tyvärr var begränsad.
Som kvinna så kunde hon icke förstå någon man
och ej ge efter taget på honom
när hon hade fått honom.
Jag var den som tog ifrån henne oskulden,

men det var helt hennes eget fel,
ty själv så sade hon att hon var erfaren.
Det gick en ilning av vällust igenom mig
när det stod klart för oss att hon var oskuld,
och då var det defnitivt för sent för henne
att backa ur.
Och hon blödde därefter som en slakteributik,
och därmed började hennes olidliga svåra beroende av mig.
Hon släppte mig aldrig.
Fast hon sedan föll ner till avgrundens botten
och slutligen levde på att vara prostituerad
så fortsatte hon att utsätta mig för telefonterror,
och hon blev med åren ständigt mer giftig och grälsjuk.
Hon fattade aldrig att mannens naturliga rätt är
att få deforera vad kvinna han vill
och att hon aldrig har någon rätt
att försvara sig eller att kräva
den ringaste trohet och lojalitet
från den kåte för det att han gav henne allt.
Vad han frivilligt ger har hon rätt till ej någonting mer.
Men hon blev beroende av mig
och vägrade att låta mig vara fri.
Hennes telefonterror blev för outhärdlig med åren den blev ständigt pinsammare ju mer hon deklinerade.
Slutligen hade hon retat mig en gång för mycket.
Jag har älskat damer med hopsydda bröst
och med mordhot i knutarna,
och alla deras uppbragta upphetsade friare
kunde jag alltför väl och klart förstå
jämte samtliga våldtäktsmän
när jag för den sista gången gick hem till den fallna
helt lugnt med en kofot i handen.
14. Intigheten
Tvivla på allt och mest allt vad du själv är och gör.
Tvivla mest på din kärlek, ty den är blott fåfänga.
Om du har något att arbeta för,
så tro aldrig att det skall på något sätt löna sig
eller att du skall få ens något tack av en människa.
Allt vad du får för din möda är nederlag,
bitter besvikelse, fasko och elak kritik.
Om du så producerar den bästa musiken i världen,
så vet, att var människa lyssnar långt hellre
på den allra sämsta.
Om du skriver den bästa litteraturen i världen,
så vet, att ej någon skall någonsin fatta
vad det är du skriver.
Allt är bitter fåfänga
som endast leder till intet
och rakt ner i det svarta hålet
som är alltings ände.
Det enda du har som du kan vara glad åt
är en prostituerad som lyssnar på dig.
Men tag dig väl i akt för att ge henne kärlek,
ty du kan ju aldrig, det har det ju visat sig,
älska en människa
utan att därgenom älska den mänskan ihjäl.

15. Fader Vår
Min dagliga bön är politisk jag erkänner det, och jag tillstår det,
och min politiska bön skall jag be
tills varenda punkt i den har infriats.
Förrän den har blivit fullständigt uppfylld
så ger jag mig inte i envist bestormande av Herren Gud.
Och om den icke uppfylles fullständigt medan jag lever,
så skall alltför talrika andra
bestorma Gud med samma bön,
och de skall alltid öka i antal
tills bönen har uppfyllts,
som gäller vår mänsklighets framtid.
Så lyder min bön:
"O Gud, hjälp mig att alltid göra vad som är rätt,
och hjälp mig att alltid vara hos dig.
Jag ber för Israel, för Kyrkan och för hela Naturen,
att du måtte ständigt ge dem ny livskraft.
Bevara och skydda, o Gud, alla som älskar dig
och som umgås med dig.
Jag ber för alla som arbetar med sina händer,
att du måtte förläna dem framgång i arbetet,
ty endast de gör ett hederligt arbete.
Jag ber för alla som arbetar för vindkraft och solenergi,
ty däri ligger framtidens försörjning.
Jag ber för polackerna och för Solidaritet
samt för alla oppositionella underjordiska rörelser i öst.
Jag ber för afghanerna och deras kamp
och för Sovjetunionens förintande som diktatur,
och för all kommunistdiktaturs snara upplösning.
Jag ber för de ryska judarna, att de snart måtte få sin frihet,
och för Tysklands äntliga återförening.
Jag ber att Islams oljeresurser snabbt måtte ta slut,
liksom kriget mellan Irak och Iran,
så att Islam blir mer religiöst än mäktigt.
Hjälp mig att aldrig förlora dig ur sikte,
hjälp mig att alltid hålla fast vid dig och älska dig,
hjälp mig att alltid tillhöra dig.
Och jag ber för allt levande liv i naturen,
och att öknarna snart måtte grönska.
Amen."
16. Det svarta hålet
Jag är det svarta hålet
som världen, civilisationen, kulturen och all mänskligheten
beständigt har störtat sig utför
allenast av åtrå
men utan att någonsin hava nått botten.
Jag är Herren Guds egen sinnlighet,
den som förförde herr Adam och hans hustru Eva,
det hatiska och destruktiva i urkristendomen,
som åstadkom att Rom gick under
och att kristendomen blev intolerant och dogmatisk.
Jag är den som frambragte Dante
och hela hans svarta fantastiska festliga helvete,
som inspirerade världen till avfall från kyrkan.
Jag vägledde Faust och herr Luther, Copernicus,
Gutenberg och alla de som materialiserade världen
och gjorde den mindre gudomlig.
Jag är Odysseus i hans outgrundliga mänsklighet.

Jag är den som fck en Händel, en Mozart,
en Schubert, en Beethoven och en Musorgskij
att offra sig för en idé och förtära sig för den.
Jag är demonin i Karl Marx och hans ondska,
hans vilja att störta en mänsklighet utför en avgrund.
Jag är Adolf Hitler och hans genialiska dårskap
som störtade världen åt helvete.
Och varför gjorde jag detta?
Av åtrå allenast och lust.
Jag är Herren Guds sinnlighet
som i sin nyckfullhet
utlöser världskrig och revolutioner
för att det bereder mig vällust.
Att jag därvid själv blir mest lidande
stegrar blott denna gudomliga universella
och självdestruktiva men aldrig tillfredsställda
evigt förbannade men attraktiva förtrollande åtrå.
17. Fegheten
Jag vågar inte älska.
Därför hånar mig en kvinna.
Den jag älskar vågar jag ej fria till,
ty hon som alla andra kunde skratta ut mig.
Även hon kan ju få för sig
att jag är en galning
såsom alla andra
som blott tror på kärleken.
Men jag tror ej på kärleken,
och därför är jag feg.
Min första dam, en äldre dam
som själv fräckt insisterade på att få älska med mig,
och som jag förgäves av pur artighet
försökte få ett äktenskap till stånd med,
(varje präst, tre stycken, vägrade att viga oss,)
var den värsta av bedragarsläktet:
när hon trodde sig helt säker på sin sak
och på att jag nu skulle skruva hål på henne
skaffade hon sig i lönndom en spiral
fastän hon visste att jag aldrig kunde hylla samlag
utan viljan att därmed få barn.
Hon tänkte att jag skulle vara fast
när väl hon fått mig i sitt svarta hål
och att hon ändå skulle slippa barn,
som jag mest önskade av allt.
Men hennes falskspel avslöjade sig
i det erotiska umgänget:
något stämde inte i den falas sätt
att överila sig och praktisera ojusta metoder
för att få mig i sitt hål.
Och när hon snöpligen misslyckats med
att få mig fast i sin spiral
så kunde intet längre dölja den spiralen:
"Intet hade du att frukta,
ty jag hade en spiral.
Om du var rädd för ansvaret att göra barn
så var den fruktan obefogad."
Allt jag ville var att göra barn,
och hon tog livet av det barnet,
av min kärleks barn,
i god tid innan jag ens hunnit avla det.
Hon tog min själ ifrån mig.

Endast sexuellt kan mannen
fråntagas sin själ,
och om han gör det frivilligt
kan ingenting ge honom åter
själen, som består av mänskans oskuld.
Men ej någon umgicks någonsin
med någon annan sexuellt
om ej han själv därtill var villig.
18. Fredlös
Paranoid är blott den som förföljer,
som tror att folk är just så onda
som han, paranoikern, inbillar sig.
Ingen människosjäl är egentligen ond,
ingen människa, och ingen man eller kvinna.
Ond är endast misstanken, misstrogenheten,
den ensamma tanken, som i ensamheten
i brist på uppskattning och uppmuntran
från den naturliga mänskliga positivismen
blott söker sig själv och begränsar sig
genom omedveten undermedveten
fatal självdestruktivitet,
den mest farliga av alla sorters destruktivitet,
eftersom den består i att missbruka tanken,
det heligaste mänskan har,
som är själens essens.
Jag vet att jag ej själv är en ond man,
trots att jag tog livet av henne med kofoten.
Misstrogenheten och misstänksamheten mot henne
allenast var ond. Icke handlingen,
utan blott tanken bakom den var ond.
Ej var jag led vid henne.
Jag var endast led vid den fallnas otaliga män.
I dem alla så sökte hon mig endast,
men aldrig sökte hon mig,
fastän jag fanns att tillgå.
Hon uteslöt mig ur sin vänkrets,
hon helt nonchalerade mig,
som dock alltid förblev henne trogen i vänskap och kärlek,
och inbjöd i stället varenda grobian,
alla som kunde skada och missbruka henne,
att bo hos sig och slita ut henne.
Kofoten var hennes otaliga parasiter,
de massor som fck borra henne
så att hon blev såsom ett såll.
Deras missbruk av henne materialiserades
till den ohyggliga kofot som genom min tanke,
min bitterhet mot hennes öde,
tog livet av henne.
Barmhärtighetsmord?
För den skull är jag fredlös bland människor.
19. De eviga såren
Min bäste vän och min bästa väninna
har funnit varandra och älskat varandra.
Jag älskade henne, ty hon var den enda
som hade en anstrykning av någon ärbarhet
av alla kvinnor. Jag älskade honom,
ty han ensam mäktade älska platoniskt

och var icke en grobian som de andra,
de festa, som blott söker lustarnas utlopp.
Jag älskade henne långt mer än de män gjorde
som hon beständigt omgav sig med
och som hon älskade i tur och ordning;
men aldrig tog hon själv kontakt med mig
och ännu mindre gav hon mig den kärlek,
som jag alltid hyste för henne, tillbaka.
Hon var som de andra: hon låg med de festa
och vem som helst bara hon slapp att få ligga med mig,
jag, den enda som älskade henne.
Och ändå var hon bland dem alla den enda
som ägde en blek skymt av ärbarhet.
Därför så umgås jag icke med folk:
dessa två, min platoniske vän och min enda väninna,
kan jag icke höra tillsammans, ty allt vad de säger
förråder blott ytlighet, lättsinne, vulgaritet
och det värsta av allt: ignorans.
Mänskors ord är blott sårande när de ej vet vad de säger,
och det vet de aldrig.
Den enda som korsfästes var icke Jesus;
med honom är all mänskligheten för evig tid korsfäst,
åtminstone alla som upplever vad han fck uppleva:
människor som icke vet vad de göra.
Förvisso förlät han dem, men icke kunde han
orka stå ut med dem.
Det gör ej någonsin någon
som hör vad de säger
och ser vad de gör
och förstår dem
mer väl än
de själva.
20. Et in Inferno ego
Min lastbarhet är utan gränser.
Jag skäms ej att medge det.
Och alla de är mitt folk
som ej skäms över att kunna medge det samma.
Den långhårige helt utfippade dåren,
med hår ner till bältet och galen av hasch,
heroininjiceraren som lever på att
proselytisera fer offer åt leverantören,
förkunnaren av narkomanevangeliet,
och alla som känner sig frälsta av droger
och därför ej någonsin upphör att använda dem,
och de stackare som får den sjukdomen Aids,
alla de som vet om denna sjukdom och som ändå vågar förbli
gränslöst lastbara som narkomaner och homosexuella
och prostituerade, är mina skyddslingar,
och jag är samtliga dessa osaligas skyddshelgon.
Det svarta hålet som de alla slungar sig in i
och som måste leda till hemskaste undergång
är även jag en sann representant för,
ty jag även har en gång varit i helvetet.
21. Skrälingar
Jag älskar det vackra och ädla hos människan.
Därför är jag alltså en mänskoälskare.
Och därför hatar jag skrälingar,

alla de massor som saknar i sig det gudomliga,
som ej är sköna, som icke är någonting
annat än odugliga ignoranta barbarer.
Jag räknar till dem alla raggare,
rockmusiker och barbarer,
kroppsbyggare och alla som hyllar den råa styrkan
och varenda jävel som tillgriper överlagt avsiktligt våld.
Alla materialister och kapitalister
som sätter en rå egoism över all religion och moral
tillhör samma ohyggliga släkte av skrälingar,
kanske så mycket som tvenne miljarder av samtliga människor,
som i sin värdelöshet och sin parasitism,
skadegörelse och hänsynslöshets förblindelse
absolut skulle förtjäna att utrotas.
Låt parasiten och människoodjuret
svälta ihjäl och förgås genom sjukdom!
Det hemska vulgära förbannade människohavet
förtjänar ej annat.
Giv åter all världen åt moder naturen,
och må hon få härska i fred över människan
och över den större delen av jorden.
Så talar jag endast av människokärlek.
Låt massorna dö, så att människan
som individ kan få leva.
22. En tragedi
Jag älskade henne som barn redan.
När jag var ung var hon mitt ideal,
och jag drömde så innerligt om henne
som aldrig om någon annan.
Vi umgicks på eterns jungfruliga vingar,
och märkligast var, att jag fck genom hennes mor veta
att även min älskade upplevde vår intensiva kontakt
bortom etern och blott genom anden.
Jag blygs ej att tillstå, att fastän det bara var andligt
så älskade jag henne mer passionerat
än jag kunnat älska den mest älskogskunniga fysiskt.
Hon var, som sagt var, för mig mitt ideal,
och då redan så hade hon en kavaljer.
Hon har haft många älskare sedan.
Som mitt ideal gjorde hon aldrig annat
än drog det i smutsen och skändade det,
ty själv var hon sin digraste fende.
Destruktiv var hon mot mitt ideal,
allt jag älskade hos henne prostituerade hon
själv helt frivilligt
utan att lämna ett brottstycke kvar
åt den trognaste älskaren att få behålla
av hennes jungfrulighet, den, som han älskade
och som han, fastän han aldrig fck komma vid henne,
fortfarande älskar,
som en idiot;
ty en dåre är oskulden
i sin befängda och fromma inopportunism
men mer envis än synden
och desto mer oövervinnelig
ju längre han avstår från att förbruka den.
23. Häxan

Till det yttre en anständig fn kultiverad och till och med ädel ung dam
blev det uppenbart efter en tid att hon var storhetsvansinnig
till följd av, såsom det visade sig, alltför många historier
av vilka alla de senare samtliga handlade om
män som oskulder var, ofta yngre än hon,
som hon gått in för själv att förföra
och aldrig en enda gång utan att lyckas,
men alla de männen blev förr eller senare
som följd av hennes förförelse
psykiska vrak. Först med tiden,
när jag redan var hennes offer
och sanningen om henne småningom
bit efter bit uppenbarade sig
och hon visade sig som hon verkligen var
med sitt gråsprängda rika och långa hår utsläppt offentligt
och med sina alltför rött målade läppar
hysterisk av sitt sexuella begär
som ej något förmådde att stilla
och med sina rynkor och skrynklor helt nakna i ansiktet
och sin besatta harpyeblick
förstod jag att hon var en häxa och trollpacka
vars storhetsvansinne intet och inte ens jag
kunde bota. "Låt se vad du går för.
Låt oss först ha två dussin samlag minst.
Sen får vi se om jag fortsätter leva med dig eller inte."
Så lät det i början.
Men jag var den förste som lämnade henne,
som vågade visa den fräckheten att överge henne
till och med innan hon åtnjutit ett enda samlag med mig.
Ej en enda av hennes otaliga offer gav före mig henne på båten.
Hon plägade vara förbrukaren, skilsmässoinitiativtagaren,
den som skrotade partnerna och inte tvärtom.
Men jag var den förste i hennes mer än fyrtioåriga bana
som brädade henne, och därför fck jag hennes digra förbannelse:
"Aldrig skall du lyckas med någon enda person
genomföra ett samlag. Det jag ej har lyckats med
skall icke någonsin heller en annan få lyckas med."
Och dagen efter att jag lämnat henne
förförde hon en som var tjugo år yngre än hon,
och han var ej den som protesterade.
Jag var den enda i hennes liv som hon ej lyckades med,
och därför så nöjde hon sig ej
med blott en förbannelse av mig.
24. Samhällets prostitution
Även jag har haft en moder god och huld
som kunde älska mig så länge jag var barn.
Även mitt livs högsta ambition var en gång
att få grunda en familjelycka, bygga upp ett hem,
uppfostra dygdiga små barn och ge mig hän
åt det sociala livet i en borgerlig tillvaro.
Även jag var en gång mänsklig och normal,
naturlig och materialistisk.
Även jag var en gång villig att få älska
helt reservationslöst, konstruktivt och varmt,
ty jag var först av allt en sentimentalist
som levde blott för mina känslor.
Dessa känslor missförstods, utnyttjades,
missbrukades och sårades
för att omsider misshandlas ihjäl
av denna världens etablerade okänslighet,

av människosamhällets känslolöshet.
Samhället och världen kräver
att man icke ger sig hän åt sina känslor.
Därför är vår värld och människosamhället
så erbarmligt fult och dött, barbariskt och omänskligt.
Denna värld och detta etablerade känslobankruttsamhälle
som ger damer piller och spiraler
och åt herrarna pornograf på bio och i tryck i varje kiosk,
som är ihjälprostituerat och ej längre äger någon själ,
är vad ej någonting kan få mig att behärska
mina farligaste och mest destruktiva känslor inför.
25. Livet, döden och helvetet
Jag lever blott för döden.
Jag lever blott igenom att dö.
Så länge jag dör vet jag att jag lever.
För mig är livet döden.
Jag balanserar på en rakknivsegg:
det är mitt liv, och den ska vara vass,
och den ska göra ont, ty annars
är mitt liv ej mycket värt.
För varje dag så dör jag,
och det är mitt livs enda njutning.
När döden upphör upphör livet,
men när livet upphör upphör icke döden.
Därför är just döden det enda säkra här i livet
och det enda man kan bygga någon trygghet på,
ty allting annat är förgängligt.
Jag lever ständigt fullt beredd på döden,
jag kan dö i vilket ögonblick som helst,
jag kan få hjärtslag varje natt jag sover,
emedan jag vet detta och är ständigt medveten därom
så kan jag med att leva och att härda ut
med detta helvete som kallas livet.
26. Min religion
Jag idkar samlag varje natt.
Jag pippar någon oskuld varje natt.
Jag tömmer ut mig varje natt
och önskar varje gång att jag fck dö i akten,
ty så njuter jag av att ge bort mig själv till andra.
Varje natt våldtar jag någon oskuld,
varje natt så faller nya offer för mig,
men jag njuter av att komma dem på fall,
ty endast genom det att jag ger dem mig själv
så faller de och går de genom mig sin undergång till mötes:
deras undergång är mitt livs högsta njutning.
Kärleken är ljuv, ty den är döden.
Allting annat, såsom samhället och livet,
är blott tråkigt och kan icke jag stå ut med.
Döden genom kärleken är min religion,
och ingen präst kan påstå att ej Kristus hade samma.
27. Kärlekens kompromisslöshet
Hatkärlek är icke kärlek.
När kärleken övergår till att bli hatkärlek
kan ej förhållandet utvecklas mera,

och det är då säkrast att bryta det
innan den ene begynner att skada den andra.
Nej, vitsen med kärlek är att den är blott och bart kärlek
och ingenting annat. Den får icke uppblandas
med mindre ädla metaller, som gräl och kritik,
hat och vrede och negativism, pessimism
eller något som icke är konstruktivt.
Ty kärlek är endast kärlek och kan blott fungera
om den är total, tjugofyra karat och helt äkta,
och ej heller någonsin tappar ett uns av sin äkthet,
som ligger i ärlighet, renhet och skapelsedrift.
Ty om kärleken tragiskt förlorar
ett gram av sin känslighets vikt
så är vågen ej mer i balans
och den kärleken död och förlorad för evigt.
28. Den gamla horan
Hon kunde inte motstå mig, den gamla horan.
Hon var tvungen till att få mig i sin säng till vilket pris som helst,
och enda sättet för mig att bli av med henne var att samarbeta
och ge henne vad hon tålde.
Därav blev hon, till min häpnad, bara kåtare
och till min gränslösa besvikelse blott angelägen om
att aldrig släppa mig ur sikte.
Hon betraktade mig redan såsom sin
och såg med den groteskaste sorts glädje
fram emot att ha mig som sin knullare
för resten av sitt liv, som gammal led och äcklig käring!
"Du, när vi är gamla, jag är skrynklig, vissen, grå,
och du är slö, förbrukad, bortskämd av min kärlek,
då skall vi på allvar ta i tu med knullandet!"
Och hennes skratt i detta övermod
var det ohyggligaste fulaste mest falska skratt
som jag har sett i mina dagar:
det var tandlöst redan som en häxas.
Givetvis tog därmed episoden slut,
men till den avskyvärdas förmån måste vi dock
i all helig sannings namn framhålla,
att den människan var ärlig.
Hon var trogen mig i all sin hemskhet,
hur grotesk än hennes kärlek var så var den äkta,
och på heligt allvar menade hon vara mig för livet trogen;
och en sådan sanning, äkthet, trohet och fullständig offervilja
har jag aldrig mött hos någon som fortfarande var vacker
och än mindre hos en enda som var yngre än jag själv.
29. Aquarius
En ny tid gryr som är befrielsens.
Vi skall befrias från allt tyranni
och varje form av myndighetsgodtycke.
Ingen skall bestämma över någon;
blott förnuftet skall bestämma över alla.
Alla religioner skall förlora all auktoritet,
och endast de skall överleva som helt fria är från dogmer.
Överdrifterna och fanatismen skall försvinna:
aldrig mer en Martin Luther eller en Muhammed,
aldrig mer en Marx, en Lenin eller någon Hitler,
aldrig mer en demagog, och i den mån
traditionella monarkier fortbestår

skall dessa vara främst demokratins beskyddare.
Martyrium och självuppoffring skall ej mera krävas av
en enda människa; blott heder och förnuft
skall vara ledstjärnan för alla.
Rättvisa skall vara livets högsta goda,
och den enbart skall all mänskligheten sträva efter
oupphörligt och gemensamt.
All intolerans skall vara enligt lag förbjuden,
och den stackare som hänger sig åt den ändå
med den irrationalitet, det godtycke och den dåraktighet
och självdestruktivism som därav följer skall man tycka synd om;
ty all destruktivitet skall då betraktas helt naturligt som en sjukdom.
Gud skall icke längre vara dödlig såsom korsfäst,
Satan skall förvisas till mytologi och sagovärld,
och enkelt mänskligt lugnt förnuft skall känneteckna
världens religion och ideal;
och denna bondska religion av sunt förnuft
skall innefatta och omfatta icke alla religioner blott
men även alla icke-religioner.
30. Nobbad av livet
Han är musiker, ödmjuk och fridsam och god.
Han är gudabenådad som kompositör och improvisatör
fastän han aldrig fått någon utbildning.
Han är i samhällets ögon en nolla,
ty han saknar papper på att han kan det som han kan.
Men hans utvecklingsmöjligheter är begränsade
om icke till och med helt obefntliga,
ty han är avskuren från alla vägar till fortbildning
eftersom han icke har något papper på att han kan det som han kan.
Men han envisas ändå med att förbli musiker
i isolering, i eländig obemärkthet och i jämmerlig fattigdom,
och det har han nu helt sonika envisats med
i ett antal av aderton år, fastän hans musik,
hur tonal, vacker, gudomlig och hög den än är,
aldrig någonsin mottagits tacksamt.
En värld utstår den jämmerligaste hesaste hårdaste
mest infernaliska och nyanslösa vulgärrockmusik,
men den klagar hysteriskt och himmelshögt
när den hör denne gudomlige pianist spela med känsla.
Och därför så spelar han aldrig offentligt
men blott för sig själv i sin vrå.
Men hans envisa framhärdande i musiken som yrke
har gjort att han helt har stagnerat i ekonomin:
han är fattigare nu för tiden än han var för femton år sedan.
Och denna hans envisa fattigdom har så förbryllat
taxeringscensorerna att de har, blott för att de ej kan fatta
hans fattigdom, hårt skönstaxerat den arme.
Han har överklagat i fem års tid
men utan något som helst resultat:
kronofogden förföljer den arme för fullt.
Ju mer han har förklarat sig, desto mer hårt har de vägrat att tro honom.
Sålunda gör mänskligheten och samhället precis tvärtom
mot vad man skulle vänta sig av dem. Är icke en sådan
unik och gudomligt ren musiker värdig all uppmuntran,
uppskattning, hjälp och belöning? I stället så hjälper
de ansvariga i vårt samhälle ivrigt varandra med
att pressa ner honom längre i rännstenen,
att göra hans isolering än tyngre och svårare,
att rått förskjuta den fitige längre och längre ifrån
varje räddning och hopp, varje skymt av förlossning,

och att cyniskt påskynda särlingens, utbölingens,
den oförskämt annorlundes och skapandes
bittra ruin, hans förlust av sin frihet,
hans undergång och ofrånkomliga självmord,
så att sedan de kan vad han icke fck:
tjäna pengar på sin underbara musik.
31. En poets klagan
Ej skriver jag längre för er, kära läsare,
ty ni har visat mig enbart en mördande likgiltighet,
som beror på en avskyvärd intighet,
som kommer av en förkrossande okunnighet.
Ja, jag vet: ni vill ej läsa böcker.
Ni vill bara titta på TV.
Ni vill icke mer köpa böcker, ty de är för dyra,
och ni har blott råd med er video, stereo,
television, radio med program tre
och perfekt teknisk skvalmusik,
luftförorenande bilar och allt som ger
möjlighet till fffgt skattsmiteri.
Ni föraktar den ensamme kloke i hans isolering,
aldrig vill ni bli så kloka som han.
För ni tål ej hans sanning och uthärdar ej hans geni
som ju är kverulantiskt och negativt och nästan destruktivt
i sin förbannelse av allting lättsinnigt, ytligt, vulgärt
och omänskligt. Ni tål icke skönhet, I människor,
längre, ty ni har för länge se'n blivit för fula och
socialiserats ihjäl. Ni kan ej längre fatta
att den fantasi som är mänskans naturliga arv
är det enda som kan rädda livet och framtiden för henne.
Blunda då, era förbannade människor, för denna sanning
som jag er förkunnar: så länge er slapphet och hårdhet
och omänsklighet och okunnighet varar,
så länge skall världens narkotikasjukdom,
beroendet och konsumtionen av knark,
varje år vackert fortsätta stiga med femtio procent
rent statistiskt. Ju mera ni avvisar anden,
dess värre skall bliva ert helvete
i de allt talrikare narkomanernas fotspår
med Aids som det oifrånkomliga slutmålet.
32. Två sorters narkomaner
Det fnns två sorters knarkare,
som det är viktigt att skilja emellan.
Den ena tar droger för att deka ner sig,
bedöva sig, döda sitt känsloliv
och bli befriad från ansvar.
Han är den renodlade missbrukaren,
som är rent destruktiv
och alltid blir kriminell.
Men den andre är icke en sådan.
Den andre tar droger för sällskaps skull,
för att få njuta av verklighetsfykten,
för att komma från världens trista grå vardag,
för att det är spännande, för att få drömma
och ej sällan för att få bli en martyr
för ett alternativ till den sanning
som är dagens samhälles fulhet, omänsklighet
och onaturlighet. Han visar upp injektionssprutan

och säger glatt: "Ecce homo! Här är
vår tids korsfästelse! Vi dör alla som offer
för det socialistiska samhällets omänsklighet.
Vi tål icke att storebror ser, kontrollerar och styr oss
och tar hellre livet av oss som protest."
Ändå brukar ej verklighetsfyktingen
vara den som injicerar. Nej,
han håller sig mest till LSD, marijuana och hasch,
medan den som tar sprutor i regel är destruktiv
och kriminell och som blir desperat,
medan verklighetsfyktingen vanligen klarar sig,
eftersom han vet med sin fantasi vad han gör.
33. Det ofria samhället
Sjuk och trött låg jag hemma och led,
medan grannarna frade helgen i dagarna fyra:
från långfredag ända till annandag hördes ej annat
än dunk-dunk om dagarna från deras vidriga rockmusik
och endast stön-stön och skrik-skrik om nätterna från deras samlag,
när de icke slipade golvet, när de icke grälade
och när de ej hade gäster som vred upp volymen
på den infernaliska dunk-dunk-maskinen till dubbel tortyr.
Detta förekom dagligen runt hela påsken från fredag till måndag:
blott dunk-dunk och stön-stön och skrik-skrik och gräl.
Är det konstigt att man då blir farlig som människa
när man på sådant sätt utsätts för hjärntvätt
av denna vår tids mest tidstypiska människor:
grälande ytliga lättsinniga och vulgära totalt kulturbankrutta
omänskliga men ändå etablerade mänskor
som lever i synd enligt stadgade lagen för samboende
och som man såsom idealist aldrig ens skulle drömma om
att börja umgås med frivilligt.
Fri blir man aldrig så länge man har dessa grannar
där ovanför sig som blott ger vibrationer av sämsta,
mest vidriga slag. Fria är icke heller de själva
så länge de lever tillsammans i synd.
Fri är ingen som bundit sig fast i ett äktenskap
eller ett sambolag eller fått barn. Fri är ingen
som har blivit smittad av sjukdomen sex
och som frossar i liderlighetens självdestruktivism
och som njuter av att falla ner i det svarta hål som heter åtrå.
Men vem är då fri? Endast den asociale,
den hemlöse, utstötte, fredlöse, den som föraktar
det mänskliga samhället, makten och all politik,
den som alla sociala system vill bli av med
så fort de får in denna valfsk i nätet
som blott kan förgöra det:
den skönstaxerade fattige,
konstnären som ej vill sälja sin konst,
den som hamnar på sinnessjukhus utan anledning,
knarkkungen som aldrig ertappas,
eftersom han är socialt etablerad och högt respekterad,
den kriminelle juristen som domare är i den högsta instansen,
den minst lika brottslige lagvrängaren och polischefen
som aldrig fälls eftersom de kan lagen och vränga den,
den liberale politikern som säger att alla mänskor
har rätt att få knarka,
den fffge juden som gör så gynnsamma affärer
med judarnas värsta förtryckare ryssarna,
och icke minst den skenhelige prästen
som bara predikar om kärlek men som bara odlar sitt hat.

Endast den dubbelbottnade samhällsmedlemmen
som både är helgon och skurk är en fri man i samhället,
och endast de är naturliga fria och mänskliga människor
som står helt utanför samhället och icke har något med det att göra.
34. Orättvisans vansinne
En konstnär på heltid - författare, musiker, kompositör,
levde han ytterst billigt i Haga i en idealisk lokal fyra hundra i månaden, två rum och kök,
ingen värme, ej varmvatten, dasset på gården,
men där kunde han musicera och skapa,
författa och arbeta långt in på nätterna
utan att störa en granne, ty våningen över och under
var evakuerade. Dessutom var hans kvarter idealiskt en park och en lekplats åt gården, och gatan framför
var helt tom på trafk. Endast utsikten störde –
den skändade helt demolerade krossade stadsdelen Haga.
Han trivdes och kunde där arbeta bättre än någonstans
var han bott tidigare. Men så kom ett beslut från kommunen:
just där var hans hus stod, vid foten av parken,
vid sidan av lekplatsen, skulle hans hus och ett annat
helt sonika rivas för att giva plats åt parkeringshus.
Bilar i stället för mänskor; betong och cement,
giftig gråhet i stället för pittoresk trähusbebyggelse,
mänsklig idyll och naturenlighet.
Men det var nu beslutat, och de sextio hyresbetalarna
skulle helt sonika tvingas att fytta.
De tvingades alla att fytta, den ena trögt efter den andra,
högst motvilligt, vemodigt, argt och ej någonsin utan protester.
Den siste var musikern, som stängdes in i ett hyreshus
var han ej längre förmådde betala sin hyra,
var han icke längre fck inspiration till att skapa,
var han icke längre fck arbeta uppe på nätterna,
var den moderna sterila betong- och plastarkitekturen
ej längre undfägnade mänskorna med någon ljuvlig natur,
var hans konst icke längre fck leva,
och var han så småningom blev ett socialfall.
Men hans förra hus blev helt sonika rivet.
I stället så byggdes det ett grått parkeringshus
helt i betong, som förgiftade parken och omgivningen,
och till lekplatsen kommer det aldrig mer barn för att leka.
35. Den siste hyresgästen
Vintern var ovanligt sträng. Endast en bodde kvar i det hus,
den idyll, den livsmyllrande lustgård, som makthavarna
hade skändat och till varje pris ville riva
för att bygga där ett parkeringshus.
En bodde kvar, och han frös, ty makthavarna
lät honom frysa. Det var deras skyldighet
att se till att lägenheterna under och ovanför honom
hölls varma, så att det blev möjligt för honom
att kvarhålla värmen hos sig,
men makthavarna lät honom frysa.
Det var deras skyldighet att hålla huset i ordning,
men varje tom lägenhet i hela huset blev uppbruten
och lämnad öppen, så att vem som helst kunde hemsöka huset
och lunta, och makthavarna gjorde intet åt saken.
Det var deras skyldighet att se till så att dasshuset på gården fungerade,
men ingen kattskit på WC-stolsitsarna torkades bort,

vattenledningen lagades ej, lavoaren fck stå ruinerad,
och ingen fck skita där utan att därgenom bli
mera skitig själv än han var innan.
På tre långa månader gjorde makthavarna intet
trots telefonpåringningar varje vecka,
och så länge varade vintern.
Han lärde sig frysa i skiten,
den siste som bodde i huset,
som makthavarna ville jämna med marken
för att råda bot på idyllen där en gång för alla
och för att få bygga parkeringshus.
Och såsom alltid så segrade makthaveriet:
de fck bort den siste som bodde i huset,
men till vilket pris? Jo, till priset av
mänsklighet, anspråkslöshet och förnöjsamhet,
trivsel, idyll, pietet och kultur.
Det var priset som gavs för att få ett parkeringshus.
36. Kuriren
Jag är ingen frälsare åt er, fastän ni tycks se mig som sådan.
Jag bjuder er verklighetsfykt, och ni får den rätt billigt,
men ej gör jag det utan blandade känslor.
Förvisso har människan rätt till sin eviga verklighetsfykt,
hennes verklighetsfykt är berättigad med vilka medel som helst:
om blott hennes verklighetsfykt blir ett faktum och lyckas
så är allting tillåtet: litteratur och kultur, flm och video,
vilken musik som helst, sex och narkotika, alkohol,
marijuana och haschisch, morfn, kokain, LSD, heroin
och tabletter: ej någon har rätt att förbjuda en människa verklighetsfykt.
Men jag är ej er frälsare för att jag giver er snö eller kitt eller gräs,
ty jag vet att en del av er icke kan handskas med droger
och följaktligen måste bli narkomaner, som jag själv har varit i åratal.
Ni har förvisso all rätt att få bli det om ni själva vill det så gärna,
men jag vet att då era öden och liv blir så tragiskt som mitt eget är.
Självmordstankar blir er bästa vän som han varit min egen alltsedan jag började
för tjugo år sedan, aldrig blir ni kvitt ert vemod, er sorg och ert helvete,
som är den eviga ständigt allt svårare lusten att droga er mera,
och aldrig kan ni mera sedan bli vanliga mänskor igen.
Det fnns ej någon fykt ifrån fykten, och aldrig mer en återvändo
till det sociala, till identiteten i samhället och dess gemenskap.
Som outsiders är ni obönhörligt allt framgent fredlösa
rättslösa asociala suspekta och tacksamma kränkningsobjekt
för samhällsapparaten med socialbyråer och sinnessjukhus.
Det är viktigt att ni vet vad ni ger er in på,
den verklighetsfykten är från era kroppar och från deras bästa;
och att ni i stället kan fnna er själ genom fykten
kan ingen romantisk och frälsande drogkurir
på något sätt garantera att alls är så säkert.
Jag varnar er därför för drogerna,
ty annars skulle jag ej kunna ge er dem.
37. Gudstjänsten
Han var en profet och predikade verklighetsfykt men ej utan reson.
Han var själv narkoman sedan sju år tillbaka
och ansåg att LSD blott var ett medel till umgänge med själve Gud.
Därför ansåg han drogen som helig och önskade att den ej någonsin intogs
förutom i ytterst seriösa högtidliga disciplinerade former.
"För varje kub av denna drog som ni intager
avlider en narkoman för vår gräsliga värld

som ett vittne för sanningen att vad som helst då är bättre än världen
med dess barbari, svält och överbefolkning, politiska vanvett och kärnvapen.
För varje LSD-kub som ni intar så insjuknar en narkoman
i den hopplösa sjukdomen Aids som ett offer
för samhällssjukdomen omänsklighet
i form av plast och betong och bilism och förstöringen av vår miljö,
all naturens förgiftning, automatiseringen, datoriseringen
och den allmänna avhumaniseringen.
Därför så tar vi vår drog för att fy
ifrån människans egen omänsklighet,
och om vi själva en dag dör såsom narkomaner
så gör vi det frivilligt och i den glada förvissningen om
att vi även då dör som martyrer för mänskans omänsklighet."
Och han utdelade drogen som en Kristi nattvard,
och de som där mottog den gratis på knä
var så fromma som lamm inför mottagandet
av en för dem så helig oblat som den kristna.
Han framställde drogen helt själv liksom kuberna
helt ideellt, och han gjorde sig ingen vinst på det.
Han var en profet, och hans kall var att upphöja narkomanin
till en religion och att värva för den ständigt fer proselyter.
Med andra ord gjorde han just därigenom folk till narkomaner
som kanske ej någonsin annars ens skulle ha drömt om att bli det.
38. Sverige
Han har aldrig tjänat så mycket att han kommit över
nivån existensminimum. Han är konstnär
och har hellre svultit än tagit ett förvärvsarbete
för att få så mycket tid över som möjligt för konsten.
Men ingen som lever för anden kan undgå materiens förtryck.
Han blev av myndigheterna hårt skönstaxerad
för att de ej trodde på hans inkomstuppgifter:
de ansåg ingen kapabel att leva på det som han uppgav.
Jag har skrivit om sådant förut. Minsann är det
verkligen en typiskt svensk ständig upprepning.
Han dras nu med kronofogden för det femte året i rad.
Två konstnärer jag känner har helt slutat att deklarera
emedan de då endast får kronofogden på sig för att
de faktiskt vågar förtjäna så litet.
Jag känner två mödrar med barn utan män
som på samma sätt stenhårt förföljdes av herr kronofogden
som varje år han kom tillbaka på nytt möttes av deras
yttersta fattigdom - sex år i rad kom han till dem
för att mäta ut vad de saknade
blott för att makthavarna vägrat tro att de faktiskt var fattiga.
Präster och munkar, då främst katoliker,
har även så drabbats för att de var fattiga blott.
På så sätt sätter staten åt de mest utblottade och de mest sårbara
och faktiskt utsätter dem för omänsklig förföljelse av allra renaste dumhet.
Så tro ej, ni svenskar och den tid som följer på detta,
att Sverige idag var ett rent ideal.
Nej, som samtliga namnkunniga högkulturer i världens historia
så är även Sverige idag ett rent helvete
samtidigt som det är dagens tids världs ideal.
39. Omänskligheten
Stadens varmaste allra mest mänskliga trivsamma lilla kafé
är förstört av en jukebox som ungdomen använder till

att bedöva sig med medelst hårdaste rockmusik
som gör kaféinnehavarna och alla mänskliga gäster helt döva.
Den samhällshårdheten, som går igen överallt,
är vad som är rena omänskligheten, allt mänskligt livs fende.
Den är allt myndighetsgodtycke, kapitalismens omänskliga utsugning,
den totalt okontrollerade fria bilismen och miljöförstöringen,
den hårda materialismen, all religiös intolerans
och kriminaliseringen av all narkotika.
Ingen kan döma en knarkare som ej är knarkare själv
eller som icke varit det själv.
Ingen som icke vet vilket helvete knarkaren lever i,
som ej har provat och utforskat helvetet själv,
kan med mänsklig rätt döma en knarkare
för att han lever i helvetet
och därmed göra hans helvete värre.
Var mänskliga, människor! Var icke onda!
Var snälla i stället! Befita er om att
till varje pris göra för medmänskorna livet lättare
och aldrig svårare.
Den som kriminaliserar narkotikan
lägger ett kors på en redan invalidiserad
ihjälgisslad halvdöd martyr.
Endast samhället kan släppa någon man fri
som har dödat sin hustru och sina två barn för att få ut
försäkringen för dem på en kvarts miljon.
Endast den etablerade psykiatrin kan förklara en sådan man frisk.
Paragrafer, bestämmelser, regler och pedanteripolitik
kan gå med på en sådan skandal, men ej människan.
Mänskor som går med på sådant är ej längre människor
utan av samhället hjärntvättade automater av omänsklighet.
Och den mänskliga faktorn är den mest obönhörliga
och mest oemotståndliga av alla världens historias faktorer.
När den icke längre kan uthärda omänskligheten
är det nog bäst för alla människor att koncentrera sig på
att blott vara som människor mänskliga och icke någonting annat.
40. Narkomania
Framtiden tillhör er, narkomaner.
Sanningen är aldrig den offciella,
de etablerade normerna.
Ju fer som följer en och samma sak,
desto falskare är den.
De falskaste lärorna på denna jord är just därför
katolicismen, all kristendom och kommunismen,
islam och buddhismen och så hinduismen
och givetvis även materialismen.
Minst av religionerna är judendomen
som av alla världsreligionerna därför är minst falsk
om dock även den är till stor del blott falskhet.
Men vad är då sanning? Att bryta mot mönstret
och söka sig själv. Den är mest religiös
som går mest emot samtliga religioner.
Den är mest politiskt sund som mest går mot
alla världens politiska läror, system och allianser.
Den är mest mänsklig som går sin egen väg mot mänskligheten,
den är mest social som är mest asocial,
den är lagenligast som ej känner och följer och lyder
en enda lag utom sitt eget förnufts och sitt samvetes lag.
Alla normer och lagar och regler är till för att brytas,
ty inramningar av den mänskliga anden, som fri är född evigt,
kan alltid i evighet blott leda hän in i döden.

Så var inte rädda, missbrukare, bröder i ödet och olyckan,
för att gå vidare och trotsa lagen, systemet och samhället
med att fromt ägna er åt salig verklighetsfykt
och att söka er själva och anden och Gud i ert rus
och i drömmarna, stämningarna och visionerna av er bedövning.
Frukta ej att synas olika och annorlunda än andra,
var ej rädda för att bli glada och öppet naturliga som Jesu barn,
var ej tveksamma inför att odla långt hår och att klä er fantastiskt:
ju mera ni vågar framhäva er själva och uttrycka er i ert sätt,
desto mer har ni kvar av er framtid och världen att vinna.
41. Heta testiklar
Om jag ej får genomföra ett samlag var natt blir jag sjuk.
Jag har varit så länge jag levat överstimulerad.
Som treåring drömde jag redan var natt om
maskerade kåpklädda inkvisitorer i svart
som jag såg överallt i hallucinationer så fort det blev mörkt,
som förvisso blott jagade mig för att plåga, tortera och njuta av mig.
Redan tolvårig hade jag sädesuttömning
och var sedan professionell masturbant
ända till puberteten.
Men ingen dam orkar att knulla varenda en natt.
Därför blev jag i tonåren professionell narkoman även:
när jag ej fck något samlag så tjänade knarket
tillsammans med kompisar som surrogat:
enda njutningen i knarkmissbruket har varit för min del
rent fysisk och på något sätt sexuellt masochistisk.
Dock hatar jag knarket som jag hatar kvinnorna
och som jag hatar min dödlighet, denna min kropp.
Men det har aldrig funnits en människa
som lyckats med att besegra sitt kött och dess lust.
Även Buddha var gift, även Kristus blev korsfäst i köttet
och måste ha njutit av den masochistiska upplevelsen
något oerhört, liksom var kristen martyr och var lemlästad kättare:
ej endast plågorna, inkvisitorerna, bödlarna och proffstorterarna
njuter sexuellt av de offrades plågor men även de offrade själva.
Torterades stön är exakt likadana som deras som knullar.
Det är ingen skillnad i ljudet, om dock det är skillnad på känslorna.
Marcus Aurelius, kanhända, besegrade köttet,
men till vilket pris? Han fann döden i stället
och någon sorts njutning däri,
som mest liknar en knarkares njutning i självplågeriet.
Hur skulle väl jag kunna då som den enda i världen
och i världshistorien besegra den köttsliga oron?
Det går bara inte. Den dåre som fyr ifrån köttet
kan blott råka ut för än hemskare plågor och gräsligare surrogat
såsom knark, homosexualitet, masochism och sadism
och allt annat som leder till döden
i motsats till sexualitetens naturliga utlopp i samlag med motsatta könet
som alltid skall vara det enda sätt
på vilket köttets fördärv kan utnyttjas till förmån för livet.
42. Ett möte
Ett sjaskigt kafé - jag har aldrig besökt det förrän detta år.
Endast under den senaste månaden har jag där blivit en stamkund.
Då kommer en dag plötsligt ut ifrån det hygieniska rummet
ett ansikte som jag blott alltför väl känner igen.
Dock är jag icke säker.
Hon stryker förbi mig helt tätt, men hon ser mig ej.

Hennes frisyr är en sådan som jag aldrig sett henne bära förut,
och det ökar min osäkerhet.
Jag kan ej släppa min uppmärksamhet ifrån henne
när hon sätter sig hos en gråhårig man alltför väl stämmer detta med henne.
Det kan icke vara ett misstag.
Det kan icke vara en annan än du.
Skall jag resa mig upp, artigt hälsa
och störa din samvaro med den gråhårige?
Medan jag grubblar på detta och oavvänt dras av min blick till ditt hörn
utan att kunna slita mig från det att du än en gång
kan på nytt träda in i mitt liv ( – den hur mångte?)
så lyser du upp, störtar fram – du har upptäckt mig och känt igen mig.
Min älskade! Alltsedan vi läste franska tillsammans
för drygt tjugo år sedan har jag dig älskat i anden.
Och detta otroliga ögonblick i Mosters sjaskiga trivsamma sylta
har i blixtbelysning bekräftat det faktum
att sedan jag började älska dig för tjugo år sedan
har denna kärlek ej någonsin det minsta lilla förändrats.
43. Min älskade och ödet
Jag vågar icke kalla dig vid namn
av rädsla för att än en gång förlora dig.
Du är min älskade. Det vare nog.
Rättvist är vårt öde,
som förbjuder oss att träffas
på en hel outhärdlig månad.
Rättvist är mitt öde
som på nytt fört dig in i mitt liv
och ställt så hårda villkor
för att jag skall få dig.
Och ej vet jag om jag heller denna gång skall få dig.
Jag har ju aldrig fått dig tidigare
fastän vi nu känt varandra i knappt tre och tjugo år.
Och rättvis är ock du som håller dig ifrån mig
med det löftet att du endast skall bli min
om jag avhåller mig från knark och samlag
i en hel förfärlig månads tid.
Vi får ej träffas under denna månad,
då vårvädret är alldeles vintrigt i protest
och då vårt land är lamslaget av strejker
smittade av denna kärlekskris.
Jag vågar icke nämna dig vid namn.
Jag vågar ej ta risken att på nytt förlora dig.
Du är min älskade. Det vare nog.
Det vare mitt försvarsredskap mot hela världen,
mot min smärta, avgrundskris och mot mitt öde,
som onekligen skall göra allt för att
en gång för mycket störta mig ifrån dig
ner i hopplöshetens libido.
44. Mitt livs längsta månad
Trettio dagar återstår tills jag på nytt får se dig.
Trettio dagar återstår av denna mitt livs
svåraste omänskligaste prövning.
Skall jag härda ut? Mitt kött är vilt;
det rycker i mig och vill tvinga mig
till underkastelse och lastbarhet igen.
Och vad vet jag om jag kan lita på dig?

Kanske att du bara driver grymt med mig
och sedan när mitt straff är avtjänt
hånar mig med att då vara bortrest på semester?
Kvinnor har ej vanan att förtro sin ärlighet åt mannen.
Hon är katten lik, som mjuk och stillsam
går sin egen väg fullkomligt opålitlig
och kan såra den som kommer henne nära
mycket effektivare än hunden, mannen,
som är utan klor, som är naiv och trofastheten själv,
som blott är löjlig när han skäller
och som aldrig biter den han borde bita:
katter, kvinnor.
Men ej skall jag vara den som denna gång ger tappt,
ty Gud det vet att jag dig älskar
nu det tjugoförsta året
starkare än något av de tjugo tidigare.
Är det evig kärlek? Nära på.
Ty blott med mina tankar kan jag smeka dig,
kan jag dig vara trogen;
blott med mina önsketankar kan jag vara värdig dig
och tro att även du
kan vara trogen mig i dina tankar.
45. Kärlekens immunitet mot ondskan
Storma mig an bara, frestelser utan tal!
Bjud mig gratis narkotika av alla sorter,
ge mig stadens vackraste dyraste hora helt gratis,
ge mig ett helt harem,
ge mig alla former av Aids
och låt varje narcoticum vara dess bane
så skall jag dock ej kunna röra en spruta,
ej en enda naken gudomlighet iklädd en kvinnokropp,
jag skall ej ens kunna drömma om snusk eller libido,
ty jag är kär.
Jag är botad från allt livets köttsliga onda,
jag är helt immun mot all sinnlighet,
frestelser kan icke längre dra ner mig till människodjurens nivå,
ty jag älskar.
Jag älskar på det enda sätt som är kärleken värd,
som är kärlek i anden.
Vad ni är olyckliga, ömkliga, beklagansvärda,
och vad det är synd om er, alla ni djuriska mänskor,
som klättrar som djur på varandra,
besudlar och skadar varandra med sexualitetsvåld,
– ty våld är sex alltid, hur än man begår det, –
av rå sinnlig lusta, av ren egoism och av habegär,
– ty alla som idkar sex vill blott äga sin partner
och avreagera sitt habegär på henne
samt skaffa barn, för att ägandet ständigt må utsträcka sig
över allt fer och fer andra människor, –
kort sagt, vad ni är bedrövliga, som söker kärleken
var den ej någonsin fnnes men endast tar slut!
Evig kärlek är den endast
som orkar vänta för evigt
på att få bli tillfredsställd.
46. Historien om Vietnamkriget
När hela världen blev koloniserad och civiliserad
av engelsmän, fransmän och européer

blev ock Indokina en fransk koloni.
Men i tjugonde seklet spred den kommunistiska revolutionen
fatalt ut sig från och med Ryssland och till och med Kina,
och från detta Kina spred revolutionen sig och anarkin
ner till vietnamesernas land,
som så startade inbördeskriget
i Annam, i Laos, i hela Vietnam
emot fransmännen först av allt
men även mot alla vietnameser
som föredrog europeisk kultur och civilisation
med den trygghet och livsstandard som därmed följde
mot den kommunistiska totalitära regimen.
Och inbördeskriget höll på tills Frankrike gav upp.
Fyra stater blev bildade av Indokina:
Kambodja och Laos, ett sydligt Vietnam
och ett Nord-Vietnam som var såväl kommunistiskt som helt ateistiskt.
Och snart var den legaliserade kommuniststatens
revolutionära förpliktelser med ateism, kommunism,
anarki och totaldiktatur på programmet
med våld spridda helt över Laos och över det södra Vietnam.
Då beslöt USA att försvara civilisationen i Syd-Vietnam.
Kriget höll på mer än tio år och var historiens
bäst dokumenterade, skarpast bevakade och därför
kanske mest civiliserade krig: hela världen fck se vad som hände,
varenda detalj och grov brutalitet från den civiliserade sidan,
försvarande amerikanernas, blev återgiven i massmedia,
och hela världen fck fritt protestera mot kriget så mycket den ville.
Ej någonsin har en så högt civiliserad värld
fått bevittna ett krig så autentiskt,
och aldrig har därför att krig väckt så gälla protester.
Ej någon var tyst i sitt motstånd mot kriget,
ej någon försummade att protestera
förutom de visaste och katoliker.
Protesterna blev så totala att herr Bertrand Russell,
som efter det senaste världskriget rekommenderat
att omedelbart fälla kärnvapen över Moskva,
nu fördömde Amerika såsom Vietnamkrigets enda grobian.
Så blev herr Richard Nixon Amerikas ledare.
Aldrig har denna nation haft ett sådant totalfasko till president.
Han utvidgade kriget med ursäkten att snabbt få slut på det,
(det samma resonemanget låg bakom Hiroshima och Nagasaki,)
och utan att varna Kambodja spred han även kriget
till detta ej tidigare alls inblandade land,
enda fridfulla delen av allt Indokina.
Han bombade städer i detta Kambodja
med den följden att intet land blev så hatiskt
mot allt europeiskt och amerikanskt som Kambodja.
Herr Nixon fck dra sig tillbaka med svans mellan benen
insyltad i digra skandaler
och fck ej den äran att avsluta kriget.
Dock inledde han den totala reträtten,
som innebar att världens bästa nation
nedrigt lämnade samtliga vietnameser och kambodjaner
som trott på Amerika, europeisk civilisation, kultur, levnadsstandard,
och allt som var mänskligt, i sticket.
Sen dess kommer det ständigt horder av fyktingar
från Vietnam och Kambodja,
som alltjämt fyr undan det ännu pågående inbördeskriget
och de kommunistiska och ateistiska och anarkistiska
aldrig upphörande digra massakrerna,
som ej får dokumenteras, ej flmas, ej ens iakttagas,
och som hela den värld, som så protesterade mot Vietnamkriget,
är lika likgiltigt tyst inför som inför Afghanistan.

47. Don Quixote i sängen
Man kan dö av att icke få träffa sin älskade.
På alla sätt är det farligt:
sexuell abstinens är i längden ej hälsosamt,
man kan bli kär i en annan,
för att icke tala om att även partnern kan luras;
när sedan man äntligen träffas kan man bli besviken
på grund av för höga förhoppningar,
och icke minst är ej någon så ensam
som den som är kär men som icke får träffa sin älskade.
Kärlekslöshet är den värsta av sjukdomar,
och redan tidigt fck jag känna av dess ohyggliga plågor,
när mina föräldrar tog avstånd från mig
och ej mer lät mig träffa dem,
när mina släktingar ej ville öppna sin dörr för mig
när jag besökte dem, utan smög sig bort från dörren
i äckligt försök att ge sken av att ej vara hemma,
och när minst tre damer, som jag troget älskade,
sket i min trohet för att gå i säng med vulgäraste torskar.
Men sådant får varje man erfara som vågar älska.
Jag älskar och vet ej om den som jag älskar är trogen.
Men jag älskar henne ändå,
och jag vet att min trohet är vansinnig.
48. Resignation
Älskade! Ännu är det tjugotre dagar kvar av min prövning,
och visst skulle jag klara dem. Första veckan är svårast.
Men jag har beslutat mig. Jag kan ej älska dig
eller ta ansvar för dig eller hänge mig åt någon lycka
med brott på mitt samvete. Jag måste sona dem först.
Därför skall jag den sista dag som jag är fri
dagen innan vi åter skall mötas,
en dag före målet och lyckan och kärleken
för att bevisa att jag kunde uthärda
i elfte timmen på aftonen gå till polisen
och ange mig själv.
Och jag vet att de icke skall tveka att taga emot mig.
Ty förr eller senare måste det ändå ta slut,
och jag vill ej riskera att du skall bli inblandad.
Förr eller senare måste jag stå inför rätta,
och då skall ej du nödgas vara ett vittne.
För kärlekens skull skall jag sona mitt brott
för att göra mig värdig en god kvinnas kärlek.
Att jag därigenom ej någonsin får den
är av underordnad betydelse.
49. Uppvaknandet
Min älskade, tack för din ärlighet!
Det fnns ingenting att förlåta, ty du hade aldrig bedragit mig så
om du ej hade älskat mig. Lev väl med din äkta man
och din lyckliga tvåbarnsfamilj! Aldrig kunde jag tänka mig
att du var så etablerad i samhällets borgerliga konvention!
Du såg mig blott som ett alltför lockande äventyr
som du högst ogärna desillusionerade,
och aldrig trodde du att jag en hel månad kunde stå ut,
men nu vet du hur väl jag det kunde.
Att du då ej längre förmådde behärska ditt bedrägeri
utan full av förtvivlan och ånger avslöjade

att du var hur gift som helst och dessutom var mor till två barn
är ett tecken på ärlighet som jag blott desto mer måste dig älska för.
Jag har blott lurat mig själv,
och jag tackar dig för underbarheten i illusionen
så länge den varade.
50. Människans utsikter
Jag - detta ord är det hemskaste i världshistorien.
Inför detta ord är all världen en grushög
och hela vår mänsklighet bara insekter.
Inför detta ord är historien värdelös
och religionen och till och med Gud
bara ord utan mening;
ty när detta hemska ord "jag" bliver uttalat
ryms i det ordet all framtid och hela vårt nu.
I det ordet blir hela historien avgjord,
för inför det ordet förbleknar allt annat.
Och hur är det då om vi bortser från "jag"?
Om vi utsuddar "jag" i fullkomlig självutplåning
så blir det människan som blir helt värdelös.
Då är ej mer individen en faktor att räkna med,
hela hans auktoritet är blott till för att störtas,
då är ingen människa mer än en annan,
då är inget hållbart, då måste man tvivla på allt,
då är mänskan förlorad i världsalltet, i mänskligheten,
i den allting uppslukande politiken och världens historia,
då är ingen något mot samhället, endast partiet
och det kollektiva och allmänna bästa är gångbart,
och allt individuellt initiativ måste kvävas.
Det är de två alternativen som människan har:
om hon ej väljer hädande omänskligt övermod
återstår blott en självdestruktiv orättvis from självutplåning.
Det fnns dock ett tredje mer ovanligt alternativ,
och det är självhängivelsen åt Gud, naturen och drömmarna,
men detta alternativ är ej alla förunnat att fnna.
Det är även hängivelsen åt den känsliga kärleken,
som alla väl måste stifta bekantskap med
någon gång under sitt liv och i någon form;
men endast få lyckas nå
den konstanta hängivelsen
åt det som ej är förnuftigt
och icke påtagligt men dock så gudomligt.
Ej alla är djärva nog att våga
ge sig förlorad i känslorna.
Och den är sällsamt unik
som har kraft att det göra med
någon övertygande konsekvens.
51. Fadern in spe
Mitt i första ring skildes våra smått ödesbetonade vägar.
Hon klarade ej den naturvetenskapliga strikthetens väg
och blev mer humanistisk i stället och läste sig till psykolog.
En långt äldre man blev hennes första man.
Han var en alkoholist, och hon gav sitt liv för honom
för att med sin starka kärlek försöka besegra hans laster.
Det slutade olyckligt, men hon fck sin kära dotter med honom
och räddade henne och sig ur hans livs ruin genom en skilsmässa.
Mera jämnårig var då hennes andra man,
en socialist, som uppfostrade henne till kollektivt liv.

Hon fck sin son med honom men nog av hans kärlek.
Så fann hon sin trygghets hamn i tredje mannen,
den gråhårige, som hon lever med för tredje året nu
och som jag icke vill inkräkta i hennes lycka hos.
Men innerst inne vet jag att hon fck båda barnen med mig.
Aldrig glömde hon mig, alltid tänkte hon åter på mig
när hon idkade samlag, och jag känner ansvar för barnen
fastän jag ej är deras köttslige far.
Hur kan sådant förklaras?
Jag omfattar ömt hennes tredje man som henne själv
och kan ej känna alls någon svartsjuka mot honom.
Tvärtom vill jag icke störa och bry deras lycka.
Min lycka är nog: att jag vet att hon älskar mig mest,
att jag är hennes båda barns andlige far,
och att jag älskar henne.
52. Blygheten
Du var min pubertets stora och intensiva förälskelse.
Du endast någonsin var jag fullt hågad att offra mig själv för.
På fullaste allvar funderade jag på att överge allt,
både livskall, karriär och mig själv
för att blott älska dig och ge dig allt,
min oskuld, min själ och allt vad min personlighet var.
Men vi fck aldrig chansen, ty ödet drog bort mig från dig.
Dock var det året, året med dig, mitt livs mest intensiva.
Så sökte jag mig till dig åter precis fem år senare.
Jag visste ingenting om dig men anade,
när du ej gav något gensvar, att du hade gift dig.
För den sakens skull resignerade jag än en gång ifrån dig.
Föga anade jag att din man var en alkoholist
som du gift dig med blott för att frälsa den arme.
Men det året även var ett av mitt livs intensivaste.
Vi stötte åter ihop på en julmarknad några år senare.
Du var då ensam men hade en dotter i barnvagn
och lystrade till ett nytt efternamn, som var så fnt
som adressen du bodde på, att jag ej nändes att någonsin
störa din familjelycka. Men aldrig så anade jag
att ditt äktenskap hängde i yttersta tråden
och att du strax ämnade att rymma fältet
för att tyst försvinna i katolicismen och Spanien.
Vi träffades åter ett par-tre år senare.
Du hade då ädelt Stockholmsspråk
och var i din gamla stad blott på tillfälligt gästspel.
Du bodde då i Ornässtugan och var katolik.
Ornässtugan? Jag trodde du bodde i någon slottsliknande villa
och var bliven någon sorts herrgårdsfru.
Ofta när jag var i Stockholm så sökte jag stället
som dock icke lät sig upptäckas,
och aldrig så anade jag att det var ett genuint
socialistkollektiv där du levde som sambo.
Och när jag nu åter fck se dig på Mosters kafé
med en gråhårig man, kunde jag aldrig tänka mig
att han var din egen senaste tredje och redan
tre år gamle man. På sin höjd en beskyddare,
tänkte jag, och drog mig bara för det att
besvära er samvaro. Hade jag vetat
att han var din man hade jag aldrig ens
vågat störa er genom en endaste blick.
Är jag blyg? Ja, för den sanna kärleken
är jag av vördnad den blygaste i denna värld.

53. Ett skolexempel på kärleksmoral
Ack, varför dök du åter upp i mitt liv?
Varför fck jag ej känna mig lycklig och fri
med de omkomplicerade prostituerade fnasken?
Nu har jag ej knullat på två långa veckor
av trohet till dig, och ej heller har jag vågat knarka,
och ändå så vet jag ej om jag skall få dig.
Du lever med en mycket äldre man
som du ej ens vågar avslöja namnet på för mig,
du vill både ha mig och ha honom kvar,
och ej heller vet jag hur du står i förhållande till dina barn:
lever de i ditt hem eller hos deras olika fäder?
Tre år gammalt är ditt förhållande med den gråhårige,
och ändå har ni ej barn. Det kan ej vara lyckligt.
Och ej vill jag blanda mig i ert förhållande,
trampa in i ert privatliv och vålla er olycka
med att riskera att du kanske både förlorar
din åldring till sambo och din ungdoms varmaste älskare.
Jag vill ej störa er med att riskera att ställa
det ringaste anspråk på dig. Var du fri såsom jag,
älska fritt din gråhårige gubbe som jag älskar mina
osaliga horor och hänger mig åt LSD-storhetsvansinnet.
Så kanske vi två blir lyckligast, om vi går in för
att icke riskera att fresta varandra.
Så mötas vi aldrig, så älskar vi aldrig,
så får aldrig vi två varandra,
fastän vi är brunstigast av alla älskare.
54. Apologia
Tjugosex dagar förmådde jag uthärda en vecka hade jag kvar av min bot,
endast fyra av fem veckor orkade jag
vara utan min liderlighet.
Sedan föll jag på nytt – LSD, hasch och horor
och praktfulla orgier i överföd
så som jag alltid har levat normalt.
Jag var sålunda dig icke värdig,
fastän du var sambo och hade två barn
med två tidigare kavaljerer.
Men jag måste dock få försvara mig.
Det är bara kärlek det handlar om,
och denna kärlek får icke förbjudas.
De prostituerade lever allenast för kärlek.
Porrklubbarna lever allenast för kärlek.
Aids-spridarna lever allenast för kärlek.
Skall de ej få ha rätt att älska så länge de lever?
Är icke de horor som går utanför Göteborgs skattedral
och som vet att de kan sprida Aids, – och om de icke har det
ock får det, när de fskar torskar, för att kunna
få råd till skatten, – mer heliga och respektabla
än deras utsugare innanför taxeringsverket?
Är icke de stackars Aids-drabbade,
som tvångsintages och tvångsvårdas för att de älskat,
mer människor än de som tvångsvårdar dem,
sticker nålar i dem och förvandlar dem gradvis till
sjukhuspaket så att de sakta dör?
Ja, jag till och med måste försvara de unga oskyldiga vackra
och knarkande ungdomar, som blir till brottslingar,
tjuvar och mördare genom det socialistiska samhällets
omvårdnad, omsorg och engagemang för dem,

som ingenting annat är än helt avkristnad sterilitet.
Ingen älskar dem. Hur kan man då vänta sig av dem
någon den ringaste kärlek? Förvisso är det rätt och riktigt
att de strängt blir dömda och att deras liv blir förstörda;
men ändå blir dessa, som mördat en oskyldig taxichaufför,
och som endast är sjutton år gamla, med tiden
långt mognare, klokare och mera mänskliga människor
än de som glömde att uppfostra dem
och som aldrig bjöd dem på ett alternativ
till den vanliga andliga odling som televisionens
fördummande skvalunderhållning av lägsta klass är.
Vem är ansvarig för dessa knarkande mördare?
Alla de mänskor som aldrig tog ansvaret för dem.
Ja, till och med måste jag även försvara
de gossar på högstadiet som går till bögklubbar
och där tas vänligt om hand och blir
prostituerade gossar med generös tillgång
på knark under arbetet och under hotet av Aids.
Men de gör det ändå, ty de får ändå älska.
Den skola de lämnar, det samhälle
som de så småningom blir parasiter på,
deras föräldrar som skiter i vart de tar vägen,
det samhälle som låter bögklubbarna hålla på,
kan ej ge dessa prostituerade barn någon kärlek,
och all denna kärlek, som de aldrig fck
var den borde ha funnits, kan bögarna ge dem.
Aids är den mest heliga av alla sjukdomar,
ty alla de som har fått den har fått den emedan
de endast har vågat att älska och det outsägligt.
55. Barndomen
Gyllenrött konstruktiv var du, min älskade barndom,
min evigt välsignade och bittert saknade heliga barndom,
i den mest välgörande vackra av alla miljöer,
du älskade villastad med dina lummiga lunder
och fria jungfruliga ängar och skogar och berg.
Du var konstruktiv, min goda barndom,
så glödande röd i sin kärlek och skönhet
tills livet blev svart av passion, tragedi, fanatism
och helt onödig dårskap och olycka.
Vad är kultur? Det är det som är konstruktivt,
vackert, behagligt och positivt skapande,
det är den skapande driften hos människan,
i motsats till hennes svarta destruktivitet.
Var blott röd, mänska, så länge du än får leva,
och bliv aldrig svart av tillfredsställelse över din
destruktiva och sexuella fåfänga, din dårskaps hat,
fanatism, egoism, egenkärlek och blindhet,
av din lättjas ensidighet eller av dina köttsliga lustar,
din åtrå, aptit eller lystnad.
Var röd endast, älska för evigt så länge du lever
men utan att någonsin kränka och skända;
ty så endast slipper du ångra ditt liv,
och så endast är människans liv värt att leva.
56. Stockholm
Efter en månad av längtan fck jag ej ens träffa dig.
Din gamle man bad mig ringa på nytt någon halv timme senare
eftersom du måste lägga och stoppa om barnen.

Jag ringde en halv timme senare. Då var du
åtminstone så barmhärtig att du kunde svara personligen.
Ljuv var din röst trots din Stockholmsaccent.
Du är den mjukaste av alla kvinnor jag känt.
En gång när vi var ungdomar gav du mig något
som skulle ha varit en örfl, men den var
den mjukaste örfl jag någonsin mottagit.
Hårdare var då den du gav mig i telefonen:
du hade ej tid för mig, du kunde inte alls träffa mig,
dina barn skulle precis sluta skolan med fester,
och du skulle just ha en diger tentamen.
Men på något sätt är just hindren emellan oss
ägnade att desto mer odla tillgivenheten emellan oss
och göra vänskapen ännu mer intakt.
Ej något beseglade vårt ödes sanna förening så defnitivt
som det faktum att du sammanlevde med en gammal gubbe
som du inte kunde helt hjärtlöst kassera.
Ditt fjärmande från mig intensiferade
min djupa fromhet för dig, och att vi nu
ej ens alls får träffas förhöjer blott ännu mer
den ömsesidiga ömheten. Ack, denna råkalla stad,
denna känslolöshetens råbarkade huvustad,
den etablerade borgerlighetens förmörkade täckmantel,
den kalla borgerlighet som försöker att kalla sig
socialistisk men är lika avskyvärt borgerlig och etablerad ändå,
Sergels Torgs hemska isande kyla, är inget för kärleken.
Kärleken är Göteborg, var man ej fruktar Aids
och ändå vågar älska med horor och sprutnarkomaner
mitt på öppen gata. Så länge du var göteborgska
så hade du ingenting mot att få träffa
en asocial fredlös som dock kände kärleken
bättre än någon beroende träl i etablissemanget.
57. Min mor
Den ädlaste av alla kvinnor, har jag alltid älskat min mor
mest av alla, för hennes okuvliga storsinthets skull
och för den goda vilja och oomkullrunkeliga optimism
som besjälat allt vad hon har gjort, alla som hon har känt,
alla hennes barn och hela hennes heroiska liv.
En son till henne har varit knarkande rockmusiker.
Han har gift sig tre gånger och samtliga gånger
med frånskilda damer med barn, och den senaste
gav honom två barn som redan var födda.
En dotter till henne har just genomdrivit
avslutningen på äktenskap nummer två,
ett som varade i tio år och som gav henne två barn.
Och båda de barnen, min bror och min syster,
bor fjärran i främmande länder var mor ej kan hjälpa dem.
Själv ägnar hon sig åt frivillig och oavlönad socialhjälp:
hon hjälper missbrukare till ett normalt liv
och krigar heroiskt mot samhällets intolerans.
Men den största tyngst vägande sorgen och prövningen för henne
är hennes yngsta son, jag, en helt asocial dåre,
en mördare och narkoman, torsk och brottsling,
som blott lever för livets skummare sidor
och blott lever på andras olycka.
Vad skall det bli av mig? Hur mycket vet hon om mig?
Ingenting. Det är min enda tröst.
Ty om hon visste sanningen
så skulle inte ens hennes,
det starkaste, bästa och mest altruistiska av alla hjärtan,
stå rycken mot sanningens ondskas ohyggliga verklighet.

58. Oskuldens skuld
Hon samlar på män för att låta sig misshandlas av dem.
Den förste, som tog hennes mödom, en vild narkoman,
slog ihjäl henne nästan,
och ändå så levde hon med honom i fera år
tills han lugnat sig, blivit normal, etablerat sig
och blivit god och human.
Då begav hon sig från honom,
övergav honom och lämnade honom i sticket,
för hon hade tröttnat på honom:
han gav henne ej någon mer dramatik.
Hennes senaste man – den hur mångte? en drickande rökande oduglig slashas,
gav henne ett barn – icke för att han önskade det,
utan blott för att hårdare trälbinda henne vid honom.
Han är nästan åtta år yngre än hon,
och han misshandlar henne och barnet,
han kallar det "bortskämt" och "hennes barn"
och aldrig sitt barn, som om han ej kände sig som barnets fader.
Hon har redan ett antal gånger bedragit sin supande slarver,
så fort han är borta gör hon vad som helst
för att undvika ensamhet.
Sålunda samlar hon på sig otaliga karlar
som samtliga utnyttjar henne och misshandlar henne,
och hon är för god för att ens kunna köra bort
den mest oduglige av dem, den mest parasitiske,
den mest olämplige, den som hon plågas av mest tvärtom håller hon fastare om honom
ju mera han plågar henne.
Jag var hennes första förförare,
fastän jag aldrig tog mödomen från henne.
Jag ensam skändade aldrig den brutalast skändade,
men jag var den som förförde och initierade henne
i kärlekens oro och helvete,
som hon i sexton år bränt sig i alltsedan dess.
Därför bär jag allt ansvar för henne,
jag ensam, och mitt ansvar är därför
tungt och totalt och förkrossande.
59. Fredspipan
En kväll i en park på en underskön plats
satt det tre goda herrar och rökte.
När jag kom förbi blev jag tillropad och vänligt erbjuden
plats i gemenskapen. Men det fanns endast en pipa.
"Hej, gosse! Vill du vara med på ett hörn i en pipa?
Vår Palme har vunnit! Det frar vi nu med en läcker banan!
Ty han låter oss knarka i fred och vill aldrig
kriminalisera oss för att vi sprider vårt fredsbudskap
och vinner fer proselyter för fredspipans sak!
Ty det är inget annat än fred på vår jord som vi vill.
Låt oss bara få knarka ihjäl oss, så blir mänskan rumsren
och snäll och beskedlig och harmlös igen.
Om varenda person tog en pipa om dagen
så skulle strax fred råda i hela världen."
Ja, fra ni bara, ni opportunister och lättingar,
som ej vill arbeta men leva högt på socialbidrag!
Det är idag eder segerdag liksom er Palmes och socialismens,
och med er jublar de slappa och tröga och de osjälvständiga,
samtliga alkoholister och knarkare som nu får missbruka
öppet i fred, alla tråkiga svenskar som helst inte vill tänka själva,

och alla som hellre är livegna slavar åt socialismen
och tror på dess falska trygghetsillusioner
än fria arbetande hederliga individer,
som verkar för att detta samhälle och all vår framtid
skall räddas och ej gå åt helvete.
Jubla, ni samtliga statsparasiter och drönare,
tjänstemän och byråkrater i förmynderiets ofelbara tjänst,
och ni, alla Aidssjuka, långvårdspatienter som aldrig blir friska
och aldrig vill göra sig friska, och ni, alla dumma okunniga
massmediehjärntvättade sanningsanalfabeter,
som för varje år blir allt dummare och mer befästa
i er egen dumhet, fördummade av socialismens
ensidiga ofta dogmatiska vulgaritetspropaganda.
De dumma i Sverige har vunnit i valet och fallit
för skräckpropagerande hatdemagoger,
och de som tyvärr får betala är alla de kloka,
de dugliga, de genomskådande få,
de som icke går på billig tarvlighet i politiken,
de som blir allt färre i landet, emedan
de ej kan stå ut med att bo i det
andligt förruttnande socialistiska samhället,
vars enda lag är: var självdestruktiv, var vulgär,
håll dig endast till lättsinnets ytlighet,
så att vi lätt kan ta hand om dig i kliniskhetens förlovade folkhem,
där alla är jämlika i nivelleringens namn,
utom vi som består den, som därför är ännu mer jämlika;
eller var exkommunicerad och glömd för all evighet
av hela vår enda riktiga socialistiska mänsklighet.
60. Kärlekens hämnd
Du kom till mig ifrån vintern,
en fattig och anspråkslös ficka,
helt utan de minsta resurser,
allena i världen och utan familj
med en rå brutal fästman
som bara var god till att gräla,
som önskade honom du älskade död,
varför han också dog:
tjugotvåårig endast var du redan änka
och utlämnad åt den barbariske fästmannen
som ledde dig till ett självmordsförsök
som helt visst hade lyckats, om du ej haft tur.
Och då kom du till mig, och vi möttes
i den allting harmonierande ljuva musiken.
Du var redan då den av alla de kvinnor jag känt
som allena har känts som den rätta för mig.
Därför vållade jag aldrig dig någon skada.
Dig ensam av alla kränkte jag aldrig.
Vår kärlek, förhöjd av musiken, din röst
och mitt kunnande, var alltför djup
för att den skulle någonsin kunna besudlas.
Du omfamnade mig ibland bakifrån:
det var den enda oskyldiga kroppskontakt
vi nånsin hade. Vi levde så rent som två jungfrur,
fastän du var fallen och kränkt av ett antal,
och fastän jag var såsom man nästan prostituerad
som torsk, hallick och narkoman.
Men jag älskade dig, och vi lyfte varandra högt över
allt fult, karaktärssvagt och småaktigt inskränkt.
Vi levde ett halvår tillsammans: det längsta
jag levat tillsammans med någon.

Din fästman slog sönder vår lycka, vår bostad
och våldtog dig nästan framför mina fötter.
Jag vräktes av värden, din fästman blev inburad,
och själv begav du dig ut ur mitt liv på vild fykt till Paris.
Sedan gifte du dig med en annan, fck två barn
och blev etablerad. Men efter tre år fördes våra två öden tillsammans igen
genom att jag blev den anglikanska församlingens kyrkorganist.
Du var med i den engelska kyrkans förnämliga fruntimmerskör
på fem ampra och slitstarka damer, en åttioåring, en sjuttioåring,
två sextiofemåringar, och så du: knappt en trettioåring.
Vi möttes på nytt, och på nytt samarbetade vi, men
vi kunde ej umgås. Musiken allena förenade oss.
Utanför den var du respektabel och moder och maka
vars ära ej fck gås för nära, och det respekterade jag.
Och så en dag med ens så förkunnar du skilsmässa
från din pålitlige man, dina barn och din trygghet.
För vad? Och du frågar mig om jag kan ge dig en lägenhet.
Just då så råkar jag ha en, jag, som aldrig haft det förut.
Och just då tar jag in såsom extra hjälp i vår förnämliga damkör
den hårdaste och allra ampraste av mina exälskarinnor,
en diva, förförerska, sexuellt sjuk nymfoman,
och det första hon gör i vår kör är att hon skäller ut dig
för en liten småsak och gör sig omöjlig i kören,
då alla i kören förutom blott du, hennes offer,
energiskt tar ställning mot henne.
Jag tvingas att avskeda henne, och då skriver hon detta hatiska brev
var hon stämplar mig som mentalt sjuk och gör brevet offentligt
och påstår däri att jag utpekat dig som en hora. När gjorde jag det
utom när jag bekände mig själv vara världens mest låga förförare?
När har jag nämnt dig i skrift utom när jag bekänt mina synder?
Och du ber mig ömt om en bostad och om att förtiga din skilsmässa
och på så sätt bli din äras beskyddare!
Intet vet du om den kvinnan som kallat dig hora, fast hon är det själv,
och som gjort mig mest ont ibland alla, - den enda som faktiskt försökt
driva mig ifrån vettet. Hon ville oss båda ont
utan att fatta att hon därmed gav min och din kärlek nytt liv.
Jag gav dig min bostad, du fyttade in, och jag gladdes
och levde allena för dig. Mellan mig och den galna
förbannade oskuldsförförerskan ingrep min fostermor,
åttiofemåriga juris doktor Alfvén, och fck mig att
högtidligen lova att aldrig mer umgås med häxan.
För att ställa henne till freds gav jag löftet
men lovade samtidigt heligt mig själv att bestraffa
den gräsliga vampen och aldrig gå med på
att hon utstuderat och med berått mod söker kränka
och hejda mitt livs allra renaste vackraste kärlek och lycka.
Dig ensam har jag aldrig skadat men alltid allenast blott älskat.
En häxa som ej känner till någon annan sorts kärlek än sex
är allenast en destruktiv brottsling och omoralisk terrorist.
Hon skall få vad hon rättvist förtjänar
för att hon har vågat att kalla dig hora,
det som hon allenast är själv mera än någon annan.
Hon skall få precis vad hon ytterst begär utav livet.
Hon skall få den kärlek hon tigger om.
Sex skall hon få tills hon storknar.
Den djuriska kärlek som jag aldrig kränkt den jag älskar med
skall bli den skändligas lön,
och jag skall icke pruta men vara långt mer generös
än jag varit med någon jag älskat.

61. Frälsaren
Kommen till mig, alla stackars fördömda Aids-smittade barn.
Jag har bot åt er alla. Jag giver er LSD gratis, och det skall
kurera de festa av er. Jag riskerar mitt liv för att olagligt
smuggla in präktiga mängder av drogen,
som staten är hjärtlös nog att inte tillåta läkarna att bruka mot
den mest gräsliga och elakartade av alla sjukdomar.
Vi måste därför ta lagen djärvt i egna händer.
O ni narkomaner, ni kan alla uppnå ett anständigt liv
även om ni har Aids. Var ej rädda för att injicera.
Och ni, alla prostituerade, var icke rädda för samlag.
Jag har åt er universalmedicinen, immunmedlet,
som inte bara försäkrar er mot alla former av Aidssjukan
utan som dessutom gör er kapabla till yrkespraktik
utan droger: med LSD klarar ni er utan dyrt heroin,
och av mig får ni LSD gratis. Ni homosexuella, allenast,
har något att frukta, ty den man som haft i sin röv en mans kuk
är ej längre en man, och mot hans form av Aids
hjälper inte ens drogernas drog, enda medlet mot Aids
som tills vidare alls existerar.
Men prostituerade och narkomaner kan räddas,
och LSD räddar dem, fastän det är emot lagen.
Så knarka ni bara, och knulla ni bara!
Jag är den som mäktar försäkra er mot evigheten!
62. Naturens hämnd
Afrikas regnskogar är icke större än Kongo
och har icke exploaterats så illa som Kongo.
Betydligt förfärligare har då exploateringen varit
på Borneo, Java och Sumatra och Bortre Indien,
var kalhyggen nu breder ut sig
var Orangutangen förr härskade.
Men värst har exploateringen varit omkring Amazonas
i det liberala Brasiliens oändliga regnskogar,
världens mest omfattande livsresurser
i fråga om djur och natur, ett så stort
vildmarksområde som Europa
och som producerade fyrtio procent av
vår hela världs syreförråd.
Om den blygsamma exploateringen av
Kongos rätt så begränsade urskogar
har givit upphov till den fruktansvärda naturhämnd som Aids är,
vad skall icke då ruinerandet av hundratjugo kvadratkilometer skog dagligen
och en utrotning av fyra miljoner naturmänskor,
medelst bland annat napalmplan från Canada
i det för sin tolerans och rasliberalism så berömda Brasilien
leda till för en resonlig hämnd på mänskligheten
från vår fria heliga moder Naturen?
Aids är icke tillräckligt, ej heller knark jämte prostitution
utan hejd, utan gränser och utan förskoning.
63. Modern
Den enda ensidigt goda personen jag någonsin känt,
den som gav mig mitt liv, dödens,
all ondskas motsats, den mest positiva
och den mest uppbyggliga faktorn i mitt liv,
en alltid välkomnande varm generös och livgivande famn,
den som jag alltid får nytt liv från

när mitt eget nuvarande hotar kapsejsa,
beständigt förädlande genom sin skaparförmåga,
förmågan att se allt och även det värsta
i uppbyggligt rosenrött skimmer,
en ficka som aldrig har åldrats,
beständigt den yngsta av alla och gladaste:
jag var långt äldre än hon när jag bara var tjugo år gammal.
Så vill jag karaktärisera min moder,
den människa som jag är skyldig mest tack ibland alla
för blott att hon är vad hon är,
om ej till och med bara för det att hon är.
64. Ansiktet
Tro icke att jag tycker om dig.
Du äcklar mig med dina långa mustascher,
ditt krulliga skatbo till skägg
och ditt slippriga slemmiga långa
avskräckande vidriga hår.
Ögonpåsarna är det som avslöjar mest om dig:
nattvak och utsvävningar, orgier, omåttligheter
och snusk utan ände: en rucklare är du,
den värsta som denna tid känner i denna stad,
och detta intryck förhöjs av din brist på hygien,
det att du transpirerar och luktar.
Och hur kan du kalla dig människa,
du som tar livet av kvinnor och barn
och som endast är till för att utnyttja
dem som du icke förbrukar och mördar?
Jag känner dig. Du kan ej lura mig.
Ditt allra gladaste leende är blott en mask
som är krampaktigt lögnaktig
och som blott charmar den dummaste.
Du är en nolla som bara så länge du lever
blir mera på minus. Ditt liv är blott
en karriär i fel riktning, en ond parasitsaga
som endast kan leda alla du känner och världen
åt helvete. Klipp dig och raka dig,
tvätta dig ren då åtminstone,
så att du kan dra åt helvete med hela världen
åtminstone med något sken av anständighet kring dig.
Och vet, att det ansikte som du för mig visar upp
där i spegeln ej någonsin kan lura mig.

Dikterna ur "Trasan och träskets hemlighet" (1985-86)
1. Självövervinnelsen
Storstaden var en steril stackars stenöken
för brott och synd att forera i,
för sjuka och missanpassade eländiga och olyckliga
stackars fördummade och omedvetet miljöskadade
dystra offer för massmediehjärntvättning, stress, pop och gifter.
Jag kan icke älska den staden fastän jag är född i den.
Och när jag ringde dig var du på sjukhus.
För vad? Hade du blivit intagen?
Nej. Det var ett näsa-, ögon- och öronsjukhus.
Du arbetade där i en svårmodig sjukhusmiljö,
som om icke din bostad vid stadens mest bullrande
hårda trafkstråk var tillräckligt illa.

Jag cyklade ut till familjebostället i skärgården.
Det var för den tredje gången i år:
nio grå monotona och mördande mil.
Varför gjorde jag det? Aldrig bar det mig mer mot än nu.
Icke hade jag råd denna tredje gång med tåg och båt,
icke hade jag lust denna tredje gång alls;
det var bara för det att jag i ett svagt ögonblick lovat
att komma tillbaka.
Och jag kom tillbaka.
I svårmod och dysterhetsstämning i svart
kom jag fram till den nionde milen,
där bron kastar sig över vattnet till skärgårdsön.
Än en gång infann sig det underbara miraklet.
Jag glömde all sorg och mitt sämre jag
och blev en ny bättre mänska.
Naturen tog hand om mig och tog emot mig.
Min frihet på landet blev åter total.
Jag kände mig än en gång hemma
i denna förvirrade hemlösa värld,
som tycks gjord för att människan icke skall mera
få känna sig hemma i den.
Men naturen allena är mänskans förädlare
och hennes rätta jag. Endast naturen är sann
i vart människohjärta. Blott den gör
var människa god, glad och kreativ.
Samtlig civilisation är allenast en mask
som bedrager och inpräglar fåfänga.
Den som är fattig är snål, ty han skryter ej med
vad han äger, sin fattigdom, och är ej alls heller
generös med den, då han ej vill ha sina medmänniskor
lika fattiga. Men har han endast naturen
så är han mer rik än den rikaste, mer generös
än den bankrutte slösaren, och mera lycklig och god
än den som äger hela civilisationen
och skryter och är generös med den fåfängan.
2. Misstron
Du är en konstnär men mera en människa;
du är en utbildad och etablerad teaterartist
men tar arbete som vårdarinna på sjukhus.
Du reste omkring i all världen från Kairo till Bangkok
men har sedan dess stannat hemma,
uttröttad av resandet, bitter på erfarenheterna,
eller besviken på livet?
Jag vågar ej vara så mänsklig.
Två månader har jag i mitt liv arbetat för pengar.
De övriga fullvuxna nitton eländiga åren
har jag endast frossat i litteratur och musik och kultur.
Ingen nytta har jag gjort för världen,
ej något konkret har en enda att vara mig tacksam för,
aldrig har jag velat leva som vanliga människor,
ej har jag tjänat mitt samhälle mer än en paria.
Jag var för fn såsom musiker för att arbeta med händerna,
jag var för stolt för att vilja bli kapitalist,
jag var alltför fanatisk för att kunna frivilligt överge
en enda not av musiken och en enda bokstav av litteraturen.
Jag levde allena för mitt höga nöjes skull
och aldrig för att betjäna min nästa.
Det var jag för fn och för originell och för exklusiv för.
Och där för har jag även gått miste om livet.
Jag har aldrig älskat en annan förutom mig själv.

Jag har aldrig glatt andra men endast mig själv.
Jag tog gärna vad andra gav mig och bjöd mig på,
men aldrig bjöd jag dem tillbaka.
En snåljåp, en snobb, en total egoist,
en odräglig självdyrkare och egocentriker,
en som ej visste vad kärlek var, ej kunde ge den
och ej kunde älska en annan än enbart mig själv,
en tyrann mot sig själv och mot omvärlden,
girigbuk, gnidare och egotist – det är jag.
Du kan frångå ditt yrke och bli sjukhusvårdare –
det har jag ej kunnat någonsin under min levnad,
ty jag var för stolt och för egenkär.
Skall jag då överge litteraturens gudomliga vanvett
och sköna musikens ansträngande plikter
för att bli en människa blott
som mest lever för sina medmänniskor?
Krävs det av mig av mitt öde?
Det blir i så fall ganska svårt för mig
att utan vidare lyda ett så lyckligt öde,
ty olyckan fruktar jag icke, och döden har jag aldrig skrämts av;
men det som jag alltid har fruktat är lyckan,
då jag aldrig har kunnat tro
att den kan vara verklig och hållbar.
3. Miljöns hemlighet
För femtio år sedan var allt perfekt:
båda gårdarna blomstrade liksom familjerna,
hela miljön var direkt idealisk,
och inga moln syntes på framtidens blå horisont.
Att din farbror fck hjärntumör var inte hans fel;
det kunde ha hänt vem som helst.
Kriget skonade båda familjerna men icke kärleken
och allra minst religionen: min morbror blev det första offret.
Han blev både vansinnigt kär och fatalt religiös.
Religionen förstörde hans äktenskap och sedan hela hans liv:
han blev intagen på en klinik i Vancouver och tog där sitt liv.
Han var ädel och god men för god och för ädel för denna vår värld.
Mest av alla i hela vår släkt blev jag närmast lik honom:
alldeles för god, musikalisk och inbunden.
Hans äldre syster, min mor, var den mest idealiska moder i världen,
tills hon föll för amerikansk billig frälsningsvulgärpropaganda:
med henne föll samtliga av mina syskon.
De är alltjämt ensidigt fromt religiösa och livegna
i den skandalreligionen ännu i den dag som idag är,
och dess enda praktiska fördel är fullständig ansvarslöshet ekonomiskt,
om det är en fördel. Jag ensam, besviken och bitter på hela familjen,
och det inklusive min krasse affärsmannafader,
begick nästan självmord långt hellre än att bliva frälst.
Nu har ock din kusin blivit frälst och går svävande fram genom livet,
så lycklig, naiv och förlorad för samhället, ordningen och sin familj.
Må han vara så lycklig så länge det går: det har funnits ett paradis endast,
och det tog slut efter sju dagar blott av mänsklig lycka.
Och gårdarna? Hur gick det sedan för dem?
Min gårds huvudpersoner blev gamla och dog;
sedan ärvdes den av alla arvingar som sinsemellan
hårt tävlade om vem som mest kunde exploatera,
dehumanisera, förändra och modernisera ihjäl den:
de slåss alla somrar ännu där på platsen.
Och din farfars gård blev ett ställe för spindlar och faddermöss
när övre våningen övergavs, ett hem för ogräs och djungel
när trädgården småningom tilläts att växa igen,

och från dominerande bygdegård till isolerad oas-ö
bland idel omringande fnska stilbrytande nybyggen.
Ingenting har dock förfallit. Allt har bara ändrats ihjäl sig
och ansträngt sig därmed. En svaghet hos mänskan
är att hon ej fattar det tidlösa men blott försöker att söka sig bort därifrån
med att ändra ihjäl sig. Det tidlösa och oföränderliga endast
klarar sig och blir bestående bland alla mänskliga vrak
som förändrat och moderniserat och frälst och dehumaniserat ihjäl sig.
När gårdarna våra ej längre tillhör våra egna familjer
och vi äro döda så fnns ändå gårdarna kvar
för att fortsätta motstå all mänsklig föränderlighets galna fåfänga.
4. Besvikelsen
Man vill så gärna älska,
respektera, hålla av de egna,
särskilt de som äro äldre.
Men om de gör bort sig,
visar sig ovärdiga och opålitliga,
mer barnsliga än sju-års-barn,
vad kan man göra med dem då?
Man kan ej utan vidare förakta dem,
ty aldrig kommer man ifrån
den tacksamhet man skyldig är dem,
särskilt om de är ens köttsliga föräldrar.
Skammen som barn känner inför skamliga föräldrar
är långt djupare och svårare
än den skam någonsin kan bli föräldrar känner
inför blint urspårade erfarenhetsoskulder.
De som äldre är skall ju med värdighet
tryggt föregå med gott exempel.
Om de icke gör det är det ett förräderi mot barnen.
Tacksam är man då om andra äldre släktingar
än ansvarslösa syskon och förblindade föräldrar
visar något prov på värdiga exempel.
Tacksam är jag mot min morbror,
för att han tog livet av sig hellre
än att leva ett ovärdigt liv.
Och tacksam är jag för föräldrarna till mina småkusiner
för att de har lyckats ekonomiskt och familjemässigt.
Tacksam är jag för att mina syskon
lämnat mig och fyttat utomlands
i stället för att stanna kvar och plåga mig
med sitt erbarmliga beroende av falska ideologier.
Tacksam är jag för att mor och far
gav oss en lycklig barndom.
Tacksam är jag mot mitt öde
att dess hårda tragedier härdat mig
när syskon och föräldrar föll ifrån i dårskap,
ty när alla andra viker
har man dock sitt öde kvar;
och även om det aldrig muntert är
så är det ändå alltid mera effektivt
och pålitligt som läromästare
än någonsin en människa, en släkting,
en förälder, syster eller bror kan vara.
Ty var människa är intet mot sitt öde,
som allena kan befria människan
från mänskligt sällskaps skrala kryckor
och ersätta dem med sund stabilitet, moral,
erfarenhet och eftertanke.

5. Kusinbarnet
Min äldste bror, som jag mest älskar av syskonen,
har tvenne döttrar, som visst är förtjusande och exemplariska,
men de skall uppfostras till blinda ideologer
emedan föräldrarna är det: det bästa man kan önska barnen
är att de en dag med våld om så behövs skall frigöra sig från
de föräldrarnas ömkliga ensidiga religionsnaivitet.
Min högt älskade syster har två barn från sitt andra äktenskap:
den mannen brast i sin ideologiska trosvisshet
varför han skildes från hustrun och barnen
på min systers initiativ.
Hennes barn är förtjusande och exemplariska
men även de hopplöst fallna i livegenskap ifrån födseln
med helt obefntliga insikter i andra världar än ideologins värld.
Det bästa man kan önska dem är revolt och frigörelse på samma sätt
som de förra, ty eljest fnns det intet hopp för dem.
Min andre bror är nu gift med sin fjärde fru
och saknar fortfarande egna barn
men har samlat på sig hela sex stycken sådana
från sina fruars förbrukade äktenskap:
skilsmässofall endast har han själv gift sig med.
Han har skilt sig från tre fruar och från deras fyra barn.
Samtliga frånskilda fruar och barn var förstås ideologer,
och det är förstås även fjärde frun och hennes barn.
Man kan önska dem allt gott i form av revolt mot
den livegenskapsalstrande religionen allenast.
Min enda kusin har en amper karelska till hustru
och ett eget barn som är lika ömtåligt som modern.
Jag uppskattar modern för hennes förnuft och den sonen
för att han är deras son. Mer än så känner jag icke för dem.
Men min gode kusin, stadgad läkare, har även skaffat sig
en adoptivson från djungeln i fjärran Guyana,
en sällsam indianpojke, ryckt ut ur sjukdom och svält
från en slum i en hamnhåla i Sydamerika.
Denne krabat är en ovanligt gripande varmhjärtad ödets man,
öm som ett lamm och mer hårt prövad med sina tre år på nacken
än vad deras äkta son kommer att vara vid tio år.
Denne indian med sin mänskliga ömhet och iver
är mig mera kär än de övriga sju barnen
i min familj. Denne bortbyting, denne oäkte rasfrämmande Mowgli,
den från dödens, slummens och eländets käftar heroiskt bortryckte
förtvivlade hemlöse tiggaren, tjuven och parian
allena uppväger de äkta sjus tråkiga rasrenhet, religion och behörighet.
Denne indian ensam skulle jag gärna ta hand om för hans ödes skull,
men de övriga sju tänker jag icke lyfta ett fnger för
att rädda dem från föräldrarnas religiösa, moraliska och infernaliska
konventionella osynliga och omedvetet självmördande klor.
Av kärlekslöshet? Nej, av maktlöshet endast
inför mänskans dumhet, frivilliga blindhet
och självdestruktiva osjälvständighet.
6. Om kärleken
Aldrig har någon dam lyckats förföra mig,
och aldrig har jag förfört någon dam eller ens det försökt.
Sigmund Freud sade: "Undertryck ej det sexuella,
ty det leder bara till sjukdom. Ge utlopp för ondskan i stället."
Det kunde man säga när världskrigen ännu ej givits fritt utlopp
och när ej atombomben uppfunnits och givits utlopp för i krigiskt bruk.
Själv förbannar jag det sexuella. Det är mitt livs bittraste fende.

Visserligen är det oemotståndligt, naturligt, ofrånkomligt och oundvikligt,
men jag kan dock ej det betrakta som annat än avskyvärt,
djuriskt och lågt, billigt, fult och groteskt i sin obscenitet.
Hellre jungfru på livstid, jag föredrar ensamhet och isolering,
jag blir hellre utskrattad, avhånad och även vanryktad
än att jag låter min kärlek besudlas av djuriskhet och egoism.
Jag kan älska - det vet jag, det gör jag, det älskar jag även att göra,
min kärlek är stor, den är innerlig, pålitlig, ståndaktig, djup och beständig;
jag har aldrig svikit en vän, och de enda jag övergett
har varit fala förförerskor som velat missbruka vänskap
med att kräva obsceniteter för sin egen skull.
När jag älskar så kräver den kärleken trohet allenast allt annat är oviktigt. Kärleken är störst
när den är som renast, och det enda någonsin
som kan besudla ett kärleksförhållande är egoism.
Egoismen är alltid ett djuriskt begär som man ej har distans till
och ej själv behärskar: den är alltid utom kontroll.
Därför är den så farlig.
Dess motsats är hänsynsfullhet och respekt,
eftertanke, besinning och ansvar,
försiktighet och den totalaste ärlighet.
En enda lögn kan förgöra en värld,
om den så är än aldrig så vit.
Ett steg bort ifrån sanningen, och man kan drunkna,
ett uns egennytta och allting blir skeppsbrott,
en omedveten kompromiss med ens samvete,
och allting faller direkt i ruiner.
Blott luftslotten och idealen är hållfasta grunder
att bygga en verklighet på och en framtid.
Strukturerna som överlever den timliga världen och tiden
och som alltid håller historien i gång och i rörelse
är alltid andliga.
Allt det konkreta är blott apparanser och slagg
av det evigt gudomliga bakgrundsarbetet
som alltid sker bakom kulisserna
och som är det enda riktigt väsentliga.
Drivfjädern till det som alltid består, strävar vidare och upprätthåller
är alltid den outrannsakliga höjden av gåtfullhet:
den sköra kärlek som alltid är älskad emedan den alltid är ren.
7. Den tragiska friheten
Att giva sig ut på de gyllene böljorna
helst i en öppen kanot,
att bli ett med naturen,
dess vildhet och skönhet,
dess gyllene värme och liv,
och i skydd av dess ohöljda realitet,
den totala konkreta helt avklädda sanningen
i dess mest naturalistiska mörker och grymhet,
förglömma allt mänskligt ont, dödens hot
och hela vår skräckcivilisation
med dess våld, hat, narkotika,
kärnkraftsvansinne, politiska missbruk,
experimentell radioaktivitet,
och den eviga mänskliga vidriga leken med döden.
Naturen är döden för all mänsklig dårskap
och därför den enda befntliga vägen till liv.
Men den vägen går genom besvärliga prövningar:
för att rätt komma åt moder Naturs charm och väsen
så måste man slussas förbi ut ur alla de mänskliga
vansinnen först. Alla fåfängor, alla personliga

dumma konfikter med medmänskor,
allt dumt beroende av stimulantia och materialismer,
och framför allt slöheten, likgiltigheten, det intiga inom en
måste man själv operera kirurgiskt ur kroppen och själen.
Först då är man fri och en mogen själ för att ta del av
den utomordentliga friheten ute hos moder Naturen.
Att kämpa med stormarna, frossa i deras herkuliska överdåd,
fyga och susa med vinden bland träden
och famma med åskan i natten
och njuta av att bliva våt genom ösregn;
att glömma allt ansvar för småaktigheter,
att slippa ta del av den mänskliga lågheten,
att endast få lyftas upp till det universella
och umgås med allt det allenast
som övergår och överträffar en själv,
att få fyga i tankarna utan att någon försöker
att dra dem tillbaka till jorden bakom lås och bom,
att få sjunga för full hals förutan att någon ber en hålla käft
och allenast ha hela naturens andäktiga tysta publik,
att få frossa i renheten och glömma all mänsklig fulhet,
att få dyrka fritt utan att någon hädar i närheten,
att få blott höra naturens musik och bakom sig få lämna
allt mänskligt elände i form av omänskliga oljud,
det är nog på denna jord den enda frihet som fnns,
som all mänsklig civilisation är som gjord för
att inmura människan från till självdestruktiv olycka
såväl för människan som för naturen.
8. Olof Palme och Dag Hammarskjöld
Han är odräglig, tråkig och dyster.
Han tiger rent avskyvärt och håller inne med allt vad han känner.
Han verkar helt kall som en fsk,
hal som ålen och varför ej lömsk, dolsk och feg även
i sin utmanande och otillgängliga gåtfullhet.
När han ger uttryck åt något så är det blott
för att få andra att känna sig mindre,
för att kritisera dem, visa sitt missnöje med dem
och som översittaren uppfostra dem till vad de icke vill.
Är han omänsklig, är han vidunder och monster,
är han ett slags obotligt missfoster,
eller är han blott en människa?
Svaret på frågan kan man endast få
om man avrättar honom.
Om man därmed misslyckas
och han ej låter sig avrättas
är han ett monster, vidunder, tyrann
och ett omänskligt missfoster.
Men om han låter sig ödmjukas
blir hela situationen en annan.
Då märker man plötsligt, när det är för sent,
att han lärde en mycket, att han visste väl vad han gjorde,
att han gick i täten för andra och upptäckte nya oanade vägar,
att han var omistlig, att hans överlägsenhet ej var en sjukdom
men endast ett ädelt Prometheussyndrom.
När han blivit ett minne blott
blir han med ens lika stor
som han under sin levnad var avskyvärd.
Filmregissör Ingmar Bergman förkunnade en gång
att stora författare var endast de som var avlidna
eller som grät.
Det är mycket i det,

ty det fnns inget mer mänskligt ödmjukt
än tårarna, än den uppriktiga sorgen,
som låter sig komma till uttryck konkret.
Och en stor koryfé som kan gråta,
överlägsenheten som visar förkrossande mänsklighet
med att emellanåt taga till lipen
behöver ej avrättas för att bli erkänd som stor.
Överlägsen är den som i sin överlägsenhet
inser att han alltid blott är en människa.
Den må man följa och lyssna till,
lära av och efterlikna,
ty han är långt större och mera väsentlig
i livet och nuet än vad han i människors minnen
kan någonsin göras till efter sin död.
9. Ödmjukheten
Ödmjukheten är ett livselixir.
Ödets offer är kamrat med hela världen.
Fattig, är han aldrig ensam,
ty majoriteten av vår mänsklighet
är fattiga som han.
Om han är utan bostad är han icke ensam,
ty majoriteten av vår mänsklighet
är bostadslös och fredlös liksom han.
Om han är utan bröd och pengar
och helt maktlös därigenom mot världsordningen
så har han fera milliarder med sig
som är allihop i samma båt.
Och är han ödmjuk i sin olycka
så är han glad,
ty han är då medveten om sitt sällskap av miljarder,
och han inser då att olyckan är ensamheten,
som allenast rika, etablerade och mäktiga få lida av.
Allenast maktlöshet ger lycka,
endast fattigdom ger god förnöjsamhet,
och den allena skänkes hälsa.
Ensamheten är en sjukdom,
som av makt och pengar endast kan förvärras
och som endast kan bli botad av förlust.
En sinnessjukdom, isolerande och grym
och ondare än något annat
är all makt, all rikedom, all ensamhet,
som måste tvärt beröva varje frossare däri
allt mänskligt sällskap, alla milliarder fattiga,
den maktlösa majoriteten av vår mänsklighet,
den lyckliga majoriteten,
som är nöjd med all sin ödmjukhet och ringhet
och som inte eftersträvar något annat
än att lugnt få hålla på med sitt
hur litet pengar det än skänker.
Krossa makten, ersätt den med ödmjukhet,
och hela mänskligheten skall bli frälst
från våld, förtryck och ofrihet.
Släpp ödmjukheten och förnöjsamheten fri,
och harmonin skall härska på vår jord.
Var glad åt all din tuktan, människa,
välkomna den och skratta åt den,
ty tyrannen är en löjlig man
som aldrig kan av evigheten tas på allvar.
Sälj din makt och bli en ödmjuk människa,
och hela världen skall bli din,
och hela mänskligheten skall med glädje följa dig.

10. Den farliga kärleken
Låt mig få älska dig, om ej i ord, ej i handling, ej i något tecken
dock genom min själ, genom hela min själ,
och det fullständigt förbehållslöst outsägligt.
Måhända har du ock en själ som kan känna
ej enbart vad som fnns i kroppen
men även allt det som är så mycket större än kroppen.
Om jag ej får tala om kärlek med dig
kan dock intet förhindra mig i att få tala om kärlek
med själens osynliga stämma, vars ord ej kan synas
och ej skadligt tolkas men blott endast kännas med själen.
Förbjuden är all kärlek mellan oss
men därför just är den desto mer levande.
Aldrig i hela mitt liv har det hänt mig förut
att jag omedelbart blivit kär i en kvinna
när jag henne såg första gången i livet.
Det kunde blott hända med dig,
som var lyckligt gift och hade hem och två barn.
Nio månader dröjde jag med att få se dig på nytt in persona,
i hopp om att kärlekens känslor på den tiden skulle bli botade.
Botade blev de, men när jag fck se dig på nytt efter de tre kvartalen
så blossade de upp på nytt mera påtagligt än första gången.
Jag hade bestämt att jag skulle gå hem klockan sex.
Jag blev kvar hela kvällen och fck sova över,
och hela den natten låg jag blott och önskade dig.
Och på morgonen skildes vi utan din man,
din förnuftige, jordbundne, ärlige, duktige,
helt realistiske och socialdemokratiske man,
som jag aldrig väl kommer att få någon nära kontakt med.
Jag kan högt värdera hans chosefrihet,
men aldrig kan han bli mer för mig
än blott ett hinder emellan oss.
11. Den ljuvliga risken
Är det du som är farlig för mig eller jag som är farlig för dig?
Vår förbindelse kan leda till en moralisk bankrutt,
evig oro och grämelse och livslång vanära för mitt vidkommande,
och själv riskerar du man och två barn, hem och trygghet
och ekonomi samt en ärbar gift frus oantastliga anseende.
Eller är kanske vi båda farliga för hela världen?
När vi första gången sågs mördades en statsminister i Sverige,
och när vi nu återsågs inleddes den största kölden i Nordeuropa
med lägsta rekordtemperatur i Leningrad någonsin
och med fatala och oöverskådliga kriser och olyckor för hela Norden.
Men faran vi löper för världen och mest för varandra är ljuvlig,
och det att den faran tycks vara så oerhörd
är blott det säkraste tecknet på det
att vår kärlek är större än världen.
12. Hemlighetens lycka
Hur mycket tänker Du på mig?
Det kan ej vara lika mycket som jag tänker ömt på Dig.
Min älskade, vi voro gjorda för varandra,
men vi får aldrig ge vår kärlek något ord av luft.
Jag får ej lyfta någon lilltå för att skada din familj,
beröva Er det minsta av Er välförtjänta egenhändigt byggda lycka,
sätta någon ringaste osynlig fäck på Ditt anseende, Din själ och framtid.
Jag är ju bara ett socialfall. Jag får icke älska någon.

Jag får bara lyssna till min kropp som skriker ut sin längtan
i den tystaste mest oerhörda, outhärdliga, psykosomatiska och djupa smärta.
Jag är ingenting, och Du är allt. Det är min lycka.
Den består så länge endast ingen känner till den
utom jag och kanske Du,
om Du kan tänka blott en bråkdel av det universum
av ursinnig kärlekslängtan
som beständigt i min själ rör sig om Dig.
13. En förklaring
Vad är jag? Jag är ingenting. Inga inkomster har jag,
jag är sedan urminnes tider förföljd av det träskfolk
som den svenska byråkratins köpta inkvisitorer är:
arbetsförmedlare, myndighetstjänstemän, socialarbetare och kuratorer,
skattmasar som blott skönstaxerar de fattiga
och andra monster i maktens bordell,
som är ofelbar i sin funktion av den lömskaste av alla bläckfskar,
legaliserad och ensidigt tjänad och vaktad av inkastare
varifrån ingen mer kommer levande ut som en gång blivit fångad.
Jag talar om Storebror, Träsket, Etablissemanget,
den Legaliserade Ofelbarheten, en maffa mer lömsk
än den värsta på jorden: den ökända maffan i Kreml.
Ja, jag känner det träsket, Socialbyrån, samhällets sopnedkast,
varifrån ingen mer slipper upp från som en gång blivit skrotad.
En enda sak kunde jag och var min glädje och livsmening:
jag kunde sjunga. Som sångare ville var kyrka, teater och kör
äga mig helt och hållen, och jag ställde alltid upp, tills det blev bråk.
Aldrig kunde jag uthärda någon konfikt. Blev det bråk gick jag ur,
konsekvent och direkt utan villkor för evigt.
Ty bråk och konfikt är den yttersta mänskliga småaktigheten,
och småaktighet är det sista som går med musik.
Var det fnns någon småaktighet kan det ej fnnas någon musik som är sann.
Därför går jag när småaktigheten går in, och därför har jag blivit ett offer
för småaktigheten: den har alltid följt mig och uppsökt mig
vart jag än fytt för att komma ifrån den.
Som jag aldrig kunde ha någon fast tjänst någon längre tid
och desto längre tid oftast var arbetslös offciellt
blev jag slutligen skrotad och hänvisad till Socialbyrån,
det enda träsk här i världen som är ännu värre än knarkträsket:
ifrån det senare kan man bli räddad men ej från Socialbyrån:
en stämpel därifrån varar så länge man lever
som ett inbränt nummer på armen från koncentrationslägret.
Genom förödmjukelserna och de ständigt mer deprimerande förolämpningarna
från socialassistenternas mörbultning psykiskt
kom jag i kontakt med fördömda som jag,
lika plågade, lika rebelliska och lika hatiska mot hela det sociala systemet som jag,
som upplyste mig om att det fanns en väg ut genom Hjälparen,
en underjordisk men dock högre alternativinstans.
Jag var då bostadslös, jag hade lämnat min senaste bostad
på grund av konfikter med grannarna:
när jag en gång stod och övade sången så ringde det någon på dörren,
när jag gick och öppnade var det min granne som ej hade något att säga
men dock desto mera att ge: generöst gav han mig direkt
en tveklös höger i ansiktet: jag hade blåmärken
i hela högra obrukbara delen av ansiktet i fjorton dagar.
Jag stämde min granne och anmälde honom för snuten.
I tingsrätten friades han då det icke fanns vittnen.
Då lämnade jag hellre bostad och hem än fortlevde i lägenhet
var jag ej längre fck sjunga förutan att ständigt riskera bli nedslagen.
Hemma får man icke tåla rent våld, det får ej tolereras,
och var man ej längre kan leva förutom i skräck

är ej längre ett hem.
Jag gick utan hem i trenne månader
varunder jag bodde hos goda vänner och slapp leva
på den förödmjukande Socialen
tills jag fck en bostad och det genom Hjälparen.
Ej fck jag se honom eller ens veta det minsta om honom.
Jag blott fck en bostad, och där bor jag nu.
Men jag vet nu att den bostad som jag har fått
har haft före mig liknande fall som jag själv.
Jag fck överta bostaden mot att jag städade upp efter den
som bebodde den senast. Och den hyresgästen
var ett stort mysterium: han städade aldrig,
han diskade aldrig och han slängde aldrig bort matrester,
så att när jag övertog den möblerad var hela lokalen
förpestad av småfugor i millioner.
Jag hämtade då Anticimex, och sedan begynte jag städa.
Jag fyllde tre soptunnor, skurade golv i tre veckor
och diskade händerna oigenkännliga.
Och det mest dunkla av allt i den mannens historia
var slutet: han fög genom fönstret,
förmodligen under infytande av LSD.
Det var känt att han brukat den drogen.
Det är även känt att han var pianist, att han ägde ett piano,
att han alltid spelade hemma men mest bara klassiskt,
och att hans förträffiga grannar såg till att hans piano
blev avlägsnat från detta hus. Jag har även fått veta att
han hade anställning som pianist på en nattklubb
som hette Blå Månen. Och slutligen har jag fått veta,
igenom de brev som jag påträffade bland hans böcker,
att han var förälskad i någon och det outsägligt,
ja, att han precis som jag själv var högst olyckligt kär.
Om det så blir det sista jag gör här i livet
så skall jag ta reda på varför han dog.
Ja, där har du mitt liv: det är bara en trasa
som ständigt så länge jag levat har blivit blott trasigare.
Men ej är jag som människa den enda trasan.
De är utan tal, och ej älskar jag mänskor som jag älskar dem,
ty de är mina bröder och systrar, de enda jag har
och de enda jag kanske kan uträtta något för.
Han som var här före mig var en trasa som jag, och han dog,
och det minsta jag kan göra för honom är att ta reda på varför.
Kanhända jag därgenom kan återupprätta honom,
och kanske jag kan komma åt Socialbyråns träsk genom honom.
Han kanske blott visste för mycket om Det Etablerade Legaliserade Träsket.
Jag kan kanske avslöja världens fatalaste maffa igenom att lösa hans fall.
Och han kan kanske leda mig till mera data om Hjälparen.
Du är en välbärgad rik friherrinna som lever i slott
med en lycklig familj och två barn. Jag är endast en trasa.
Förstår du nu varför jag aldrig får tänka på att söka vinna dig,
på att uttrycka min kärlek för dig, på att realisera den,
när jag som ett socialfall i den sociala träskbläckfskens armar
allenast kan indraga andra i det fördärv
som jag ej kan annat än endast ständigt förvärra
på grund av dess samhällssociala natur?
14. En kris
Hur kunde du göra mig detta?
Du reser till Burma och tar med dig hela familjen
och det utan att ens bekymra dig om vad jag tänker om saken.
Du struntar i vad dina barn tänker och vad din man tänker,
din dotter hatar att resa från Sverige och ändå vill du tvinga henne

bort från sina rötter, din man vill ej heller så gärna till Burma,
blott du vill se världen och njuta av societetslyx i U-länder
såsom imperialist och kolonialist
och vill tvinga din man och din dotter och son till
den i diktatoriska U-länder så ofrånkomliga rasismen.
Du fyr - ifrån vad och till vad? Ifrån mig? Ifrån Gud?
Nej, du fyr endast ifrån dig själv ut på nöjen och äventyr
som kan ge dig underhållning i den outhärdliga leda
som kommer allenast av din egenkärlek och själviskhet.
Så har det besannats igen
att den regeln ej har något undantag
att kvinnor tänker allenast och blott på sig själva.
Jag älskade dig som ett ideal och en gudinna,
och nu har jag straffats därför: det att du reser
till Bortre Indien för att stanna där kanske alltid
har gjort att min kärlek har skiftat till vanvett.
Det står skrivet i dagens tidning att någon berömd diger drottning
har mördats på den exklusiva nattklubben Blå Månen
och att det är något stort svartsjukedrama bakom tragedin:
hon var ökänd som vamp, det var hon som drev klubben
och utgjorde dess attraktion, och hon brukade driva uppvaktande karlar
från vettet med att aldrig nöja sig med någon enstaka av dem.
Hon kallades Marta och ströps med en svart silkeshandske
av det slag som går över armbågen och som hon ofta sågs uppträda i:
hon var specialist på att trollbinda män med att dansande kavla ner handskarna.
En blond och blåögd man som heter Carl söks för mordet.
Hans signalement stämmer bra in på din man:
ej för att jag tror det är han, men för din skull så skulle jag kunna
ta livet av din man: så galen har kärleken till dig nu gjort mig.
Och å andra sidan tror jag även han skulle kunna ta livet av mig
om han fck reda på att jag älskar dig mera än han gör.
Jag misstänker att strypta discothèquedrottningen
är ingen annan än den som min lägenhets hyresgäst före mig
älskade. Jag tror att han även drevs till sitt vanvett av kärlek.
För mig, när jag nu har förlorat dig, återstår blott klena tröster som verklighetsfykt,
narcissism in absurdum, promiskuitet med långhåriga pojkar
och masturbationer och kanske mer destruktivt missbruk av livet än så.
Dickens skriver att L.S.D. står för lyx, sensualitet och dissolution.
Kanske det är en drog som är den rätta kuren för mig, när du nu har förskjutit och skrotat mig.
Det stod i tidningen även, att en underjordisk och hemlighetsfull
maffaliknande rörelse söks som bär kodnamnet "Hjälparen",
då den förmodade mördaren Carl hade mycket med den skumma frman att göra.
Om "Hjälparen" kunde få en nattklubbsångerskas mördare att strax försvinna
så är det i det labyrintiska dunklet
jag bör söka tröst, bot och fykt för att du,
som stod höjd över all mänsklig småaktighet,
ändå kallt kunde skrota mig.
15. Försoning
Min älskade, är det måhända en prövning allenast
som nu ämnar skilja oss åt för ett år,
dig för att du skall rädda ditt äktenskap och din familj
och mig för att min kärlek skall prövas och omprövas?
Är mina syften helt rumsrena, hederliga och pålitliga?
Är ditt familjeliv och ditt så kallade äktenskap sant eller falskt?
Är det ödet allena som skiljer oss åt för att pröva oss?
Gud vet allenast. Ett vet jag blott: du reser bort med din man
medan jag lämnas ensam kvar: sällskap har du av din man
alla dagar, men jag skall ej ha något sällskap i världen
förutom blott drömmar om dig, illusioner om dig och en olycklig kärlek till dig.
Det har sagts att det bättre är att vara olyckligt kär än att leva som olyckligt gift.

Det har även sagts att det ej fnns några lyckliga äktenskap,
men detta sägs endast av gifta par som ej mer orkar skiljas.
Jag vet blott att jag älskar dig - är det olyckligt eller en lycka vet ingen av oss.
Endast framtiden kan för oss giva ett svar på den frågan.
Om mordet på nattklubben har jag fått veta,
att kvinnan blev mördad emedan hon visste för mycket och ämnade skvallra.
Hon kände till Hjälparens underjordiska organisation,
och hon visste en hel del om även den förre klubbägarens,
hennes mans, mystiska drunkningsolycka, och allt vad hon visste
var det hennes avsikt att lägga fram i öppen dager för våra poliser,
när Carl kom och mördade henne - ett antal indicier pekar på honom,
och så länge han icke framträder kommer ej någon att vara så misstänkt som han.
Under tiden så forskar jag vidare i den mans öde
som bodde i min våning här före mig.
Jag har just i hans vindskrubb påträffat hans brevsamling.
De kanske kan hjälpa någon på traven i utforskandet av Blå Månens
och Martas och Carls och Bengts och ditt och mitt dunkla gåtfulla öde.
16. Den skyldige
Så det var din man och ej du som var initiativtagaren till er vådliga fyttning.
Jag ber dig om ursäkt för mina anklagelser. Plötsligt så visste jag ej var jag hade dig;
nu, när din man och ej du var den skyldiga, känner jag åter igen dig.
Men varför vill då din man fytta med dig till så avlägsna trakter
med två minderåriga barn just till hjärtat av var Asiens svåraste
gerillakrigsskådeplatser nu utspelar sig? Du får ursäkta mig,
men det verkar ej alldeles klokt. För mig verkar det som något av ett
besinningslöst självmordsförsök som han absolut vill dra med hustru och barn i.
Är det vad han vill hellre än att ge mig något lillfnger av dig?
Vill han hellre dö än åt din kyska älskare avstå ett uns av din kropp?
Du får ursäkta mig, men så verkar det. Inte ens Punjab och trakterna mellan
Lahore och Amritsar är nu så högspänningsmättade som de berg ni ämnar bosätta er i.
Men om detta nu är hans avsikt, att hellre dra er alla med i ett familjesjälvmord
än ge mig ett hopp om en kärlekens ynnest från dig, så är det min sak
att då försvara min kärlek och vidtaga åtgärder för att försäkra den
och rädda ditt liv och dina barns liv ifrån honom.
Besinningslöst älskar jag dig, och jag vill ej förlora dig åt Vietnams och Kambodjas
blodtörstiga djungler, var folk blott försvinner för att aldrig påträffas mera.
Jag vill inte offra dig eller försaka dig såsom din man ämnar göra.
Och därför har jag nu stämt möte med Hjälparen.
Jag skall få tala personligen med honom nu denna afton,
och jag skall be honom att rädda dig och dina barn från din man.
Det är den första gången som jag får se Hjälparen öga mot öga,
och spänd är jag inför det mötet. Om du inte mäktar försvara dig mot din gemål
så fnns alltid ett öde i världen som kretsar kring varje person
och som aldrig kan lämna en endaste mänska i fred
och som alltid skall ingripa när det krävs mera än mänsklig makt
för att åstadkomma rättvisa.
17. Natten
Natten tjuter i gräsliga gnyn,
grannarna dunkar på med sin undermåliga popmusik,
staden behärskas av Hjälparens narkotikalangare,
samhället är blott ett spindelnät fullt utav spindlar,
och dem som de fångar är alla som fyger,
som omvandlas av samhällsspindlarna till nya spindlar
att snärja, förgifta och fängsla och trälbinda alla
som ännu ej har blivit vingklippta.
Samhället är blott ett knarkträsk,
en knarkbyrå som heter Hjälparen,

som gärna hjälper men vars hjälp är träldom och död,
en socialbyrå och socialförvaltning
som lever på att folk är utslagna
och på att se till att ständigt fer blir i behov av vård.
Det är samhällets innersta kärna: ett ruttet svart hål,
en social institution som är till för att hjälpa
men som är en Hjälpare blott som gör mänskor beroende
av andligt, bildligt, konkret eller bokstavligt knark.
I det ogenomträngliga nattsvarta mörker som samhället är
fnns blott du som en alldeles ensam och avlägsen stjärna på himlen,
och den skall nu falla och störta i Asiens gerilladjungler
för att där förgås i ett träsk. Endast du var min glädje i livet,
och den vill du nu taga från mig.
Det sade mig Hjälparen, att han ej alldeles klart kunde lova
att du skulle komma tillbaka med din man i levande skick.
Om ett öde så skulle sig skicka, att du kom tillbaka
men utan din man, och jag sålunda skulle få tillgång
till partnerskap med dig, så vet, att jag då skulle så respektera din man
och hans minne, att jag skulle så respektera dig
att jag ej någonsin skulle besudla hans minne
med att kränka honom med att ta hans plats som din man.
18. Min sjukdom
Min sjukdom är olycklig kärlek.
Du snäste idag av mig i telefonen som om jag var en giftig ödla,
men jag är ej giftig. Jag är bara olyckligt kär
i en gift kvinna som har två barn och som för min skull
skall fytta till andra sidan av världen
för att rädda sitt ekonomiska äktenskap,
som om det kunde kurera min kärlek!
Ej indiska och ej atlantiska världsoceanen kan släcka min härdsmälta,
den sjuka kärlek som bränner i hjärtat och som ej får utlopp
och därför blott leder till mjältbrand och mjältsjuka.
Hur kan jag älska dig när du är så lyckligt gift och har två så bedårande barn
med din make, din förste mest älskade make?
Och därför har du ej fått läsa en enda av dessa fatalt nymfomatiska dikter
och skall heller aldrig få läsa dem förrän jag lyckligt är död.
Min olyckliga kärlek skall icke tillåtas att röra ett hårstrå på ditt huvud
utan skall desto mer fräta ihjäl mig så långsamt som möjligt och inifrån.
Ty denna plåga är ljuv. Endast därför kan jag härda ut med den.
Den är den största och svåraste och mest olidliga av alla plågor
men även den frivilligaste av alla. Må jag tyna bort och förtäras
av denna befriande sjukdom långt hellre än
att jag får leva som frisk utan dig.
19. Situationen
Nu känner jag din make. Han är stark och duktig,
präktigheten själv och har god hand med sina barn,
ej någon kan väl mera väl uppfostra dem än han,
han känner dem och han är ett med dem,
och varje bräda i ert hus har han själv snickrat
och lagt dit. Han har en syskonskara och en god familj
i Småland, underbara mänskor, ärliga och hederliga liksom han
men ganska tråkiga. Själv ser han icke heller ljust på framtiden:
han har ej särskilt god kontakt med dig, han litar kanske inte på dig,
du har alltid dominerat honom och måhända mer valt honom
än han dig. Två stora ljusa blåa ögon som kan stråla klart
av mänsklig godhet är vad som bestämde dig för honom och allenast det.
Nu har ni levat samman i måhända åtta år, men aldrig

hade ni tillsammans vigts om det ej erfordrats av
marockanska myndigheter, när ni bodde i Marocko.
Han har kommit nu till slutet av sitt liv med dig, det känner han,
och Burmaäventyret är blott sista räddningsplankan, ett måhända
desperat försök från honom att försöka fnna någon väg hem till ditt hjärta.
Och ditt hjärta stödjer honom och skall stödja honom
för så länge som han lever och ej någonsin mer ståndfast
än när han begynner deklinera. Han är realist
och är ej blind för att hans äktenskap måhända var ett misstag
och är inte rädd för att ta konsekvenserna. Jag respekterar honom.
Aldrig vill jag splittra er familj, riskera ditt anseende och komplicera ditt familjeliv.
Jag vill blott älska dig och det för evigt, och det vill jag göra desto mera,
ju mer omöjligt det är.
20. Älskarinnan
Krig har nu utbrutit vart ni skall resa,
och ändå så propsar din man på att evakuera dig med dina barn
från det tryggaste samhället till det mest otrygga,
och du ger honom allt stöd och slår dövörat till alla varningar.
Det kallas anfäktelse. Och du säger att ni har sökt bistånd
hos Hjälparen, som nu har lovat beskydda er.
Ja, lita du bara på denne Hjälpare, som snart är hela
vår världs underjordiska kejsare. Söker man hos honom hjälp
och beskydd så ger han det beredvilligt och generöst,
men för honom fnns det inget människovärde hos mänskorna.
Han ger er hjälp kanske och även trygghet, men sedan
när det passar honom så offrar han er tveklöst i alla fall.
All hans trygghet och säkerhet, understöd och ekonomiska hjälp
är blott humbug och bluff som berövar er själen och integriteten.
Att lita på andra, på överhet och bli beroende av dess beskydd
är den värsta förvillelsen i mänsklighetens historia.
Man är aldrig trygg om man icke kan lita långt mer på sig själv än på andra.
Så res då och kasta er ut i det brinnande kriget och dö där
och låt er begravas helt levande - Hjälparen skall nog se till
att ni blir riktigt nedgrävda i laga ordning och helt anonymt.
Och hur du, kära Agnes, mitt livs härskarinna,
som ödet gav till mig som min älskarinna,
så lätt kan riskera din dotters och sons liv
och överge mig utan vidare, som ändå älskade dig
mycket mer än du vägrade låta mig uttrycka,
kan jag ej fatta. Är det ditt livs fykt från dig själv?
Är det bara en utsvävning med din sympatiske man?
Eller vill du blott driva mig vansinnig med dina nycker?
Det får jag ej veta förrän du har rest, om du reser.
21. Att lyssna
Vi är två, du och jag. Det är kärlek. Det är dualism.
Endast tack vare den existerar en värld och dess liv.
Endast tack vare den kommer nytt liv till stånd och utvecklas det.
Allt liv, all framgång och utveckling, all expansion och all lycka
beror endast på dualismen och dess dialog
som är plikten och villkoret för allt livs kontinuitets existens.
Om då världen förtrycker mig och alla människor utfryser mig
och föraktar och undviker mig så är jag ändå långt mera lycklig
än någon av dem eftersom jag har en sann jag-du-relation.
Hela samhället må trakassera, fördöma och baktala mig
för att jag älskar en vacker hemmafru som har en god man och är lyckligt gift
och har två minderåriga barn, men det rör mig ej
eftersom min kärlek för henne är en sann evig jag-du-relation.

Man behöver blott en enda mänska i världen att umgås med
som kan förstå en och uppskatta en, kritisera en och vara ärlig mot en,
och man äger all världen, är konung och påve och kejsare av hela världen
och mera säll och mer betydande för hela världen än Reagan och Gorbatjov.
Ha någon som du kan lita på och vara ärlig med, och hela världen är din.
Om du upphör att lyssna, allenast, är ditt liv i fara,
som musikerns, som icke lyssnar till sitt instrument.
Endast lyssnaren kan göra någon musik till musik med att erkänna den.
Att blott spela är dåraktigt och lika meningslöst som slag i luften.
Blott den som kan spela och lyssna samtidigt
kan med sin musik göra all världen lycklig,
ty han deltar därmed i det stora eviga skaparmysteriet
som är dualism och som är allt livs upphov och källa och livskraft.
22. Fåfäng lindring
Min älskade, jag älskar dig mer än någon kan älska en annan,
men älskar du mig? Nej, jag är blott föraktad av dig för att jag ej har pengar,
ej har fast anställning och går på socialen och parasiterar på samhället.
Och du har ju allt: en bra man som försörjer dig och som du älskar
och som älskar dig, en familj som är lycklig och två underbara små barn,
en idiotsäker ekonomi och en villa och en trygg försörjning och säker förmögenhet.
Du har ej tid ens att tänka på mig. Jag är bara en löjlig fgur
som du med din man kan skratta ut i min frånvaro,
en dum naiv idiot som ett verktyg att leka med och spela ut mot din man,
en utförsåkande värdelös nolla att bolla med för alla vampar och tanter
och uttråkade hemmafruar som du. Du ska fara med din man
till Burma och där leva loppan med honom – det är vad du vill.
Det är din kärlek – nöjen och extravaganser som kolonialöversittare.
Min kärlek är illusioner blott – drömmen om att du har hjärta och själ,
om din skönhet och kvinnlighet, intuition, ömma moderlighet och din dygd.
Ja, jag älskar blott min illusion om dig, och därför drar jag mig baklänges,
ty idealet kan aldrig förkroppsligas i någon verklighet.
Sanningens verklighet är din familj och ditt äktenskap, Burma och avståndet,
omöjligheten av att vi kan någonsin få lov att älska varandra.
Och just därför, hur jag än vist resignerar, så måste jag blott älska dig desto mer.
23. Två trasor i träsket
För tio år sedan friade jag till dig.
Jag älskade dig då som jag aldrig älskat en kvinna tidigare.
Du bjöd mig till ditt hem, lät mig sova i din faders säng,
lät mig bo hos dig i veckor och allt utom gav dig till mig.
Och jag aktade mig alltid för att kränka dig,
ty jag visste vad jag betydde för dig.
Jag var din enda vän bland kladdande friare,
skändande kavaljerer, tyranniska sambos som brukade våld,
narkomaner och alkoholister som gjorde dig med barn
bara för att demonstrera sin äganderätt till dig.
Tio år efter mitt frieri har vi båda förvandlats till trasor,
hemsökta av taxeringsmyndigheter, trakasserade av socialförvaltningar,
klassade som parias av samhället, fullkomligt asociala,
förföljda av ödet, vanärade, exponerade, drivna till ständigt värre förnedringar,
du i egenskap av socialfall och ensamstående mor med barn
och jag i egenskap av socialfall och bankruttör och ekonomiskt inkompetent och handikappad
och utan utsikter att någonsin kunna få ett hederligt arbete,
eftersom jag visat att jag alltid kommer i konfikt med mina överordnade
vare sig de är arbetsgivare, socialarbetare, kuratorer eller psykiatriker.
Vi är två trasiga liv som dock aldrig har förlorat kontakten med varandra.
Skall vi våga se om vi kan lappa ihop två trasiga liv till ett helt?
Inte för att jag tror på det - din dotters fader hemsöker ju dig fortfarande

alltid när han är full och behöver någon att klå upp.
Men jag släpper inte kontakten med dig,
ty i vår trasiga värld behöver alla trasor varandra.
24. Den eviga ruinen
Vi älskade varandra som barn. Vi lekte och dyrkade varandra.
Redan då var vi alltför lika varandra för att någonsin kunna skiljas.
Ödet drog oss ut på skilda vägar, i åratal var vi geografskt separerade,
men efter fem års tystnad skrev du ett kort till mig som lät som ett rop på hjälp
samtidigt som jag hade råkat börja tänka på dig mera upprepat än någonsin.
Och du kom tillbaka. Vi älskade varandra. Jag bodde hos dig,
och vi invigde varandra i våra öden och lät dem ha sin gång med oss:
du med dina narkomaner och alkoholister till kavaljerer som du ville hjälpa
och jag med mina självmörderskor och prostituerade som jag ville hjälpa.
Men alltid sökte vi oss tillbaka till varandra, alltid återfann vi varandra,
alltid dröjde våra tankar hos varandra, alltid förblev vi varandra trogna
i själ och hjärta hur mycket det materiella och kroppsliga än drog oss i sär.
Livet har farit hårt fram med oss, vi har mörbultats och förföljts,
förtryckts och förtalats, ruinerats och skändats till hatiskhet
men är ändå alltjämt desamma i varandras sällskap som vi var redan som barn:
mer än syskon, heligare än ordensupptagna, mera lika varandra än tvillingar,
och lika trygga hos varandra som otrygga i hela denna onda värld och tid.
Fastän vi har försökt har vi aldrig lyckats släppa varandra,
fastän ödet har försökt har vår gemensamma kärlek aldrig krossats,
fastän våra liv blivit förstörda lever de ännu tillsammans,
fastän vi älskat så många andra och blivit straffade därför har vi alltid ändå
endast förblivit varandra trogna i själ och hjärta, som är det enda som räknas.
Tro inte att jag någonsin kan upphöra med att älska dig.
Nu vet jag att du är det enda eviga liv jag har
och det har det tagit mig 25 års kärlek till dig att äntligen fatta.
25. Den fulländade trasan
Gratulera mig, myndigheter! Ty jag är den fulländade trasan,
er och livets yttersta slutprodukt, det ruinerade vrak
som är så färdigt att det inte har ett ben kvar i sin kropp
som fortfarande kan slås sönder. Det färdigt sjöodugliga vraket,
myndigheternas vampyrisms färdigt urdruckna offer,
den färdigtrakasserade mannen som blivit det mest fulländat asociala mästerverket,
inseglet på all byråkratisk makt och all samhällelig röta det är jag, ecce homo, den levande begravde till spöke förvandlade zombien.
Se på mig! Jag är oduglig till allt mänskligt samarbete,
jag är oförmögen till någon ekonomi eller ordning,
jag är förklarad socialt omöjlig, jag kan icke ha en anställning
utan att jag provocerar mina chefer emot mig,
jag kan icke deklarera utan att bli skönstaxerad,
jag kan icke älska utan att bli bedragen,
jag kan icke ens begå självmord utan att misslyckas.
Därför har jag blivit omhändertagen av Hjälparen,
vilket är den yttersta instansen, som man bara råkar ut för
när man har blivit färdigt bearbetad av alla andra.
Även Hjälparen som min chef har jag bråkat med,
och även honom har jag provocerat emot mig:
för var dag får jag färre vänner och kontakter,
blir jag mera utfrusen av samhället,
blir mörkret omkring mig allt kompaktare,
isoleras jag mer av mitt öde och går jag allt säkrare under.
Därför har jag av Hjälparen fått en självmördares lägenhet:
även han isolerades ihjäl av sin omvärlds likgiltighet
och kastade sig hellre ut genom fönstret än accepterade sin isolering.

Och grannarna teg och tittade på och konstaterade faktum:
han var inte psykiskt frisk, han vållade själv sin undergång.
Det är lätt att tvätta händerna över färdiga lik,
men det är inte lätt att få sådana händer rena.
Likgiltigheten, underlåtelsen, initiativbristen,
kvävandet av det egna samvetet är den värsta brottslingen
i mänsklighetens historia, ty han har aldrig åkt fast.
Ingen har kunnat sätta dit honom, ty han har alltid tigit.
Han är tystnaden, som icke avslöjar Hjälparen,
som låter självmördare begå sina självmord,
som låter Olof Palmes mördare komma undan,
som tiger ihjäl Gustav Eriksson och alla obehagliga bedrövligheter,
som, om de i stället skulle tas på allvar,
varken skulle vara bedrövliga eller obehagliga.
Hjälpare, du driver mig in i schack matt
med din tystnad, din otillgänglighet,
ditt vändande av omvärlden emot mig
och din isolering av mig i en självmördares cell.
Men det fnns alltid en väg ut.
Om världen schackar ihjäl mig
kan jag alltid som min föregångare
kasta mig ut genom fönstret.
26. Utan dig
Bitter är saknaden efter min älskade.
Jag sökte upp dig och tillbad dig vid din entré,
men du svarade mig i din porttelefon att det inte var lämpligt
för mig att besöka dig, då du höll på med att trösta ditt barn
som var sjukt. Bitter, missmodig, svartsjuk, förtvivlad
och avgrundsmörk i min förfärliga desperation gick jag bort från din port.
Ödet ville ej dock vara nöjt därmed. Senare samma kväll
bjuds jag på fest av en vän, som jag medföljer,
och vem får jag se på just denna fest om ej du,
den jag sist hade väntat mig att få se åter i livet!
En fest med tre tårtor och vin och champagne och de vackraste mänskor
men med den bedrövligaste tänkbara skvalmusik.
Såsom ett positivt alternativ föreslog jag Dave Brubeck
med Leonard Bernstein som kvalitativ dirigent på ett praktiskt kasettband
som jag hade med mig. En kort stund fördrogs gode Dave
för att mitt i ett lyriskt parti brutalt ratas
till förmån för den mest vulgära och billiga discomusik givetvis utan någon förklaring. Jag lämnade festen då
utan att ha unnat mig vare sig någon härlig champagne
eller ens något nyktert livsgivande ögonblick närmare dig.
Vi var lyckliga när vi var fattiga och levde enkelt och billigt
bland heliga knarkråttor utan orimliga anspråk på livet,
och mitt största misstag i livet var att överge denna fattiga anspråkslöshet
i en rivningskåk utan centralvärme, varmvatten och toalett inomhus
var jag i stället dock ägde desto mer och hela världen och hela dess mänsklighet
genom att jag där var älskad av dig.
Fattigdomen gav mig dig och lyckan.
Och utan dig blev jag blott olycklig
och desto mer fattig i att jag av ensamheten
blev gjord alltför medveten om det.
Vad vore mitt liv utan dig? Blott en fykt ifrån livet
på grund av att det då blev alltför mörkt
och isolerat och eländigt och outhärdligt.
Då skulle jag fyga i Hjälparens armar i döden direkt
som min eländige företrädare, mannen som aldrig förmådde att städa,
som aldrig bar ut sina matrester och samlade fygfän,
ett oönskat barn med en alkoholist till sin fader och en narkoman till sin broder;

- som han även fög efter moget begrundande i denna lägenhet
som nog är något av den sista utposten i detta livet för dess innehavare.
27. Ihjälplågad
Jag har inget hjärta. I stället har jag blott ett vacuum
som är ett svart hål och en avgrund av smärta och sorg.
Jag har älskat, men ej kan jag älska numera,
ty kärleken gjorde mig impotent, mer impotent än en stympad eunuck,
ty så djupt själen skärande var den kniv
som genom otrogen och obesvarad, förrådd, ständigt missbrukad
och ihjälvåldtagen kärlek skar hjärtat ur kroppen på mig
för att blott lämna avgrunden kvar, livets yttersta bitterhet.
Klandra ej mig, värld, för att du har misshandlat mig.
Ingen mänska kan klandras för att hon är olycklig.
Ingen har rätt att förfölja, kriminalisera och hårt straffa någon
blott för att han är så olycklig att han blivit självdestruktiv genom knark.
Livets helvetes bråddjup berättigar till vilken verklighetsfykt som helst.
Aldrig förföljdes i det förra seklet romantiska opiumrökare
för att de vämjdes vid livet och därför behagade fy från det.
Omänskligheten att göra missbrukares helveten värre med att trakassera dem
började först under världskrigens tid och när Orwell skrev "1984".
Förtryck blott gör livet till en outhärdlig och omänsklig plåga
som tvingar dem till att berusa sig i brist på tillgång till anständighet
i det verkliga livet. Själv brukar jag nu kokain sedan två veckor,
och icke skäms jag för det. Jag har ej annat val än att använda det
då det är enda medlet som hjälper mot mitt livs ohyggliga trasighet.
Låt mig få knarka i fred, värld, så skall även jag lämna dig, värld, i fred,
ty ej fnns det en enda som knarkar som frivilligt använder våld.
Blott när verklighetshelvetet tvingar sitt offer till våld genom påtryckningar och förtryck
tar han smärtsamt till våld som den yttersta åtgärden
för att försvara sin till tragisk desperation drivna trasiga integritet.
28. Fördärvet
Jag älskade dig. Det kan ingen förneka och allra minst du.
Du var mitt ideal, mina drömmars välsignelse,
den enda heliga och okränkbara bland alla,
den enda som tillräckligt god, ren och klok var.
Och därför så föll du långt djupare än någon annan.
Du var mitt livs första och starkaste kärlek och är det fortfarande,
fastän du föll för en professionell narkoman,
fastän du själv förförde de gossar som var minderåriga,
fastän du lockade män som var gifta och hade familjer
och fastän du krossade många mäns hjärtan och äktenskap.
Varje gång som jag förklarade för dig min kärlek
gick du samma natt med en annan till sängs
för att älska med honom och därgenom kränka
den ende, som verkligen älskade dig,
i hans själs allra sårbaraste och mest känsliga hjärtpunkt.
Jag kan ej se din man utan att bli förtvivlad av bittraste sorg
över ditt oerhörda och gränslösa lättsinnes ytlighet.
Han var ett barn, och du ensam fördärvade honom
med att krama livet ur honom med vampbläckfskarmar
och trälbinda honom vid dig med att få honom
att göra barn med dig, något som han sedan så bittert ångrade
att han blev alkoholist. Och dig älskar jag fortfarande!
Att jag ännu kan med efter tjugofem års
galna utsvävningar från din sida!
Du plågade din kavaljer till alkoholism, och därför
plågar ditt barn nu ihjäl dig med sin modersbundenhet.

Ack! Vilken avgrund du är, mitt livs bittraste smärta,
dess mest outhärdliga fälla, mitt livs största misstag
och alltjämt mitt livs första, enda och största olyckliga kärlek!
Ja, det är för sådana kvinnor som du som det fnns narkomaner
och alkoholister och självmördare. Det är sådana kvinnor som du
som förslavar och gör män beroende av annat än vad de går för.
Berusning, delirium, dårskap och verklighetsfykt, kokain,
tragedi, outhärdlighet, lastbarhet, omoral, degenerering,
förfall, dekadens, slaveri och ruin, underkastelse,
olycka, öde och ofrihet, ditt namn är Kvinna och Kärlek!
Och därför behövs det i världen en sådan fatal terrorist
som den hale och mystiske Hjälparen, som kan få bukt med förtryck,
som kan få samhällsbyråkratin att i sitt allra innersta
tyst bryta samman, som kan få det kvinnliga godtycket ödmjukt på knä,
som kan krossa justitiemord, krossa tyranner och manipulera med världspolitiken.
Ty om icke Hjälparen fanns vore samtliga människor kokainister
till all världens fruntimmers uppbyggelse och förkovran,
triumf och beständiga glädje och till deras onda makts
defnitiva ofrånkomliga etablering till världens ruin och fördärv.
Ingen bidrar som jag till den utvecklingen med mitt kokainmissbruk,
min spridning av droger, min starka förföljelse av denne Hjälpare
och min fördärvliga kärlek till dig, mitt livs heliga undergång,
ljuva fördärverska, mitt livs olyckliga kärlek,
mitt hjärta som gav mig musiken och smärtan,
du sköna långhåriga alla män evigt förförande Kvinna.
29. Mordet på Olof Palme
Strax efter mordet på Palme så visade det sig att någon
lagstridigt gått in i taxeringssystemets centraldator
och där utplånat vart spår efter Palmes taxeringskonfikt.
Han blev dömd till att skatta för sonens amerikanska stipendium,
och det tyckte vår statsminister att var ganska orättvist.
Hjälparen rådde herr Palme till att ta upp kampen mot denna taxering,
och vår statsminister, den mäktige och världsbekante herr Palme,
tog rådet på allvar och följde det. Det blev hans död.
Ty den ondaste maffan i varje land är kronofogdarna,
skatteuppbärarna, roffarna som lever sitt mörka giftiga liv
under lagens och maktens beskydd. Ingen makt är mer ofelbar
och ingen myndighet är mer solitt etablerad, besutten och självgod
än förmynderiets och statens kassör, providör och försörjare,
dess väl förskansade fogde, indrivare och inkasserare.
Den menar sig vara statens, regeringens, maktens och samhällets ryggrad,
och den som går mot denna maffa blir det bara kvar en våt fäck av.
Herr Palme behagade vända sig mot det system som han själv hade uppbyggt
och utmana hela offentliga sektorn med att protestera mot sin skönstaxering.
Det kunde ej taxeringsväsendet fnna sig i. Hela dess avgrundsdjupa latenta
groteskt infernaliska ondska blev mobiliserad mot en sådan fräck statsminister,
som avrättades kallt och effektivt utan att mördaren lämnade något visitkort kvar efter sig.
Han var blott bricka och verktyg i spelet. Uppdragsgivarna var etablissemangenas
högsta etablissemang: skatteväsendets byråkrati.
Den som ger statsministern hans lön kan ej godta
att den statsministern fräckt ifrågasätter försörjarens villkor.
Herr Palme fck sin önskan uppfylld: hans skatteskuld avskrevs,
men först måste han dock såsom statsminister ta de konsekvenser,
av att trotsa det system som man själv står på, som är alltför logiska:
grenen han sitter på och som han avsågar måste ge vika och falla med honom.
Hans skatteskuld föll med hans död. Sedan kunde den utsuddas.
Det enda spåret gav mördaren åt eftervärlden:
det faktum att skattskulden lagvidrigt suddades ut
av en alltför fanatisk och ivrig taxeringsexpert
som försonade lagvidrigt mord med en lagvidrig skatteindrivningsutplåning.

Vad lära vi oss av det utbytet? Jo, reta aldrig taxeringssystemet
om du är det landets regeringschef, ty om du trotsar det
skall det betrakta sig ansvarsfritt från all försörjningsplikt mot dig
och skrota dig. Reta ej den som försörjer dig,
ty då skall han se till att ingen annan försörjer dig heller.
Således var vår statsministers död indirekt självmord.
30. Att falla och segra
Icke är du den jag älskar, men ändå besöker jag dig mera ofta än någon jag älskar.
Ej föll jag för dig som jag föll för så talrika andra,
men ändå har du mer förfört mig än någon av alla de andra.
Jag har aldrig rört dig, och ändå så tillhör jag dig mer
och är jag beroende av dig mer än någon av dem jag älskat.
Du fck mig att provsmaka amfetamin, och du fck mig att inse
hur oskyldigt det var att nyttja den drogen.
Du fck mig att ta kokain, och du lärde mig
att bli beroende av dess berusning, du lärde mig dyrka den
som andra dyrkar sin Gud, och du lärde mig att det var riktigt
att låta all världen få njuta av drogens välsignelse.
Sålunda lyckades du att förföra mig och mera skickligt och defnitivt
och för alltid än någon av alla de som endast önskade sex.
Fastän jag icke älskar dig utan i stället nog borde förbanna och hata dig
är du den kvinna som äger mig och som jag ständigt går hem till.
Men ditt långa hår, dina erfarenheter, din farliga ålder
på gränsen till att bli för gammal och ditt psykologiska sätt
kan dupera vad oskuld som helst. Kanske du till och med skulle kunna
bedraga och fånga och avslöja Hjälparen, det som ej någon har lyckats med.
Det vet jag nu, att det inte var samme man som hjälpte Palme med skatterna
som nu är Gorbatjovs gäst i Moskva för att rådgöra med honom
om vad man skall ta sig till med en klumpig grobian utan vett
som Amerikas late föråldrade oduglige president.
Den som göms bakom Hjälparens mask är ej samme man
från dag till dag. Jag har blott demaskerat en slätstruken anonym nolla
som endast är mäktig och avgörande bakom masken som döljer hans identitet.
Idag är denne Hjälpare nollan som rest till Moskva,
han var tidigare en nattklubbsinnehavare som distribuerade knark,
och vem är han i morgon? Han kanske är jag?
Men jag väntar mig när som helst något förintande steg från hans sida mot mig,
ty han vet att jag frivilligt gjort mig till fende mot honom
och till envar som försöker att dölja sitt verkliga jag.
Ingen vet bättre det att jag vet alltför mycket än Hjälparen.
31. Olof Palmes gåta
Hans hemlighet var att han var såsom människa lycklig.
Han föddes som segrare och kunde aldrig förlora,
och som allra lyckligast var han när han till slut fck dö
så sensationellt. Med sin säkerhet och överlägsenhet
skaffade han sig till slut en fende för mycket,
och den siste motståndarens reaktion blev herr Palmes triumf:
han fck dö som martyr, som profet, pionjär och världsvälgörare
för sin godhet, sin visdom, generositet, för sin vidsynthet,
framtidstro, sina reella visioner och för att han jämt hade rätt.
Sverige lider av avundens reaktionära förlamande kräfta,
och ingen i Sverige kunde fördraga herr Palmes beständiga lycka.
Man tålde ej hans överlägsenhet, säkerhet, klokhet och godhet
för att han var lycklig i sitt praktiserande av dessa gåvor.
Man hatade honom blott för att han föddes med framgång
och aldrig så länge han levde var utan den framgången.
Utan hans år såsom detroniserad regeringschef hade han aldrig

fått den underbara internationella kraft, gloria och djupa förtroende
som han red sedan allt högre på ju längre han levde och fck agera.
Martyrglorian kommer allenast de bästa till del
som Dag Hammarskjöld, friherre Bernadotte och hjälten Wallenberg.
Palme dog lycklig på höjden av sitt livs mission,
och han var aldrig mer lycklig under sitt liv
än i sin sista dödsstund. Det är få förunnat
att få dö så lyckliga som Olof Palme.
32. Den välkomna döden
Blott den första dagen försökte jag göra mig hörd
för att få komma ut härifrån. Sedan insåg jag
situationens ej alltför föraktliga fördelar.
Även den döende ScJosef, har det ibland påståtts,
blev inlåst på dödsbädden för att han ej i sin sjukdom
förvirrat med ens skulle söka sig utomhus
och så förvärra sin sviktande hälsa. Jag är icke sjuk,
jag är fullkomligt arbetsför, enligt socialmyndigheterna,
men jag har här mediciner i överföd som jag kan leva på länge,
ty Hjälparen bjuder mig på kokainparadiset, och det hade inte ens
Sherlock Holmes råd att avvisa. Jag har visserligen ej längre musiken,
men ändå så dör jag så lycklig som ScJosef,
som, sägs det, av lycka sjöng sig in i döden.
Musiken berövades mig av socialmyndigheterna
när de grymt krävde att jag skulle överge den för att göra mig nyttig
i stället med att tjäna pengar, en sak som jag aldrig gjort
framgångsrikt med att blott sjunga. Då lät jag mig hellre
som Östtysklands tyskar inmura mig levande av gode Hjälparen
med hans välsignade "Happy Dust" som tröst för
den musikaliska delen av mig som blev våldtagen av Socialen.
Jag har ännu ej kastat ut mig från fönstret. Den yttersta lyckan
blott felas mig ännu. Men för att bli värdig den
måste jag först förbereda mig noga.
33. Gästen
Det knackade här på min dörr idag.
Det var ett av de påfrestande fruntimren som bryr sig om mig.
Hon gav inte upp så lätt: sju gånger ringde hon på,
och hon bultade aderton gånger och ropade minst tretton gånger mitt namn,
men jag höll mig så tyst som en mus.
Jag har ej längre något med den värld att göra
som utelåst mig från dess ondska.
Jag låg tyst och stilla i sängen och lyssnade på
hur hon frågade grannen om han hade sett mig på sistone.
"Nej," sade denne välsignade granne, "han är tror jag bortrest,
för ingen har hört honom efter att han hade sitt raseriutbrott."
"Vad var det för raseriutbrott?" frågade den alltför pratsamma damen.
"Han gick löst på dörren som om han inbillade sig
att man hade låst in honom."
"Var han då galen?" Jag log åt väninnans välsignade enfald.
"Vi misstänker," viskade grannen, men jag hörde varje hans ord,
"att han missbrukar något där inne. Det lät då som
om han var sorgligt besatt av delirium tremens."
"Omöjligt!" skrek du då och bultade åter på min dörr.
Men grannen var klok, sade att jag var bortrest
och avrådde henne från att längre bulta förgäves.
Och rätt fck han även, ty det var förvisso förgäves,
och efter en stund gick hon bort därifrån med en suck.
Och jag undrade vem denna destruktivt pratsamma dam hade varit.

Ty det har jag lärt mig av kvinnor:
de är bara till för att prata omkull en.
Jag slapp henne genom min tystnad
och lever i tystnaden vidare här i min inlåsta salighet.
34. Jag skulle aldrig ha låtit dig gå
Jag skulle aldrig ha låtit dig gå.
Vi var lyckliga då, innan jag lät dig gå.
Men jag föredrog att hålla fast vid musiken
och sköta förpliktelserna emot den fastän den ej försörjde mig,
varför jag tvingades leva ett hem och en hustru förutan.
Musiken tog min själ ifrån mig, förförde mig, våldtog mig,
satte sig fast i mig, som gamle mannen från havet på Sinbad sjöfararen
och släppte aldrig sitt terrorgrepp om mig.
Jag är utan hustru och hem, utan inkomster och utan stabilitet
ännu i denna dag men har aldrig förlorat musiken
och vad den har gett mig i stället: en verklighetsfykt
som bevisade sig vara värre och svårare än verkligheten,
ett magsårstumörartat ont svart beroende av andras hjälp
och en alltför intim elakartad förbindelse med den mest
skrämmande och maktfullkomliga och mest förnedrande
av alla sorters hjälp: Hjälparens mystiska och anonyma.
Jag fydde som ung bort från dig och från kärleken och från
en hemsk outhärdlig och oacceptabel världs verklighet
för femton år sedan ut till musikens befriande känslovärld.
Vad har jag blivit som ett resultat av den verklighetsfykten?
Ett av världens likgiltighet glömt och inspärrat skrotat vrak
som endast uppskjuter döden med att impregnera sig med kokain.
Det är den verkligheten som jag fåfängt fydde från
när jag gav upp dig för att ägna mig åt musiken i stället,
en fykt som blott ledde mig säkrare in i den djävulska verklighet
som jag från början försakade allt för att fy ifrån.
35. Torpedmasturbanten kontra kloakrensaren
Hjälparen ville ha mig till torped, men jag avböjde.
Därför blev jag torpederad i stället: jag gjordes till slav under knarket,
och sedan totalisolerades jag med tillräckligt med tillgängligt knark
för att jag inom rimlig tid skulle till slut torpedera ihjäl mig.
I stället för burgen torped blev jag osalig som stackars dödsdömd torpedmasturbant.
Kanske gjorde jag dumt i att ej acceptera en lönsam torpedtjänst.
Jag hade nog varit en effektiv och idealisk torped
med mitt vinnande sätt, min förföringskonst och min
fantastiska övertalningsförmåga. Jag kunde ju få vilken ficka som helst
hett förälskad i mig, aldrig misslyckades jag i sängen,
jag kunde fast knulla med bakbundna händer och fötter,
och vem jag fck hand med var villig att göra precis vad som helst för mig.
Jag hade blivit en utomordentlig torpedmissionär med en ofelbar framgång,
och som missionär på det området hade jag blivit ett mönsterexempel
för andra torpeder att följa. Med mig som exempel
så hade nog alla torpeder med tiden lagt vapnen åt sidan.
Men jag blev i stället torpedmasturbant, en helt misslyckad olycka,
en ömklig självtorpederare på säker kurs emot
den värsta tänkbara död i total isolering och vanära.
Jag var ej någonsin mycket för att bli berömd och bemärkt,
aldrig lockades jag till att göra karriär. Hellre var jag mig själv
och som sådan förnöjsam och sann och stod utanför
alla samhälleliga etablerade lögner,
samhällets förställning, förljugenhet och falska dubbelmoral,
som envar tvingas ingå i som ej vill känna sig utanför.

Hjälparen är detta samhälles krona. Han rider högt på dess förljugenhet,
utgör en extra socialhjälp och odlar sin makt, träffar Reagan
och Gorbatjov, (Gorbatjov är redan Hjälparens villiga slav,)
och förmår fnansiera sin verksamhet endast
med hjälp av torpeder. Han har hyrda skickliga och vattentäta torpeder
omkring över hela vår värld, och de blir ständigt fer.
De torpeder som misslyckas offras för Hjälparens världsmission:
som världens högsta sociala instans tjänar han hela världen
med extra socialhjälp, och denna socialhjälps,
som samtlig socialhjälps funktion, är allenast kloakrensning:
håll mänskosamhällets avloppsrör rena!
Med andra ord: rensa bort skiten som fastnar!
Nazisterna uppfann modellen med att transportera
ej önskvärda udda personer, som dårar och svagsinta,
till likvidering. På samma sätt arbetar samtliga
samhällssociala instanser, men smidigast arbetar Hjälparen:
när jag är helt likviderad skall ingen förstå att jag ej begick självmord.
36. Skönhetens våldtäkt och avrättning
Ett fruntimmer klagade en gång på att det jag sjöng var för vackert.
Får det då ej fnnas sann skönhet i vår tid?
Ibland har det sagts, att om Schubert fått fortsätta leva
och fortsätta tonsätta ständigt allt vackrare högre musik
hade hans musik blivit så vacker att den blivit slätt outhärdlig.
Från somliga ställen var jag har fått sjunga har jag blivit bortjagad
för att jag sjöng för outhärdligt vackert.
Jag känner en man, ett socialfall och sjukpensionär,
som var född med absolut gehör, och han ville bli musiker.
Han komponerade sånger och skrev till och med symfonier,
men modern förvägrade honom att utbilda sig till en musiker.
Hon rev och brände hans verk, och hon sålde familjens klenod
en unikt klangfull fygel. När sonen ej fck bli en musiker
blev han i stället ett nervvrak och ett socialfall.
Var det kanske bättre? Så tystas och mördas och våldtas
musiken och skönheten i denna vår tid,
var det sociala regerar, och var det fnns hemliga makter som Hjälparen
som drar sig upp med sociala metoder
och som lockar till sig skönspelande och gyllenstrupade musiker
för att förvandla dem till sociala vidunder och monster
som Hjälparen själv. Mer och mer lär jag känna min Hjälpare.
Nu vet jag att denna Hjälpares Hjälpare dog samma natt som herr Palme,
och att denna föregångs-Hjälpare visste vem och varför mördaren var.
Den nuvarande Hjälparen förestod nattklubben och diskoteket "Blå Månen"
och mördade där den skönsjungande och sägenomspunna drottningen Marta.
Han dog aldrig själv. Han blott gick under jorden och liksom försvann
för att fortsätta uppträda och agitera som "Hjälparen" fastän hans rätta jag
offciellt var förklarat som drunknat. Men i verkligheten var Carl den
som drunknade och denne Hjälpare som både vållade Carls död och Martas död.
Driven av maktpolitik har han offrat var mänska han älskade
för att få fortsätta bli ständigt allt mera mäktig, infytelserik och politisk.
Jag vet även nu vad hans avsikt egentligen är med min egen person.
Varför hålls jag här inspärrad med ett ansenligt förråd kokain?
För att det en dag skall vara slut och förbrukat,
och då, tror han, skall abstinensmaran infnna sig,
och då skall jag av den vackert drivas till självmord.
Så mördade han kanske även den man som här dog före mig.
Hans plan har hittills lyckats: jag utnyttjar hans kokain
regelbundet och dagligen och önskar samma euforiska lycka
åt samtliga människor och hela världen, och ej kan jag
en enda dag vara utan det. Men vad skall hända
den dagen då knarket tar slut och jag fortfarande är vid liv?

37. Morgonrodnad
Jag fryser ihjäl fastän det ej är kallt.
Denna kyla är värst utav allt.
Det är den svenska likgiltighetens förbannade kyla,
det sterila samhällets utfrysning av alla som höjer sig över mängden,
den rikssvenska avunden, världsliga materialismens förbannade likriktning,
allt det som omänskligt är och som gjort världen och själva människan ful.
Ja, jag slipper åtminstone dö i ohyggliga pariasjukdomen Aids,
som ju alla av min sort tycks dö av nu förr eller senare
som de mest sårbara: sedan när de har gått bort
följer räfsten med all mänskligheten, med såväl hinduer, kineser och negrer
som alla så kallade civiliserade mänskor: naturens hämnd har inga gränser.
Jag vet nu att jag har lunginfammation. Jag kan ej längre andas
förutan en olidlig smärta, jag hostar konstant och det kan jag ej göra,
ty den smärtan är ännu värre, och tröttheten, mattheten, vissheten
gör att jag ej längre kan göra någonting. Jag kan ej ens längre bulta på dörren
för att väcka omvärldens likgiltighets allra ringaste uppmärksamhet.
Jag kan blott hälsa våren, som väntar där utanför fönstret,
som strålar med värme och glans över den infammerade staden,
som välkomnar livet tillbaka totalt oberoende av all omänsklighet.
Och för att dämpa min smärta kan jag endast supa mig full
med min faska av den så välsignade konjaken, och göra fyllan extatisk
och kanske förhoppningsvis dödsbringande med att knarka mig hög.
Våren kommer ändå med sitt ljus och sitt liv och sin kärlek
vad statspresidenter som än skjuts ner på öppen gata, vad maktgalna
supermaktschefer som än bara mera gör bort sig ju längre de sitter,
och vad katastrofer, naturvidrigheter och omänskligheter
som än resulterar av storhetsvansinniga mänskans ofelbarhetsteknologi.
Dra åt helvete, människovärld!
Du är redan förlorad och det endast genom din egen försorg.
Endast Hjälparen kan rädda livet på er, det maskerade och terroristiska samvetet,
vars A och O är anonymitet. Man kan säga att jag dör för Hjälparen
för att få slippa att avslöja honom. Jag vet vem som dödade Palme,
och därför så dör jag: världsordningen kräver det. Våren är orättvis
som är så vacker fast människan är så outsägligt ond.
Men det är gott att dö just när våren skall välkomna livet att börja igen.
Mina grannar bedövar sig och utestänger all vår och natur med sin
grannsämjekrossande stereodunkdunkmusik. Kanske vet de och vill de
att jag skall dö och att jag helst skall dö fortare.
Ni ignoransens profeter, som ursäktar er med er teknokrati,
ni är dömda och dödsdömda alla och det genom er egen okunnighet!
Alla dumma musikparasiter, som skändar musiken med att bara rapa upp rockmusik,
ni skall gå under och det genom den samma likgiltighet som har gjort mig till samhällets fånge.
En sjukdom förlamar all världen och all mänskligheten,
den sjukdomen är blott en tidssjukdom, och alla som i den deltar
skall bliva dess offer. Den sjukdomens namn är:
This world and this age does not care.
38. Ingen går säker
Ingen går säker. Vad spelar det då väl för roll hur man lever?
Om oskulder även kan drabbas av Aids, varför skall man då
undvika samlag, upphöra med narkomani genom sprutor,
fördöma de homosexuella och stänga bordellerna? Nej, narkomaner,
blott fortsätt med spridandet av era laster! Man kan ändå inte
bli av med den gräsliga sjukdomen. Glädjehus, öppna er bara
och utveckla friskt era rörelser! Horor har alltid behövts och skall alltid behövas
med Aids eller utan. Och ni stackars homosexuella,
sprid bara er sjukdom till oskulder vidare och utan skrupler,

ty dessa oskulder skall ändå få sjukdomen i alla fall ju!
Om människan ändå skall dö är det omänskligt att kräva av henne
att hon ej åtminstone skall få ha lite roligt så länge hon hinner.
För vem har väl hjärta att hindra en döende människa
från att medveten om döden få leva till slutet och det intensivt
och som hon själv behagar? Och därför är det kriminellt och omänskligt
att stoppa de prostituerades, homosexuellas och knarkandes aktiviteter.
Det är ej mer än demokratiskt att oskulder och narkomaner
som har samma sjukdom ock båda skall dö
utan att deras frihet i döden skall tagas ifrån dem.
Om en sådan oskuld som jag kan få Aids
så skall envar som får det ej sämre behandlas vad hon än må vara
än om hon var lika ren oskuld som jag.
39. Dödens dikter till livet.
1.
Sörj mig ej. Jag är ju icke död. Jag är ju blott befriad.
Jag är fri och lever. Det är er som det är synd om,
som ej vågar dö, som är så fega att ni inte vågar följa mig,
som inte fattar vilken sällhet det dock är att vara död,
som måste leva kvar och stanna kvar i era sjuka kroppar.
Jag beklagar er, som är för fega för att våga göra slut på er.
Ett självmord är en seger över döden.
Sokrates begick det, Jesus gjorde det,
den yngre Cato gjorde det med stor bravur,
och många andra gjorde det som var för goda
för att tro på den katolska kyrkan.
Den som vågar ta sitt eget liv är saligast av alla,
ty vad han bevisar är att viljan starkare än döden är.
Är icke dessa rader blott beviset på att jag besegrat döden?
Mina bröder, svägerskor och vänner, mina älskade föräldrar,
lev och sörj mig ej. Jag levde blott så länge som jag kunde leva;
när mitt liv blev död och fängelse för mig
så måste jag begå mitt självmord. Det var ofrånkomligt.
Gläds med mig i döden, ty jag lever!
Aldrig skall jag svika er, och tecknet därför är
att aldrig ni skall glömma mig. Jag levde blott för kärlek,
därför dog jag ock för kärleken, för att den skulle segra över döden.
Var således lyckliga och glada, ty jag har blott triumferat.
Ni har ej förlorat mig. Jag har förlorat blott en skuldbelastad
halvt förgiftad kropp som var mig till besvär
och som ej någon kvinna ville ha. En sådan kropp
fann jag att man mår bättre utan. Glöm min döda kropp,
men fröjdas med min själ, som aldrig mer skall leva er förutan.
2.
Nej, jag var inte självdestruktiv. Kalla mig om ni så vill ett geni,
men ett sådant kan aldrig bli destruktivt. Destruktiv är endast den
som vill härska, befalla, förtrycka och skaffa sig makt över andra.
Blott makten är destruktiv i detta mänskliga samhälle;
allt som tar avstånd från makten är konstruktivt.
Jag även ville ta avstånd från all makt i världen,
därför var jag fattig så länge jag levde,
och därför så reste jag långt bort till Indien
och levde tre månader där som en tiggare,
men när jag återkom grep mig ånyo den världsliga makten
som slog sina klor i mig för att fördärva mig.
Ja, jag bekänner och erkänner självmordet,
som jag var ensam om att gå i land med, planera

och taga allt ansvar för, men det var konstruktivt.
Självmordet var icke destruktivt, och minst av allt
var det självdestruktivt. Det var för att befria och rädda
min genialitet, min konstruktivitet, min själ och min skaparförmåga
som jag med våld slet mig ur jordiska makters och samhällets händer.
Det var det mest uppbyggliga som jag gjort under hela mitt liv.
All min konst var ett intet mot min egen avslutning och livsupplösning.
Jag ville blott älska och skapa. När detta förvägrades mig
måste jag söka mig andra vägar. När samtliga dessa blev stängda
så fanns det blott en väg kvar att pröva på och försöka.
Den lyckades för mig, den blev mitt livs genombrott,
den blev min lycka och frälsning. Nu kan jag försöka och börja på nytt.
Så anklaga aldrig geniet och genialiteten för att vara självdestruktiv.
Den kan endast förgöra sig själv om den därmed kan rädda sig själv.
Genialiteten är alltid tabu och det heligaste, mest okränkbara, mest konstruktiva
av allt här i världen och hos mänskligheten,
och den är blott mer så ju mera självdestruktiv den verkar vara.
3.
Nej, ni skall inte sörja mig. Ni skall blott skratta
och för alltid vara glada. Ni skall vara lätta i er ande
och ej tyngas av att jag förlorat all den tyngd som livet gav mig.
Jag har ju välsignats, lyckliggjorts och blivit salig!
Varför skulle ni då klaga? Gråt ej, mina stackars
gråtmilda föräldrar, skratta blott och fröjdas åt
att jag så lyckligt och heroiskt lyckades avkasta mig min kropp
och all den plåga som den gav mig genom kärlekens gudlösa helveten!
Jag är lycklig själv och glad; o, varför skulle ni då gråta?
Se! Jag lever ju och kan kommunicera än till er
om än det är på spiritistiska premisser.
Tänk på mig blott, och jag skall då alltid älska er,
bereda er en glädje och beskydda er mot olyckor och nya tragedier.
Min var nog! Ej någonsin mer skall ni lida ont,
ty jag har burit allt för er.
Jag kräver blott till gengäld att man underhåller mina
tankar, minnen, kommunikationer, ord och budskap.
Du, o hustru till den man som nu blir broder i mitt ställe
åt de äldre bröder som jag övergav, du får till uppgift
att mottaga, tolka och uppteckna mina kommunikationer.
Tyd mig väl, förstå mig noggrant, konstruera ingen lögn,
var mig trogen och min sanning, och det skall gå väl allenast
för er alla. Den är mera levande som död än vad han var som levande
som dog för egen hand på det att andra skulle leva.
Lev med mig, och ni skall alla leva väl och det ännu när ni är döda
här hos mig i gravens mörkers lögn och livets evighets gudomliga
och saliggörande, välsignade och oförgängliga totala ljus,
som aldrig avtar utan ständigt sprider liv,
och som är dödens verkliga innersta sanning.
4.
Sorgen är en egoist, min bror.
Jag kan ej rekommendera att ni sörjer,
ty då blir ni bara gamla sura egoister som alla andra.
Sorgen är ett redskap som folk alltid har använt sig av
till att få tycka synd om sig och glömma andra,
till att få blott tänka på sig själva, odla egenkärleken
och självupptagenheten på bekostnad av förnuft och mänsklighet.
Att gråta är den värsta mänskliga fåfängan.
Förvisso, gråt och klaga, mina bröder,
sörj mig av er hjärtans lust, men vet,
att när ni gråter, klagar, sörjer, saknar mig,

så känner ni blott avund inför mitt storslagna öde
och så tycker ni blott synd om eder själva
för att ni förlorat den som kunde taga hand om er.
Jag sörjer icke er, och när ni gråter i er självbeklagan
kan jag blott förakta er. Och ni skall kallas mina bröder?
Skäms! Gå ut och festa, fra min triumf i stället,
sup och knulla, skratta, drick er fulla,
gläds med mig, som alla andra gör
som vet att de har Aids och därför fattar att ta vara på sitt liv.
Ni gråter blott för att få vara lata,
för att dyrka eder själva i er stora vackra sorg,
för att få glömma världen, era plikter, era fruar,
era världsliga problem, besvär och mödor.
Om ni vore konsekventa i er så högtidliga och ädla sorg,
i vilken ni tar så er själva på så gräsligt allvar,
tog ni livet av er själva för att följa mig.
Men ni är alltför fega för att våga göra detta enda vettiga i livet.
Hellre klagar ni och sörjer, kräver omsorg och medlidande av andra,
plågar andra med att plåga så er själva
och gör er föraktliga och ömkliga för hela världen.
Att ni icke skäms att kalla er för mina bröder!
Tröga var ni alltid, men så tröga var ni aldrig
som ni nu har blivit sedan jag har lämnat er.
Om jag förstått att ni var så bedrövliga och fega stackars mesar
hade jag förbarmat mig och stannat kvar hos er
och aldrig övergivit er.
5.
Tag det inte så allvarligt. Jag var ju i alla fall inget helgon.
Jag rökte ju såsom en borstbindare, det var det allra sista jag gjorde i livet,
och det är ju tecknet på svag karaktär att man röker.
Och dessutom knarkade jag. Det kan ingen förneka.
Ni vet alla mycket väl hur dåligt sällskap jag hade i Malmö,
hur jag aldrig tvekade att köpa mig kokain när jag kände mig svag,
hur jag redan i Stockholm på konstskolan bjöds på allt möjligt
och lärde mig bruka allt möjligt och gjorde det gärna
därefter och alltid när tillfälle gavs. Har ni glömt
hur jag fck byta blod och på sjukhuset var nära döden
för nio år sedan när jag tacksamt mottog en överdos?
Den kuren förde dig, älskade storebror, samman med Monica,
som, fastän du aldrig nyttjade något, själv gärna bedövade sig, sina sorger
och sina fobier med vilka dubiösa tabletter som helst.
Det är sant att jag aldrig blev slav under något beroende,
liksom ock Monica aldrig har blivit det,
men aldrig hade vi något emot att folk använde knark,
och ej fruktade heller vi någonsin själva för att våga använda det.
Jag var svag, jag var bortskämd av er och av mor och far,
allt fck jag bara jag önskade det, jag fck körkort och bil
och en resa till Indien och utan att ens ha förtjänat det
medan ni bröder försörjde er hederligt, levde förnöjsamt
och sparsamt och primitivt och aldrig uppställde anspråk på livet.
Ni hjälpte mig ständigt, men aldrig fck jag chansen att hjälpa er.
Jag var konstnär men saknade helt självförtroende
vilket jag endast fann på mina resor bland mänskor
och som parasit på de fickor jag trodde mig älska
men som bara visade sig tolerera och uthärda mig.
Jag var bara en utböling som världen klarade sig bättre utan.
Att ni då så krampaktigt klamrar er fast vid mitt minne,
som värdelöst är, visar endast att ni är precis lika svaga som jag.
Ack, vem skall taga hand om oss i denna hårda omänskliga värld,
oss, som vågar ha känslor och ömhet och kärlek och vågar att visa det?
Vad är väl livet värt om man ej får leva för sina känslor?

Ty känslorna blott utgör skillnaden emellan mänskan och insekten.
Känslorna blott giver upphov till skönhet och konst, trevnad, mänsklig miljö
och allt vackert i livet. Men somliga människor föredrar att vara myror.
De bygger upp samhällets ordning och maskineri, de förstör livets goda,
och dem är det bättre att knarka ihjäl sig för
än att ha någonting med dem att göra.
6.
Anklaga inte min stackars Doreen.
Hon var min, och jag älskade henne.
Vad har ni för rätt att förfölja och plåga och anklaga henne?
Förstår ni då inte, att om ni förföljer Doreen så förföljer ni mig?
Hon var min, och jag älskade henne, och vad hon än gjorde
så älskade jag henne och var hon min.
Med att taga mitt liv gjorde jag henne till min för alltid.
När allt var förlorat var det sista sättet för mig
att bevisa att hon ändå alltid blott skulle tillhöra mig och ingen annan.
Jag tog henne till mig i döden, och så blev jag även förenad med Tina.
Det var ingen hämnd som jag tog. Det var endast min yttersta kärleksutgjutelse.
Det vet ni alla, att stället jag utvalde för min förklaring
var just var jag brukade göra små utfykter och promenera med Tina.
Hon övergav mig, men jag övergav aldrig min älskade Tina.
Hon låste mig ute och det efter fem års förhållande,
hon bytte lås på vår dörr så att jag aldrig mer skulle kunna ta henne i anspråk,
hon orkade efter fem år inte längre med mig. En gång kunde jag uthärda det,
men ej två. När Doreen efter två år på liknande sätt gjorde slut
var jag tvungen att vidtaga åtgärder och ta mitt öde vid hornen.
Gud vet att jag aldrig tillönskade Tina och stackars Doreen något ont.
Men mitt självmord var bara det yttersta sättet för mig att bevisa
att jag kunde älska dem mera än någon annan på jorden
och att jag ej kunde ge avkall på denna uppriktiga kärlek
jag kände för dem. Jag tog dem till mitt hjärta för evigt i döden.
De skrotade mig, men jag skall aldrig någonsin upphöra med att i evighet älska dem.
Den som är död kan ej skrotas, och han kan ej skrota dem som han dog för att få älska.
De lever med honom i döden i evighet i helig kärlek,
och ingen kan döma dem för att de är så varmt älskade
av en som de ej tog livet av utan som frivilligt tog sitt liv
för att få älska dem desto mer varmt in i döden
som han ej fck älska dem tillräckligt medan han levde.
7.
Doreen, hur kunde du efter min död så förkasta mig?
Räckte det inte att du förolämpade, skändade, plågade,
hade ihjäl mig i livet? Var det så nödvändigt
att fortsätta plåga mig efter min död med förtal,
grav kriminalisering och vanärande av mitt minne?
Hur kunde du vara så blind för min känslighet,
ömtålighet och ohyggliga osäkerhet? Kunde du inte se
att jag var ihjälplågad av livet och sålunda inte förtjänte
att plågas än mera av dig? Har du då aldrig själv prövat på något,
känt dig behöva en bot för din ångest, försökt lindra smärtan
av livet och känt det akuta behovet av tröst genom ljuvlig bedövning?
Du kan ej ha känslor som sålunda kan döma ut mig
för att jag tog droger, och det efter att jag för dig tagit livet av mig.
Nej, du kan ej ha upplevt att ha blivit krossad av smärtan,
förintad av människors snikenhet, skändad av deras småaktighet,
trampad ihjäl av normal mänsklig låghet och avund och opportunism.
Du var okunnig, dum och omöjlig, ty du visste inte vad lidandet var.
Du fck aldrig se Indiens fattigdom var det ej fanns något människovärde,
du kände ej någonsin vanmäktigt medlidandes hysteri och förtvivlan,
nej, du var en materialistisk krass amerikanska som blott såg till din egen fördel

och aldrig egentligen kände för andra. Du skulle nog kunna fördöma
den allenastående modern med barnet som prostituerar sin kropp
för att kunna försörja sitt barn, och som för att förmå bjuda ut sig
och sälja sig dessutom måste förtjäna till en daglig dos heroin.
Hjärtlösheten fördömer allenast, men var mänskligt varmt hjärta fnns
är det alltid i stånd att välsigna allenast och till och med
brottslingar och narkomaner. Och dumheten endast är hjärtlös.
När du kallar mig narkoman är du mera än hjärtlös och dum, ty du ljuger.
Jag tog aldrig droger förutom när det var behövligt och när jag blev bjuden.
När jag köpte droger själv var det av desperation blott,
av osäkerhet över min egen skaparkraft, av sådan osäkerhet
som jag endast fått genom förkastandet av mig och min ömma kärlek
från dig, från min far och från Tina och andra som jag endast älskade.
De mänskliga relationerna blott kan fördärva gudomliga skapandets kraft
hos en människa, men dessa mänskliga påfrestande relationer
fördärvar den alltid. Finns skapande kraften hos någon
så är han blott till för att nedbrytas av dem som saknar den,
såsom ock Orfeus lynchades av dem som ej fck utnyttja hans kropp.
Jag var ej narkoman, Doreen, och om jag var det så var det för din skull,
för det blott att sådana vanliga okunnighetens profeter som du
i sin okunnighet omedvetet och hänsynslöst gjorde mig till det.
8.
Skulle jag då ej få älska? Dog jag då förgäves?
Uppoffrade jag allt, ansträngde jag mig till det yttersta,
försakade jag liv och ego blott för att ni skulle
fortsätta att vara elaka, o människor?
Tog jag avstånd från er dumhet, och blev jag ej av med den ändå?
Har ni då icke fattat att jag älskade Doreen
och icke ville eller gjorde annat i mitt liv än kärlek?
Allting fck Doreen, och hon fck mig att tro
att hon trots allt måhända kunde bli mig värdig.
Lät jag henne ej få löpa som hon ville helt i fred?
Gav jag ej henne allt jag ägde, lägenhetskontrakt och trygghet,
började ej jag på nytt i Göteborg med egen ateljé ett liv i frihet
utan henne? Var det jag som störde henne, eller var det hon
som ringde upp mig jämt på nytt i Göteborg?
Hade jag ej accepterat att det var förbi, när hon försökte
ha mig kvar ändå och äga mig fastän hon älskade en annan?
Var det hon som kom till Göteborg för min skull?
Nej, jag reste ner till Malmö helt för hennes skull
för att infria, som jag trodde, hennes luttrade förhoppningar
och odla, som jag trodde, hennes trots allt goda hjärta.
Hon var kärleken jag trodde på. Jag hade inget annat i mitt liv att tro på.
Skulle jag då tacka nej när kärleken bjöd upp mig, när jag levde blott för kärlek?
Jag var tvungen att bege mig ner till hennes sida och besvara kärleken.
Och skulle jag då acceptera att den kärleken var falsk
och blott ett sätt att skämma ut mig och få mig helt förödmjukad?
Skulle jag då leva vidare tillintetgjord av henne, utkörd från den lägenhet
som jag begåvat henne med för vår familj och lycka,
hjälpt av hennes före detta man iväg från denna bostad
som hon skulle älska i med någon annan,
skulle jag då acceptera att den kärleken allenast var en förödmjukelse
som slet min själ i tusen bitar, fastän jag blott önskat henne gott?
Nej, det fnns ett alternativ allenast till sann kärlek.
Det alternativet är olycklig självbefäckelse, vars slutligaste konsekvens
är självmord, som du mycket riktigt sade. Hellre än ett liv förutan kärlek
tog jag konsekvenserna och tog mitt liv direkt.
Och detta, hävdar jag, var kärlek.
Skulle jag då ej få älska? När alla andra kärleksvägar hade stängts
för mig och all min kärlek i mitt hjärta blivit skändad,
skulle jag då ej få ge det yttersta beviset på min kärlek på det enda sätt som återstod?

9.
Mamma, du var den enda som älskade mig.
Förlåt att jag ej ville komma tillbaka till dig.
Men jag var ju en man, och en man måste få vara stolt;
annars är han ej man. Först när allt är förlorat,
han har givit upp, blivit passiv och fegt resignerad
går mannen tillbaka till barndomen och hem till mamma
och gråter hos henne, men då är han misslyckad, uppgiven,
har givit upp och har gjort sig förlustig av integriteten och människovärdet.
Att gå hem till mamma är att ha gått under.
Det vägrade jag. Hellre festade jag med förtappade knarkare,
hellre så sov jag på golvet hos dem eller ute och var som helst
men icke hemma. Det sista en man ger förlorat är egenkärleken
och stoltheten, det som gör att man är man och ej kvinna.
Jag vägrade att giva upp mot Doreen. Jag gav henne min hela förtvivlan,
men när hon ej alls accepterade den tog jag hellre allt jag givit henne tillbaka
– mitt liv – än att jag levde vidare efter min ödmjukelse efter henne.
Man lägger sin själ för en kvinna i stoftet blott en gång i livet
och det för att erövra henne för livet. Om man icke lyckas
så har man i värsta fall bittert förlorat sin själ, som det tycks,
för hela livet. Och då kan man ta den tillbaka allenast i döden.
Tro ej, mor, att jag ville er något illa med självmordet.
Du och far gav mig mitt liv, och ej någonsin ville jag ta det från er.
Endast mig ville jag göra illa, och endast Doreen ville jag ta det bort från.
Min mor, du har mig kvar ännu, och det vet du.
Du skall aldrig någonsin kunna förlora mitt älskande sällskap.
Min far, var du stolt över sonen din, som han själv hedrade sig
mitt i sin oerhörda förnedring. Du slapp att bekymra dig mera
för mig och min ekonomi, du slapp ta fera lån för min skull,
genom att jag gick bort fck du de femton tusen du hade tänkt låna för mig
lyckligt sparade. Sörj icke heller för att du ej köpte åt mig
någon dum livförsäkring. Jag var icke värd hundra tusen.
Om jag givit er hundra tusen på grund av min död
hade jag känt mig prostituerad. Nej, det var min heder
att jag dog så fattig som jag hade levat. Att jag icke lämnade efter mig
fet livförsäkring var bara för det att jag än mera skulle bli helig för er.
Jag var den som omkramade stackarna borta i Indiens fattigaste delstater.
Minns mig som människomålaren och ej som sonen som slarvade bort sig.
Vad jag gjorde, tänkte och var skall ni aldrig till fullo förstå eller veta,
ty det skall ni veta, att det enda verkligt väsentliga med mig
var det att jag lyckades visa att jag kunde älska
och det mer än någon kan visa det någonsin i någon säng.
10.
Nej, att sörja är egoistiskt. Ni får icke sörja.
Ni lever ju, och det är er plikt att genom ert liv
underlätta och utveckla livet hos andra.
Det är livets enda funktion och dess mening:
att utvecklas, spridas och leva i ständigt allt gladare former.
Den som ej är glad, han är ej heller levande,
ty han är dödens och tänker på döden och är mera död
än de döda. Ty se blott på mig! Jag är död men jag lever!
Och ej är jag ledsen för det! Tvärtom, jag är ju glad!
Så förtvivla ej för att ni lever, o människor.
Älska och lev som en annan som glad är i livet som jag.
Tänk på det, att jag aldrig missunnade mig något nöje.
Om jag ville älska så gjorde jag det, om jag ville berusa mig
gjorde jag det och ordentligt, så att jag till och med understundom
fck byta ordentligt med blod; om jag ej hade roligt med fickan
där hemma så reste jag långt bort och hade där roligt i stället,

och kunde ej livet på mänskornas villkor mer göra mig glad
så gav jag fan i mänskorna och stack ifrån dem för gott
och var ej mindre lycklig för det. Nej, tvärtom! Det var skönt
att få ut en behövlig oändlig semester till slut.
Så om jag icke klagar för att jag är väck så ska ni inte göra det heller.
Förr ställde man till med begravningskalas och drack sprit och åt tårta
och skämtade plumpt om den döda och daskade pigorna skämtsamt på låret så är det som man skall begå dödens högtid. Det fnns ingen
gladare tillställning. Bröllopen är för bedrövliga fester
i jämförelse med den fest som det är för den döde att äntligen
få fnna sig vara död och befriad från allt ont i livet
som bara är döden i livets förklädnad, emedan allt levande
vandrar mot döden och åstundar andras död för att få härska,
men alla som härskar blir härskare blott över nummer, fossiler och lik,
ty det är alla som låter sig härskas över.
Så dö om ni fnner min död alltför sorgsam,
så blir ni strax gladare. Döden allenast kurerar allt ont,
ty allt gott som fnns är bara liv, och det ger bara liv,
och det enda som döden kan leda till och som den giver är livet.
Så gråt över Palme, den Olof, som ingenting blev efter döden,
som folk hyllar mordet på och som de hånar än mer efter döden
än vad de så länge han verkade vågade göra.
Ej någon har känt skadeglädje för min död.
Det är mitt livs högsta utmärkelse och största stolthet.
11.
Vad visste ni om mig? Ni visste ej något. Ni kände mig inte.
Min moder allenast förstod mig och hade de rätta insiktsfulla känslorna om mig,
men alla ni andra blott svek mig, utnyttjade mig, ville helst vara utan mig,
hänvisade mig till andra och ville helst lämna mig ensam
emedan jag oftast generade er. Ni ansåg det pinsamt att ha med mig
något att göra. Ni tänkte mest blott på er själva och all er fåfängliga fåfänga,
medan jag blott ville älska er, vara er nära och bli en av er.
Mina njurar var alkoholistiskt förstorade, påstår ofelbara läkarna,
som blott har ruttnande lik utan liv att med blodiga händer få gräva i.
Var astrolog vet att njurarna är under Vågens och Venus infytande.
Venus är kärleken. Vågen är livsharmonin och balansen.
Men jag hade Venus i Väduren i raka oppositionen till allt vad jag hade
i Vågen: Neptunus och Jupiter, Månen och den norra månnoden.
Venus var med södra månnoden i outhärdlig exil i den brinnande Väduren.
Var det så konstigt då att jag symboliskt lät intatuera en blixt genom hjärtat på mig
när jag var där i fjärran förskräckliga Indien med alla dess fasor, dess mänskliga elände
och all dess nakna och stinkande, svettiga häxkittels fulhet med svält överallt?
Jag for dit blott för att få ta del av mitt öde, för att få distans till Doreen,
till min konst, till mig själv och till mitt outhärdliga liv.
Icke fann jag mitt öde i Indien. Jag fann blott elände och fulhet där.
Där blev jag professionell narkoman, om jag ej var det tidigare,
ty där kunde man bli det, ty där är missbrukarna heliga,
eftersom de endast använder droger i meditativt religiöst heligt syfte.
Här kallar man sådant föraktfullt för parasitism och för sjukt fummeri,
men i Indien är knarkbruket heligt och vördat och till och med respekterat.
Ni fattar ej något och skall aldrig fatta mitt verkliga öde
hur jag än försvarar mig mot era anklagelser, som är värre
än stackars Doreens, som jag dock hade mänskligt sett skulder till,
varför hon bättre än ni hade rätt att förtala mig efter min död.
Men ni blott kverulerar för att hålla fast vid mitt minne och hålla det levande
med eller utan min önskan att delta däri. Ni får klara er själva härefter.
Vad jag har sagt redan är tillräckligt. Resten får ni sedan hitta på själva.
Men eftersom ni tycks förstå er på gräl och uppskatta dispyter
så fnns här ett par som fortfarande grälar fast det är sex månader sedan de dog.
Det är en stackars judisk rabbin och en kristen fatal organist.
Saken är den att den organisten var anställd av judarna och hade varit det länge,

när han plötsligt slutade för att han blev arg på stackars rabbinen.
Rabbinen anställde en ny organist, som blev avskedad efter tre månader,
och genom det avskedet dog hela kören och all den synagogans anrika musik ut.
Då tog organist nummer ett en revolver och mördade stackars rabbinen.
Strax efteråt brann organisten upp hemma,
och ingen fck någonsin veta att han var den som skjutit ner sin rabbin.
Men här grälar de ännu så stickorna fyr. Var så goda!
Ni mänskor som tycker om gräl och att plåga varandra,
ni har ändå mycket att lära av de hädangångna som saliga blivit
och som här i himmelen kan slåss på allvar i evighet
utan att någon blir skadad rent fysiskt och utan att någonsin någon blir uttröttad.
Det är det verkliga, eviga kriget: ett ställningskrig, som liksom
digra konfikter emellan Iran och Irak aldrig någonsin
mera kan bli något annat, så länge det pågår,
än ett statiskt dödligt evinnerligt dödläge.
Ni som så njuter av ishockey, nutidens blodiga grälla gladiatorspel,
och som blott tittar på TV för att få se sporter dag ut och dag in,
här har ni alla tiders mest märkliga duell och tornerspel:
den fåfänga striden om vad som är heligast:
Gud eller världsordningen.
Dikter ur "Ateisten" (1987-88)
Introduktion.
Kärlek är hat, och allt hat är av kärlek.
Det fnns intet hat som ej kommer av kärlek,
och kärleken leder allenast till hat.
Därför måste man fatta att allt hat allenast är kärlek.
1. Rio
I följande dikter så ämnar jag skildra mitt liv
i den grällaste uppriktighet utan någon barmhärtighet
med någon och allra minst med mig själv.
Ni må döma mig sedan, olyckliga läsare,
som här blir vittnen till alla mitt livs outhärdliga chocker.
Dock började mitt liv så ljust som det kunde ha börjat.
Det började med idel kärlek, extas, eufori och den renaste glädje.
Mitt livs första minne är från staden Rio, dess hamn och dess vatten.
Vi ankrade där med vårt fartyg som var destinerat till England.
Den aftonen badade alla den gränslöst romantiska hamnstadens ljus
i det tropiska varma och leende vattnet, som glänste som siden
i gnistrande djuphavsblått, ömt refekterande natthimlens samtliga stjärnor,
som tävlade med stadens ljus i att våldta min själ med sin skönhet.
Du lyckades, trolska Janeiro, blott alltför väl med din befriande kärlekslektion.
Jag blev frälst då av skönhetens faktum och entusiastiskt förlöst
till ett liv av blott kärlek och det utan gränser.
Jag lärde mig där av din nattliga skönhet, o Rio, att evigt totalt älska livet.
Och det blev mitt livs enda men allomfattande kärlek.
2. Göteborg
Staden välkomnade mig med den varmaste öppnaste skönhetsfamn,
och den blev genast mitt ständiga hem.
Hagas småstadsidyll, dess intima små gränder,
det anrika Masthuggets intakta och primitiva ursprunglighet,
Olskrokens fsktorg och träkåkar,
Landalas saliga enkelhet och rika mänskliga original,
Annedals alla skrymslen och vrår med gudomliga vindsprång

och extrahus inne på gårdarna,
och Östra Nordstans förunderligt stora förfutna,
allt detta var mitt underbara och levande paradis,
mänskliga skattkammare och idylliska stadsideal,
tills den ljuvliga restaurang Trägårn brann upp
med dess gamla musikpaviljong, snickarglädje och trevnad,
tills Bräutigams blev renoverat med den följd
att all gammal sekelskiftesromantik
med trämöbler och plysch och tre generationers
väl ingrodda tobaksrök bara försvann med all stämning;
och tills stadens vackraste byggnad, Arkaden, brutalt revs
med landets förnämaste största musikaffär Waidele,
var man fck lyssna på pianokonserter i helt ensamt majestät
i de mest generöst tilltagna avlyssningsrum
trivsamt inredda som något av en hotellsvit.
Man rev även Masthugget och byggde där upp i stället
betongkomplex i grått och brunt i form av de sterilaste bunkrar,
man rev även Olskroken och Annedal varvid intet blev skonat,
man rev även Landala, varvid dess samtliga välkända original
evakuerades från sin miljö och gick under;
man rev även och framför allt Östra Nordstan för att,
som det hette, få bort alla stadens socialfall från centrum.
I det nya Nordstan som byggdes i stället blev i torgets centrum placerad
en vacker fontän, och på kanten av denna fontän
satte sig alla stadens socialfall och satt där mest
lugnt hela dagen, tills staden blott därför avlägsnade denna fontän.
Efter det har den ultramoderna, sterila och inbyggda Nordstan
mest blivit ett drivhus för hemlösa och narkomaner.
Man rev även Haga till slut, det som allra sist återstod
av den idylliska, mänskliga och oförglömliga hamnstadsvälsignelsen,
mitt Göteborg, som jag älskade, och som då ännu ej,
medan jag än kunde älska det, aldrig sport någon rök
av någon lömsk terrorist.
3. Skolan
Jag älskade skolan - så länge jag lärde mig någonting.
All världens geograf och historia, de bibliska sagorna,
den kristna religionens förnuftsgrund och mänsklighet,
det svenska språkets grammatiska grunder och uppbyggnad,
nödvändigheten av den matematiska outtröttligheten och precisionen,
allt sådant fck jag noggrant lära mig av outtröttliga lärare redan i småskolan.
Då stod den svenska skolutbildningsformen som högst kanske i hela världen,
och jag var den innerligt tacksam.
Men denna metodiska folkbildnings höga nivå
blev med ens radikalt föst åt sidan och överkörd,
varvid i stället en grundskoleform genomfördes
som innebar att ingen skulle få lära sig mer än en annan.
Och följden av detta blev att alla universella och omistliga alllmänbildande ämnen
som religion och historia, geograf och all humaniora
rationaliserades bort, varvid skolan blev ett enda kaos.
Jag hörde till den första årgång som utsattes för vad som hette "Det Nya Gymnasiet",
och efter ett halvår förstod jag, att om jag alls någonsin skulle få lära mig något
så måste jag inhämta all kunskap själv. Ingen religion och historia förekom
längre att tala om i undervisningens nya och allvisa ordning i någon mån fck man ta del av förströelselitteratur om hur bondens liv var
under all medeltidens förtryck - sådant var det socialdemokratiska nya programmet.
Jag slutade därför gymnasiet blott efter en enda termin
och gick desto mer in för att läsa all världens historia
och all Bibelns innehåll hemma, som nog är så värdefullt,
hur mycket än alla socialister vill detronisera Den Heliga Skrift
från all rätt att få stavas ens med en stor bokstav.

Jag fortsatte sedan på Vuxengymnasiet, var takten på studierna
drevs mindre passivt och slappt, och så småningom
hamnade jag på universitet var jag läste engelska.
Där fck man noggrant studera århundradens engelska litteraturluntor,
och det fanns till och med utrymme för några timmar i veckan åt Shakespeare speciellt.
Men så plötsligt inträffade digra högskolereformen,
och alla poäng som jag skaffat mig genom min Shakespeare
och engelska litteraturens historia blev helt värdelösa.
Då lämnade jag även stadens universitet med precis lika bittert förakt
som jag redan begåvats med för hela grundskolan, hela Det Nya Gymnasiet
och alla politiska samhällsmanipulatorer
som sålunda utan att tänka på följderna
oreparerbart förgjort världens högsta folkbildningsnivå.
4. Föräldrarna
Min mor var för mig allt i världen - tills hon övergav mig.
Hon gick in för att uppfostra mig till en god katolik för att själv endast överge kyrkan och bli något värre samt frälst.
Hon uppmuntrade mig till ett dagdrivarliv och till lastbarhet
för att en dag kasta ut mig för att själv förverkliga sig.
Hon spenderade sjuttio tusen riksdaler på sin religion
medan jag levde bland narkomaner i ghettot på ingenting.
Samtidigt skydde hon ej att bedraga sin man tills han dog
genom sina blasfemiska religiösa utsvävningar.
Likväl har jag aldrig hatat och aldrig förbannat min moder,
ty hon överträffas av min stackars fader.
Han gav aldrig mig någon hjälp. Under hela mitt liv
fck jag sammanlagt kanske en tusenlapp av honom.
Aldrig uppmuntrade han mig i vad jag själv önskade göra med mitt liv,
tvärtom motarbetade han alltid mina intressen,
föraktade mina arbetsresultat såsom musiker
och tyckte om att slå ner mig med provokationer
och nedlåtande förolämpningar. Jag fck först nyligen veta
vad roten var till att han alltid behandlade mig som en fugskit:
det visade sig att min mor redan innan jag föddes
bedragit min far med en annan så långt som det gärna är möjligt.
Han måste ha alltid förstått det att jag aldrig kunde bli mer än en oäkting för honom.
5. Kyrkan
Jag arbetade för den som god katolik i fem år.
Min lön var obefntlig, jag fck åtta hundra riksdaler per månad,
för det fck jag anstränga mig hela veckan
med repetitioner, begravningar, bröllop och
stundom fem högmässor på skilda språk varje söndag.
Men jag var en entusiastisk och godtrogen träl som slet ont mycket gärna
tack vare musiken som jag innerligen högt älskade.
Men en dag så presenterar min chef kyrkoherden ett märkligt besked
som jag har att signera personligen eller få sparken för om jag det vägrar.
Beskedet är avfattat i trenne punkter.
Ett: jag skall ej mer sjunga solo i kyrkan.
Två: jag skall ej mer i den framföra mina personliga kompositioner, och
tre: jag skall aldrig mer ens komponera musik.
Kan en musiker väl överleva ett slikt ultimatum?
Jag vägrade att underskriva det och mottog därför ett skriftligt
och uppriktigt avsked som omöjliggjorde all eventuell återvändo i framtiden,
och det tog livet av all min musik. Aldrig tog jag mig upp ifrån fallet.
Han sade till mig: "Ändå hoppas jag att du förblir katolik," med sin ena röst,
medan han senare bad mig uppsöka erforderlig vård på mentalsjukhus.
Bakvägen fck jag försvinna allt medan en ny organist genast anställdes

som fck tre tusen i månaden och för det gjorde ett ringare arbete
än företrädaren som icke utan våld sparkats direkt ut ur kyrkan
och hänvisats till ateismens oändliga natt.
Och församlingen teg, ingen gjorde en min,
ingen ställde en fråga, skandalen begrovs i den yttersta likgiltighet,
och den nya skandalorganisten, en kvinnlig protestant, upphöjdes och ärades
medan hon spelade ute på nätterna på sex- och nattklubbar särskilt för bögar.
Jag glömdes och blev i församlingens minne begravd
såsom en obehaglig och misslyckad, tråkig och ömkansvärd kättare
som aldrig borde fått bli organist hur god musiker och katolik han än varit,
ty felet med honom var att han fått veta för mycket och ej kunnat tiga därom.
Men han skall återkomma för att döma alla de döda, men icke de levande,
ty endast den som är död i sin själ kan befatta sig med den vanvettiga tron
att Gud pippat den heliga jungfrun Maria och sålunda gjort henne dräktig,
en dogm som tyvärr hela världskristendomen allenast beror av och bygger på.
Och när jag då återkommer som domare skall alla den vilseförda församlingens
samtliga farhågor noggrant besannas, ty såsom en domare god och rättfärdig
skall jag vara farlig i full konsekvens med den rättvisa
som jag skall visa mot alla och mest mot mig själv.
6. Till Monica
Sorgen är egoistisk – man måste tänka på livet.
Så upprepas frasen på nytt varje gång en god vän begår självmord.
Fem gånger i år har jag hört den och yttrat den själv
över Mikael, Tor, Lars och Tonio och slutligen Monica.
För varje gång har den ekat i hjärtat allt tommare,
naknare, allt mera gagnlös och futtig.
Hur kan man väl tänka på livet när alla ens vänner
fördärvar sig själva till döds och det överlagt, klokt och metodiskt?
För somligas del kan man sorgligt förklara det med
att de nog hade anledning, som mediciner och olycklig kärlek,
men vem har i så fall ej anledning att begå självmord?
Du, Monica, gjorde helt rätt som i vredesförtvivlan utslungade dig
högst från vinden för att massakrera dig mot gatans stenar
och det framför ditt eget hem och framför restaurangen
var du alltid umgicks med alla som höll dig så kär.
Ja, du gjorde helt rätt fastän du hade en egen son att försörja
och fastän du var en av de ytterst få som det var helt omöjligt
att alls tänka någonting negativt om. Du stod över allt tarvligt och småaktigt.
Du var med Tonio hans närmaste och kanske enda förtrogna,
förutom hans bror, under hans sista tider, och det skulle inte förvåna mig
om du var även det samma för Tor. Ingen kan förebrå dig
och alla de andra det minsta och ej ens det oifrånkomliga faktum
att ni med att lämna oss ensamma gör livet så mycket tyngre och svårare för oss
då tyngden av alla de självdödas minnen är så mycket tyngre
än alla olyckliga dödliga levandes svåra bekymmer.
Du gjorde helt rätt, jag förstår dig och sympatiserar med dig,
och jag ber dig beklaga oss alla som fegt stannar kvar
och som fortsätter fåfänga kampen för livet i trots mot
all mänsklighet och all natur, allt förnuft och all instinkt.
Ty livet är omänskligt här i vårt samhälle och desto mera omänskligt
ju mera man envisas med att själv blott förbli mänsklig.
Ty samhället tillåter ej längre skönhetens drömmar, en dräglig miljö,
någon idealism eller ens någon fri romantik.
Allting sådant är till för att utrotas, såsom man i dessa dagar i Bukarest
jämnar den tjugonde kyrkan med marken (för detta decennium) med våld
medelst grävskopor utan att spara ett konstföremål huru nyrenoverad den kyrkan än är.
Mot en sådan tid och mot ett samhälle, som domineras av liknande myndighetsbyråkrati,
oförstående sterilisering av all romantik, kränkning av all kreativitet
och ej minst sabotaget mot all mänsklig strävan till skönhet och känslighet,
är en sann människas yttersta och kanske enda försvar

att ta defnitivt och ett oåterkalleligt avsked,
som då rättvist blott kan bedömas som höjden av mänsklighet.
7.
Att få älska blott när det har blivit för sent,
att få älska allenast platoniskt när älskade vännen är död redan,
att såsom älskare endast få tjänstgöra som nekrofl det är hela mitt kärleksliv. Monica, kanske du älskade mig
såsom jag även älskade dig – men vi kunde ej någon av oss
giva uttal åt tanken av hänsyn mot din kavaljer,
som dock varit din man troget i tio år.
För hans skull sökte jag icke upp dig privat längre,
jag ville aldrig besudla hans säng och revir,
därför blev du försummad till döds under ditt sista halvår,
ej av den som älskat dig troget i mera än tio år,
men utav mig, som du älskade mera och som även älskade dig.
Genom tårarna och inom sorgkanter kan nu den kärleken endast bli uttryckt,
när det är för sent, när du krossat din huvudskål mot gatans stenar,
när hela ditt liv är tillintetgjort och intet återstår utom blott grämelse,
samvetskval, ånger, patetisk och sentimental pekoral utan gränser
och dysterhet, vämjelse, tårarnas vrede och saknadens bitterhet.
Du var en moder för alla som kände dig, en äldre klokare syster,
en enbart god, kreativ, positiv och gränslöst generös famn.
Om jag inte fck älska dig medan du levde så kan inget hindra mig från
att nu älska dig desto mer vanvettigt när du är borta och död.
Du skall leva för evigt i mig, kära Monica, med ditt exempel.
Du var en romantiker och såsom sådan naturligtvis orealistisk
och idealistisk, ett offer för drömmar och verklighetsfykt
och ett barn av den enda bestående och sanna frihet som är fantasin.
Desto mer skall du älskas nu när du är borta
för det att du aldrig blev älskad tillräckligt varmt när du var här.
8. Kinesisk tortyr
Droppen som urholkar stenen är nog
för att driva en mänska till vanvett och självmord.
Vad är då den droppen som urholkar stenen?
Jo, det är det mänskliga livets hopplösa slentrian,
vårt förbannade samhälles hårt etablerade materialistiska okunnighet,
all den makt som förtrycker allt mänskligt liv genom sin inkompetens,
byråkraternas passivt dehumaniserande inverkan på hela världen
och människans fåfänga inkonsekvens mot sig själv och sitt liv
att blott uppskjuta och skjuta från sig allt ont som dock därför ej
fortsätter att klappa mindre hårt, envist och uthålligt på mänskans panna för det.
Mänskans dumhet och blindhet för livets väsentliga sidor,
som är allting andligt och skönt, uppförstoras och multipliceras beständigt
av människans maktmissbruk, vilket allt rikare duggar med åren
som det allra suraste av alla regn över samhället och mänskligheten.
De festa avskuddar sig det radioaktiva nedfallet och skjuter upp och ifrån sig
dess problematik medan endast de känsliga och mest sensibla
tar regnet ad notam och låter sig regnas på
och låter regndroppen ej endast urholka stenen
men uttorka hjärtblodet till sista droppen
och plågsamt tortera ihjäl hela själen i ett ständigt ökat crescendo
som endast kan sluta i ren katastrof.
Detta låter sig den hjärtegoda och känsliga mänskan utsätta sig för
eftersom hon är alltför god för att försvara sig, skjuta ifrån sig
och skjuta upp problematiken. Hon mottar problemet
och analyserar det klokt, kommer fram till att det absolut kräver lösning,
och i andras saknad av deltagande i processen

så måste hon lösa det själv för sig själv och på sitt eget sätt.
Sålunda krossar hon sig mitt inför alla mänskor hon känner,
ty den vattendroppe som urholkar stenen
urholkar med långt större lätthet och hastighet
den mest beständiga faktor som fnns i det mänskliga livet,
det segaste av alla väsen, den mänskliga själen, som är själva Gud.
9. Gamarna
De komma i skockar
som bleka vampyrer vid stanken av blod,
och de släppa ej greppet om offret,
den motvilligt svårt överlevande parten.
De suger hans blod tills han storknar,
de sätter sig på honom dag och natt som bläckfsksugskålar
och dricker ur honom tills han ej mer är
än bara en skugga på samma nivå som den självdöda.
Dessa de mänskliga gamarna fockar sig ej över liket
men angriper den närmast sörjande
liksom för att straffa honom för det att han lever
fastän den han sörjer är död.
Dessa mänskliga gamar är de allra mest hänsynslösa och djävulska drakar som fnns.
De är först och främst lagliga och offciella och kommer i kraft av sitt ämbete:
självmord är såsom ett vanligt mord till för att utredas
av först och främst den otäcka polisen
men sedan av alla de offciella personer som självmördaren hade haft med att göra:
socialassistenter, en cynisk kurator, en påträngande journalist,
och så vidare. Men värst är vännerna,
som alla önskar få höra i minsta detalj vad som hände egentligen
och allt om allt som alls kunde få någon betydelse för vad som hände
och som aldrig får veta något hur än de försöker.
På nytt och på nytt måste man åter upprepa allt vad man vet
utan att någon enda av nyfkna gamarna känner sig tillfredsställd
eller blir på något sätt mindre ivrig.
De sliter i köttet och suger ut blodet och utplundrar själen
och tröttnar ej fastän de frossat på allt vad som fanns
redan för länge sedan. Ty sådant är självmordet:
den allra yttersta helvetesavgrund av kval och förtvivlan
ej för den som gjorde det men för den som måste leva
med minnet som den närmast sörjande.
10.
En ficka långt mjukare, skörare, godare och mera ädel
och framsynt, barmhärtig och varm än de festa,
våldtagen vid unga år av en rätt hänsynslös tysk,
vilket gav henne en lika hänsynslös, argsint och orolig son,
som blev hennes livs korsfästelse: aldrig annat än;
liksom sin fader, utnyttjade bortskämde gossen sin moder.
När mannen förskjutit och övergett henne och sonen
kom en annan man in i hennes liv, en mycket bättre man,
ädel, barmhärtig, begåvad och varmhjärtad just som hon själv,
men han även blev till en belastning och prövning för henne.
Hon kom in på sinnessjukhus och fck elchocker efter en tid
men kom ut igen, dock blev hon aldrig mer fri
från narkotika och anti-ångesttabletter, migrän,
depressioner och ständigt latent paranoia.
Hon var ensam den sista natten i livet.
Dock hade väninnor förstått att hon inte var frisk,
och de bad hennes tyske man vara hos henne på natten,
och han ställde upp, men han lämnade henne två gånger

den natten, och efter att hon blivit ensam för den andra gången
gick hon upp på vinden och kastade ut sig från fönstret
och krossade sig emot gatstenarna, övergiven av alla
som hon hade älskat och plågad till evig förtvivlan
av mänskliga gamar, socialvård och alla sitt livs parasiter.
De vänner som övergett henne i livet
kom mangrant till hennes begravning.
Där snyftade de medan prästen höll liktal
som hon endast själv hade tagit som hennes livs slutgiltiga förolämpningar:
prästen förstod ingenting av den ädla uppoffrande plågade moderns personlighet.
Vännerna följde den gråtrista kistan till gravplatsen
medan de trampade på hennes tryckta begravningsprogram.
Inga ord sades vid hennes jordfästning, tårar blott, blommor,
chockerad förstämning och gränslösa skamkänslor
som ingen vågade uttrycka. Så dog min bästa vän,
den allra ädlaste kvinnan på jorden jag känt,
kanske den enda helt goda människa som existerat,
en av alla män övergiven och helt ensamstående moder,
blott fyrtioårig, med älskad men bortskämd utnyttjande son
som nu defnitivt aldrig får någon framtid.
11. Spelöppning
Vad skall jag likna dig vid? En hägring i öknen,
en skorstensrök vid horisonten sedd svagt av en skeppsbruten,
en strimma hopp i en natt utan stjärnor,
den fullkomliga ensamhetens blott drömda förlossning?
Jag älskar dig fastän vi blott känt varandra en vecka,
hur ofta du än varit gift och hur många barn du än har fått,
ja, hur många män du än har haft och skall ha
när du även i framtiden ämnar bedraga mig med nya älskare,
såsom du alltid bedragit de män du har haft.
Du är blodet som rusar i kroppen och som gör mig levande.
Du är min själ, och jag har ingen sådan när du ej är hos mig.
Du är bättre än alla andra jag haft, ty du vill ej behärska mig,
du låter mig ha min frihet som jag ger dig din,
du är den kanske mest toleranta bland kvinnor,
en mogen, förnuftig och lyckligt osentimental ensamstående moder.
Det är bara mödrar och jungfrur som kan vara älskvärda.
Var du, som moder till många barn med många män,
av mig älskad så varmt som allenast en jungfru kan vara av mig.
12.
Jag ordnade åt dig en lägenhet,
eftersom du var i krissituation:
ensamstående moder och bostadslös.
Bostaden jag gav åt dig var den bästa i staden
med svindlande utsikt och den bästa luften i staden,
en lägenhet åtråvärd för hela världen.
Jag städade den och möblerade den mycket smakfullt,
jag invigde husvärden i att du där skulle gästspela,
jag förberedde husägarna på att du skulle bo där i två månader,
och jag bad särskilt att ingenting ont måtte tänkas om dig och din dotter
när du bodde där i min lägenhet.
Och allting ryckte du endast på axlarna åt
och tyckte bostaden lika bra kunde få tjäna din broder.
Jag lät dig gå före i kön, före en som fått vänta med fämtande tunga
i två långa år på den här idealiska bostaden,
och före en patient på mentalsjukhuset,
vars livs enda hopp att bli normalt accepterad igen av vårt samhälle

var att få någon fast bostad som han aldrig kunnat få annars om ej genom mig,
och du tackade inte ens för detta erbjudande.
Var det dumhet, blind stolthet, falsk blygsamhet
eller blott vulgaritet, ytlig billighet och fånig fåfänga?
Ville du ej kallas den hos herr S. inneboende?
Hur som helst är jag besviken och arg på din tarvlighet,
när jag bemödar mig så outsägligt för att vara någon till glädje
och endast belönas för det av ej något än fullständig otacksamhet.
Drag åt helvete, kvinnor! Om ni skaffar barn och med fera än en man,
så vänta er inte att andra män än den som ni själva kastade ut och bedrog
skall ta ansvar för vad ni blott själva är ansvariga för
och som ni ej, av kvinnlig fåfänga blott, aldrig velat ta ansvar för.
Ty om de vackert försöker av godhet och naivitet,
så får de ju blott fan för det av er välsignade ansvarslöshet.
13.
Du frågar varför jag är misslyckad. Och detta frågar du nu,
när vi är mellan lakanen, färdigt berusade av älskogslycka,
när det enda som fattas för lyckans fulländning är själva sädskottet.
Luften gick ur mina ringar direkt, som vid drastisk punktering på spikmatta.
Ja, varför är jag så misslyckad, helt slut som musiker, helt depraverad,
förnedrad och helt utan någonting kvar att förlora?
Mitt tinnitus övergick småningom till total dövhet
på det högra örat. Min högerhand vägrade lyda mig redan från början.
Ja, jag borde aldrig ha blivit en musiker, men ändå blev jag det,
till mitt fördärv, ty det uteslöt det att jag kunde ha blivit
en vanlig normal och ordentlig och hederlig mänska.
Jag kunde ej bli pianist, men jag klamrade mig ändå fast vid musiken.
Jag spelade för gamla billiga tanter som jublade hjärtligt
åt mina erbarmliga taskspelerier; jag kunde ej spela ett stycke
till slut utan fel. Högra handen blev alltid mitt krokben för mig i musiken,
och åkomman spred sig till det högra örat. En ensidigt döv
och en enhändig falskpelare till klavertrampare
åt en okritisk maffa av käringar som blivit över det var jag som musiker. Varför ej då löpa linan ut i samma riktning?
Jag blev bög och bisexuell, transvestit och strip-tease-artist
och till slut även en prostituerad. Dit förde mig denna olyckliga kärlek,
som började vackert med Schumann, Chopin, Händel, ScJosef och Beethoven.
Kom sedan inte och säg att musiken är mänsklig.
Som olycklig kärlek är hon den mest grymma bland kvinnor,
ty hon är så mäktig att hon inte låter en gå
förrän man är fullständigt förbrukad, vanärad och död;
och så djävulsk är hon därtill, att, när hon helt blivit färdig med en,
man ej längre fått ha i behåll kvar ens sin egen själ.
14. Skattkammaren
Jag har en dröm som återkommer varje år.
Regelbundet infann sig berättelsen vid varje vår
när jag var barn, men under mogna år
har drömmen återkommit ständigt mera sällan.
Det är en historia flmad väl av David Lean i svartvitt
någon gång på fyrtiotalet. Varje gång den återkommer
har jag inte känt igen den förrän den har mynnat ut i
en speciell scen, som är omisskännlig och som alltid är den samma,
och den är den vackraste av alla scener.
Drömmen är om två små pojkar omkring tolv år gamla.
Jag vet ej om de är bröder eller bara vänner.
En är mörk och något allvarlig. Den andra
är mer livlig, kanske ett år yngre, och han tillber den mer resignerade.

Den mörke hittar i en fornruin, ett väl begravet stendös
en högst sällsam skatt av gamla föremål;
en armring av rent guld i tre konstfärdigt snirklade formrena slingor
är det högsta fyndet. Gossen vill bevara skatten för sig själv,
men yngre vännen hävdar att han borde sälja den
och så förtjäna pengar på den. Detta anser hittaren att är ett gott förslag,
och båda vänder sig då till en gammal man som de väl känner
och har förtroende och tillit till. Den gamle fattar sakens känsliga natur
och lovar hjälpa dem diskret och få den fna skatten såld för dem.
Han reser in till staden och beger sig där till en berömd
pantlånerska. Han tänker att en sådan lösning vore lämpligast,
då pojkarna ju inte önskar mycket pengar och då skatten
därigenom inte heller skulle gå förlorad. Men med guldet i sin hand
blir tanten en förräderska, hon vägrar giva något för det,
och hon påstår att den gamle är en skurk som stulit det och
hotar ringa upp polisen. Han vill då ta armringen tillbaka,
men hon vägrar släppa föremålet mer ifrån sig, och hon ringer upp polisen.
Då fyr stackars gubben vettskrämd därifrån, han vet ju ej hur pojkarna
har kommit över skatten, och på kvällen blir han så djupt deprimerad
att han, eftersom han känner sig helt misslyckad och lurad grymt av hela världen,
dricker sig berusad. När han lämnar krogen blir han överfallen,
rånad på allt vad han äger och blir lämnad länsad kvar i rännstenen
helt medvetslös. När han omsider hittas är han döende,
han förs till sjukhus, och där dör den gamle gubben.
"Hälsa pojkarna att jag försökte hjälpa dem så gott jag kunde," är hans sista ord.
Men ingen vet vad det kan vara för två pojkar det kan vara tal om.
Pojkarna får därför aldrig veta något. Deras gamle vän är borta,
spårlöst och totalt försvunnen med all deras skatt,
och veckorna passerar utan att de får ett bud från honom.
Det är sista sommardagen, och de båda gossarna syns ligga
inte alltför tätt bredvid varandra ute på en brygga i den fagra solen.
Vädret är helt lugnt, ett dis beslöjar solen som ej gassar alltför hårt,
ett stilla sus hörs viska ifrån säven, och de båda gossarna
fullt påklädda har sina huvuden mot land. Helt sakta
glider kameran lugnt fram mot dem. De talar sansat med varandra,
och den mörke säger: "Vad som än har hänt har skatten inte gått förlorad."
Och den andre svarar: "Har du något kvar då, eller vad är det du menar?"
"Skatten kan ej gå förlorad, ty vi har den här," berättar mörke gossen
hemlighetsfullt, och han visar på sitt hjärta. Och den andre frågar:
"Vad är det då för en skatt?" Och mörka gossen svarar: "Jo, det är vår oskuld."
Bortom denna scen går drömmen aldrig, ty när den har kommit hit
så känner jag blott alltför väl igen den, och jag vaknar.
Hela förhistorien kan i det oändliga variera, men den stilla slutscenen
är alltid samma bild: den mörke något mer långhårige tolvåringen
med tankfull blick utforskande ett okänt bortom kameran,
och hans mer livlige kortklippte blonde kompis
intensivt betraktande den mer allvarlige förvaltaren
av mänskosläktets ädlaste mest värdefulla, gåtfulla och outtömliga skattkammare.
15.
Hon dansade för mig berusad, berusande, med utsläppt midjelångt hår
och med sin nakna överkropp. Då och då fck hon det infallet
att kläda av sig allt ovanför naveln.
Ja, hon kanske till och med uppträder sådan offentligt
blott för att chockera och erbjuda en överraskning.
Så bjöd hon en gång i det tillståndet två diplomater
av högsta politiska status på drinkar på klubben,
och de fck panik, de förlorade fullständigt sina koncept,
och när de tappat masken så fydde de nesligt.
Men hon bara skrattade, spetsade drinkarna med mera LSD
och bjöd dem åt några mera lättfärdiga offer för guldet och pornografn.

Hon fck alla på fall. Hon fck även mig själv i sitt nät,
och jag lossnade aldrig därur. Hon var min enda musa.
Svårt värkte mitt hjärta av smärta när hon kom i närheten,
ty jag fck aldrig bli hennes. Jag fck bara dyrka den hånfulla skönheten
på hopplöst avstånd. Hon skrattade åt mig och lekte med mig.
När jag spelade så att hon hörde, så spelade jag blott för henne,
så att hjärtat brände av smärta och jag trodde det skulle brista,
men hon hörde aldrig att jag enbart spelade så just för henne.
Hon skrattade åt mig och sade att jag var en söt och rar gosse.
Det var allt jag fck ifrån henne, mitt hjärtas förförerska,
som gjorde att jag blev fast här på klubben
var jag en dag kommer att längta ihjäl mig vid pianot.
16. Den perfekta relationen.
Vi är bara vänner och kan aldrig bli något mera.
Som sådana kan vi för alltid dock bara bli bättre.
De festa befästade äktenskap är bara krig mellan parterna
där båda krampaktigt vill dominera varandra och utan att lyckas.
Då står rena vänskapen på ett långt högre och sundare plan.
Vänner kan ej bedraga varandra, det uppstår ej svartsjuka mellan dem,
den ömsesidiga och hänsynsfulla respekten behöver ej någonsin skadas
och den öppenhjärtliga naturligheten behöver ej någonsin ansträngas.
Jag har ej någonsin kunnat bedraga en kvinna;
jag har alltid hellre avhållit mig och lämnat henne i fred
än jag någonsin kunnat riskera en god relations existens för en annan.
När jag var i Norge så ringde det till mig en kvinna ifrån Göteborg
som sökt överallt efter mitt nummer och slutligen lyckats uppspåra det
bara för att tala om för mig att hon fortfarande tyckte om mig alltför mycket.
Jag kan ej bedraga en kvinna med en annan kvinna.
Då avstår jag hellre från båda.
I stället må vänskapen odlas mer fromt och harmoniskt
i fred för all känslostorm och alla vilda passioner
och i desto säkrare trygghet för all tänkbar störning.
En vänskap i evighet är nog det mest konstruktiva som fnns,
och det fnns ingen annan perfekt relation än den fullkomligt rena.
17.
Det var inget fel på den mannen.
Han var bara kvävd av sin mor
och stagnerad i utvecklingen:
aldrig hade hon låtit sin son växa upp.
Han förblev alltid boende hemma,
hans moder såg till att han tidigt fck sjukpension,
så att han aldrig egentligen skulle behöva arbeta och lämna sitt hem.
Om allenast den moderns ansträngningar stannat därvid!
Men hon gick ännu längre.
Hon inkräktade på sin sons alla intellektuella intressen,
av vilka det främsta var klassisk musik.
Han var kanske begåvad med det ytterst ovanliga absoluta gehöret,
och han komponerade ivrigt i ungdomen
en riktig stråkkvartett och en tonal symfoni,
men hon rev sönder hans partitur och förbjöd honom syssla med sådant.
De ägde en fygel av god kvalitet och av det bästa tänkbara märke.
Hans enda vän råkade vara en musiker.
Denne var fattig och levde eländigt med bråkiga grannar.
Han brukade komma om söndagar för att få spela på fygeln.
Det var veckans höjdpunkt för hela familjen
tills modern helt sonika sålde bort fygeln
till vrakpris emedan, som hon sade, hon måste skaffa kontanter.

Familjen bestod endast av miljonärer.
Den fattige söndagsbesökaren och pianisten tog det som kritik mot hans konst
och upphörde besöka familjen, djupt sårad som musiker och förolämpad.
Och sonen tog livet av modern.
Det var den naturliga slutliga följden av hennes bisarra familjemetoder.
Hon fck som hon ville: den kärlek som hon skänkte sonen
gav han henne slutligen även tillbaka.
18. Bananskalet
Vem vill inte älska allt människosläktet
och blott vara god mot allt mänskligt,
allenast uppmuntra och arbeta konstruktivt,
icke stå någon emot och blott se allt det bästa hos alla?
Det fnns inget oskadat barn som ej har så god vilja och allvarlig föresats.
Men detta människosläkte som är så gudomligt och ofelbart
och enbart gott kan ibland visa sig ganska konstigt.
Exempelvis satt jag en natt på en färja till Danmark och läste.
Jag satt i en cafeteria, det fanns inte många omkring mig,
jag störde ej någon och ingen ofredade mig,
och jag var djupt försjunken i allvarlig läsning,
när plötsligen någonting fuktigt och äckligt slår ner i min nacke.
Helt uppskrämd och chockad av blixtliknande överraskning
tar jag med min hand reda på vad det är för ett obekvämt föremål
som träffat min nacke helt utan förvarning och konstaterar ett faktiskt bananskal,
helt nyligen avätet, gult, slafsigt, fäckigt och motbjudande.
Ett mysterium! Vem kastar tomma bananskal på oskyldiga passagerare?
Jag kastar blickar omkring mig och fnner ej någon som verkar det ringaste skyldig.
Men snett tio meter bakom mig så sitter ett par helt alldagliga ungdomar.
Jag möter den enes blick och förstår genast sanningen:
dessa två har kastat på mig bananskalet blott för att utröna
om jag var mäktig att utröna vilka som kastat bananskalet på mig.
Jag har aldrig sett dem förut, de har inte ens talat med mig,
och de kastar på mig ett bananskal i nacken.
Nej, en sådan mänsklighet kan jag ej älska,
som fullständigt omotiverat tillfogar en annan en mördande skymf
och försvinner från platsen för brottet förutan att ge förolämpade parten
ens möjlighet till någon upprättelse.
När de skådat min blick och förstått att jag klart genomskådat dem
reste de sig ifrån bordet, gick ut och försvann ibland mängden.
19.
Du lever i nödtorft med dina små barn under ständig och bitande motvind,
ditt liv är en kamp varje dag för att få brödet att räcka till alla munnar
och för att få slantar tillräckligt till brödet.
Du har aldrig haft någon man som ej har övergivit dig,
och du har aldrig fått leva ett snäpp över existensminimum.
Likväl så gör du av livet en fest.
Dina barn är beständigt harmoniska,
ditt vackra hem är ett lustslott av skönhet och trivsel,
ditt liv är en tilldragande och exotisk förtrollande dröm,
alla vänner är varmt attraherade av dig, och dina barn älskas av alla.
Hur bär du dig åt? Jo, jag vet. Du behöver ej avslöja det.
Din uppbyggliga hemlighet är att du älskar mer varmt och mer oreserverat
var mänska du träffar än vad någon människa kan älska dig,
och du döljer din kärlek. Du visar den inte för någon person
utan döljer den fnt bakom masken av diplomati, konventionalitet
och vardaglig jargong och rutin utan ände, som kan förefalla banal
men, som sagt, som är till för att dölja blott din outsinliga
och outtröttliga, ständigt utgående tappra och ödmjuka kärlek.

20.
Skönheten är alltid oskuld och ungdom.
Erfarenheten är alltid en trött gammal åldring,
som stämplats av fulhet och sorger för gott.
Jag är erfaren, du är en knoppande skönhet fortfarande.
"Nej," säger du, "jag är mera erfaren än du, och du vet det!"
Du har visserligen ohyggliga erfarenheter som jag sluppit undan,
men ändå är du blott en oskyldig jungfru, vad du än har upplevat,
jämfört med mig, en disträ tråkig verklighetsfrämmande dåre,
som ungdomens friskhet och livsglädje enbart med rätt kan förakta.
"Nej, du är för fn för mig. Jag kommer aldrig att passa dig," säger du,
medveten om din ohyggliga börda av laster.
Den bördan förenar oss. Den bördan böjer jag mig för att lätta åt dig
så att du kommer upp dig och reser dig så att vi båda blir jämlika,
vilket vi är av naturen, ty du är blott kvinna, och jag är blott man.
Dina sorger, som jag ej fått uppleva, avlägsnar från mig mitt handikapp:
tack var dem blir jag ung liksom du. Om du anser mig vara
mer oskuld än du är vi jämspelta, ty även jag ser dig mer som en oskuld än jag,
vad du än gått igenom. Så låt oss försöka att samsas
fastän det ej någonsin skulle fungera, som du spår så klentroget.
Låt oss försöka. Om det går åt helvete går vi åtminstone båda tillsammans åt helvete.
------------De uteslutna dikterna ur "Ateisten" (1988)
2.
En dikt till dig varenda dag - vad sägs om det?
Du säger väl: Omöjligt! - skeptiskt och förnuftigt.
Det är mycket möjligt att det är omöjligt,
men det fnns ej någonting omöjligt som ej samtidigt är möjligt.
Tag vår kärlek till exempel. Den är alldeles omöjlig.
Jag kan aldrig ligga med dig eftersom jag mycket väl kan ha det där med Aids,
och ändå ligger jag med dig varenda natt
och utan att ens frestas till ett samlag.
Omöjligt! Men möjligt, då det faktiskt är just så som det går till.
Mest älskar jag dig, sköna Nefertiti, ty det är den kvinna som du mest är lik,
om nätterna. Men ändå älskar jag dig även lika mycket
hela dagarna. Ja, faktiskt så har du min kärlek varje morgon.
Till och med så älskar jag dig kanske allra mest om kvällarna.
Där ser du. Du får aldrig ro för mig, du slipper aldrig mer den här grobianen,
för han älskar dig för mycket. Du får aldrig någonsin i evighet mer
vara helt i fred för honom. Han är din, och du skall aldrig slippa honom.
Ty tillsammans är vi ett för evigt.
3. Panik
Ring mig, för Guds skull!
Du lovade ju mig att göra det redan igår,
när du då inte än ville ge mig besked.
Bara jag inte gjorde på dig dåligt intryck
när jag ringde upp dig trots att jag var ganska berusad.
Mitt liv hänger på att du ringer mig!
Ringer du inte så är allt förbi,
och jag är dömd till döden så länge jag lever
och kan bara dö då och långsamt.

Just nu är du allt i mitt liv för mig
och utan dig är mitt liv inget liv längre.
Ring mig! Din kallelse endast
kan frälsa mig från vad som värre är
än själva döden i dess allra hemskaste,
plågsammaste, mest groteska och mest outhärdliga grymma gestalt:
den omänskliga ledan.
4. Fåfäng fångst
Hur jag fastnade? Vad det var hos dig som fångade mig?
Be mig ej redogöra för saken: den sitter för djupt.
Låt oss blott konstatera, att vi båda är kloka, mogna och erfarna.
Dessutom har vi på olika sätt gått igenom för mycket.
Två strandade äktenskap och sedan ett till som sket sig från början
å din sida; och för min del ej ett enda förhållande
på fyra år sedan det som då var led ett alltför förkrossande skeppsbrott
med hjärnhinneinfammation i en månad som summa av kärleken
blott för att hon ansåg könsakten mera väsentlig än vänskapen och relationen
och visade sig kunna offra den senare bara för fåfängans skull.
Efter det var jag inställd på att aldrig mer ha en kvinna,
och de enda kvinnor jag kunnat fördraga på närmare håll efter det
är mörbultade strandade äktenskapsvrak som jag själv.
Vare det därmed nog sagt om saken: vi har båda alltför djupt
sargats i hjärtat av upprepade genomborrande svärd
för att någonsin helt kunna öppet bekänna vår smärta.
Du kan vara lugn för mig: jag är vid mogna år fullständigt ofarlig.
Jag kan helt naken i säng med en lika helt naken välsignelse
inte ens frestas till att göra henne det ringaste ont
vad hon än gör med mig. Jag är utbränd i själen som älskare
och duger numera endast till att älska universellt.
5.
Jag hånar dig, vamp!
Jag är äntligen fri från dig nu.
I två år har jag uthärdat dina förskräckliga middagar
som aldrig har gett mig annat än högexplosiv diarré,
i två år har jag uthärdat dina förförelsekonster,
din sötsliskiga sentimentalitet,
din groteska förställning,
din utomordentliga tillgjordhet,
dina pedantiska pryda fasader
som blott varit masker för dina ordentliga misslyckanden
både som moder, maka och dotter åt alltför beskedliga män.
Du är tråkig, din ko!
Det är vad som är felet med dig.
Dina frikostiga luxuösa olidliga middagar,
ditt outhärdliga fummande,
ditt klåperi inom subkulturell ockultisms mest erbarmliga billighet,
ditt alltid utsläppta långa falskt prydande hår,
som du bara har för att maskera din billighet,
allt med dig är bara fams
som allenast kan ge dina män diarré
tills de tröttnar på att du ej någonsin kan göra dig ens det ringaste åtråvärd.
Gå och skit ner dig, din kossa,
och kom ej igen förrän du fått en man
som fått någon behållning av dig annat än diarré.

6. Risker
Lyckan och kärleken är egoistiska:
de vill blott ta hela världen med storm
utan att tänka på konsekvenserna.
Därför bör man alltid tänka sig för
innan man släpper lyckan och kärleken lösa,
ty när de väl har blivit lösa kan de icke vända tillbaka:
de kan endast då kontrolleras om de får ett slut.
Och där har vi kriteriet på kärlekens äkthet:
den är bara lycklig och äkta så länge man ej giver helt fria tyglar
åt deras naturliga självsvåldiga egoism.
Man kan aldrig tillräckligt ompröva ens egna motiv.
Ett förhållandes upplösning börjar ej med första grälet
men när ena parten ger anledning till det.
En anledning uppkommer helt omedvetet
när den ena parten först tror sig ha lurat den andra
med att i all hemlighet ha givit efter för sin egoistiska drift.
I en sann relation kan ej någon part någonsin lura den andra,
och om ena parten försöker och tror sig därmed komma undan
är det mycket bättre att han aldrig satsar på den relationen.
7. Min vän, jag ger upp
Du säger att du inte vet vem jag är.
Därför blir du helt livrädd när jag vågar för dig bekänna min kärlek.
Därtill har du anledning,
och därför kan jag ej omtala för dig vem jag är.
Jag kan bara be dig att lita på mig
fastän jag ingen rätt har att göra det.
Hur skulle jag kunna vänta mig av dig,
en över all mänsklig kritik skyhögt stående moder med två barn,
den mest respektabla person som jag känner,
att du skulle lita på en okänd främling?
Hur skulle han kunna få dig övertygad om
att han trots allt är att lita på,
att han är lika fäst vid dina barn som vid dig,
att han tror på dig som på sig själv,
att han trots all sin gåtfullhet, som han tyvärr ej kan avhjälpa,
- han skulle bara bli för dig mer gåtfull ju mera du forskade i honom, anser sig kunna försäkra dig om att han anledning har
att med säkerhet rekommendera sig som världens säkraste människa?
Jag kan ej tänka mig ens att du skulle gå på det.
Om du inte vill tro det minsta så kan jag ej vänta mig heller
att du skulle tro ens ett korn av det största.
Min vän, jag ger upp. Jag kan aldrig berätta dig allt det väsentliga om mig,
ty jag är en bottenlös avgrund,
en spegel som speglar en spegel så att bilden blir en oändlighet.
Talrika höga meriter som bara är luft mätt i pengar och status,
ett fäckfritt förfutet moraliskt sett som jag allenast fått fan för beständigt,
ett arbetsliv utan semester, frenetiskt och tungt, oupphörligt och otacksamt,
som verkar bli utan lön hela livet,
jag kan skryta med vad som helst som är ärligt,
men allt sådant är ovidkommande.
Och att jag i denna öken av arbete, ensamhet, motvind och hopplöshet
ändå är lycklig och glad och mer så kanske än någon annan
kan jag inte heller begära att du eller någon ska tro.
Jag står ensam för sanningen medan all världen beskyller mig
för att blott vara dess värsta bedragare, dåre och lögnare.
Där har du mig. Sällar du dig till världens hån av idioten,
och följer du världens bekvämlighet, eller är du av den åsikten
att idioten har rätt att förbli som han är och få vara en människa?

Jag kräver ingenting av dig, och jag kanske är din lojalaste vän
och kan lova förbli så till hundra procent under hela din levnadstid
även om du skulle välja förnuftet och leva i fred för mig.
Jag hälsar dig i så fall hjärtligt välkommen
till etablerade celibatisternas heliga tråkiga skara.
8. Telefonen
Vi har inte setts på tre dagar.
Vad öken av evighet, skilsmässa, ensamhet och isolering!
Vad sterilitet och vad torka,
vad iskontinent utan ände och liv,
vilken världsrymd av evig tristess!
Enda lisan i detta förintande mörker och svalg
har ett antal blodsblandade tårar av hjärtekval
komna direkt från ett hjärtas stormhärjade världsoceans
bittra helvetesuppror av smärta och Döda Havs sälta
i allra extremaste koncentration av det renaste själskval
fått utgöra. Även den yttersta smärtan är hälsosam
när den får utgjuta sig i befriande islossningstårar.
Min älskade vän, jag har dragit ur sladden till min telefon
för att du skulle skonas från att nödgas tala med mig om du ringde mig.
Nu är den ikopplad åter, och om du ej ringer mig
är det stor risk för att jag åter ringer upp dig.
9.
Tydligast är du för mig varje gång som jag vaknar ur sömnen.
Då framstår du med dina fnskurna drag
och din storslagna klokhet som renast och klarast
för min inre blick och för min kärleks tankar.
Frånstötande är du blott när du ej längre kan dölja
hur rädd du är för mig. När du inte vill vara ensam med mig,
när du döljer ditt ansikte för mig och ej längre ser mig i ögonen,
då framstår hela tragiken i vår mycket märkliga situation.
Ty du fruktar ej mig utan anledning fastän du ej känner till den.
Ett enda moment av mitt liv är den anledningen,
ett förkrossande ögonblick som ej en evighet kan undanröja.
Jag älskade för fyra år sedan en mycket erfaren kvinna,
fast jag inte visste själv hur oerhört märkt av livet hon var.
Att hon två gånger gift sig och skilt sig var allt vad jag visste.
Hon hade ej barn, men hon hade runt sitt vänstra bröst
ett ärr undertill som gick ett halvt varv runt bröstet,
ett fruktansvärt, skriande, fasansfullt, ömkansvärt ärr.
Någon hade så märkt henne för resten av hennes liv.
Att hon lyckades med att förföra mig kan jag ej neka till,
hon intresserade mig med sitt djupt outgrundliga öde,
och jag har ej någonsin varit så oartig
att jag sagt nej till en kvinna. Men hon drog mig ner i ett träsk.
Hennes äktenskap i det förfutna var två, men därtill hade hon haft
ett tiotal extra förlovningar, lösa förbindelser
och ännu ett okänt antal olyckliga godtrogna offer
för hennes perversa abnorma aptit.
På den tiden så var det ej än aktuellt med nödvändiga Aids-test,
men hon hade genom ett Wassermanntest
(som man genomgår för att få fram förekomsten av syflis)
fått fram ett positivt utslag på att hon ej var riktigt frisk.
När vår lösa förbindelse hade nått så djupa vatten
så ville jag ganska naturligt försöka att komma tillbaka till stranden.
Men hon var för skicklig och erfaren för mig: hon kunde sitt hantverk.
Ett ögonblicks verk, och ett liv var förstört.

När jag som resultat genast avbröt affären totalt var det tragiskt för sent.
Hon blev sedan sjuk, jag fck aldrig klart reda på i vad och hur,
och hon bytte sitt namn och adress.
Genom att hon haft män under många år i många länder
så vore det konstigt om hon inte smittats av Aids.
Och i så fall kan jag även ha blivit smittad.
Jag har aldrig velat ta reda på saken.
Jag är hellre okunnig om att jag är frisk till hundra procent
än att man ger mig visshet om att jag har något latent.
Därför kan jag ej någonsin mer genomföra ett samlag med någon jag älskar,
ty den som jag älskar kan jag aldrig utsätta för några risker.
I stället har jag, som en blind, nödgats mobilisera resurser av annan natur.
10. Livet
Himlen utbrister serent i en hög symfoni
över vår skönt välsignelsebringande universella förening.
Allt liv triumferar, all negativism och all död är förintad,
kvar står endast vi som all skapelsens krona
med vår allt besegrande fullmogna och oantastliga kärlek.
Må all tragedi se till oss och bekänna
att kärlekens gudomliga komedi är den fullständigt klart överlägsen.
Må livet förändras till en evig vår,
må all vinter och död aldrig mera slå till,
må vår härliga sol aldrig mera gå ner
i en ond dunkel natts djupa mörker,
må allt liv stå stilla och evigt förbliva vid liv
och allenast beständigt gå vidare, utvecklas och expandera;
för kärleken är allting möjligt och framför allt allt som är omöjligt.
Vad mänskor tvivlar och tror på är utan betydelse;
Livet allenast är summan av allt universum i evighet.

Nr. 9 fanns i två versioner, av vilka den andra löd sålunda:
Tydligast är du för mig varje gång som jag vaknar ur sömnen.
Då framstår du med dina fnskurna drag
och din klarsynta klokhet som renast och fnast
för min inre blick och för min kärleks tankar.
Frånstötande är du blott när du ej längre kan dölja
hur rädd du är för mig. När du inte vill vara ensam med mig,
när du döljer ditt ansikte för mig och ej längre ser mig i ögonen,
då framstår hela tragiken i vår mycket märkliga situation.
Ty du fruktar ej mig utan anledning fastän du ej känner till den.
Ett enda moment av mitt liv är den anledningen,
ett förkrossande ögonblick som ej en evighet kan undanröja.
Jag älskade för fyra år sedan en mycket erfaren kvinna,
fast jag inte visste själv hur oerhört märkt av livet hon var.
Att hon två gånger gift sig och skilt sig var allt vad jag visste.
Hon hade ej barn, men hon hade runt sitt vänstra bröst
ett ärr undertill som gick ett halvt varv runt bröstet,
ett fruktansvärt, skriande, fasansfullt, ömkansvärt ärr.
Någon hade så märkt henne för resten av hennes liv.
Att hon lyckades med att förföra mig kan jag ej neka till,
hon intresserade mig med sitt djupt outgrundliga öde,
och jag har ej någonsin varit så oartig
att jag sagt nej till en kvinna. Men hon drog mig ner i ett träsk.
Hennes äktenskap i det förfutna var två, men därtill hade hon haft
ett tiotal extra förlovningar, lösa förbindelser
och ännu ett okänt antal olyckliga godtrogna offer
för hennes perversa abnorma aptit.

På den tiden så var det ej än aktuellt med nödvändiga Aids-test,
men hon hade genom ett Wassermanntest
(som man genomgår för att få fram förekomsten av syflis)
fått fram ett positivt utslag på att hon ej var riktigt frisk.
När vår lösa förbindelse hade nått så djupa vatten
så ville jag ganska naturligt försöka att komma tillbaka till stranden.
Men hon var för skicklig och erfaren för mig: hon kunde sitt hantverk.
Ett ögonblicks verk, och ett liv var förstört.
När jag som resultat genast avbröt affären totalt var det tragiskt för sent:
alltför sent gick det upp för mig att hennes ärr under bröstet var ärligt förtjänat.
Hon blev sedan sjuk, jag fck aldrig klart reda på i vad och hur,
och hon bytte sitt namn och adress.
Genom att hon haft män under många år i många länder
så vore det konstigt om hon inte smittats av Aids.
Och i så fall kan jag även ha blivit smittad.
Jag har aldrig velat ta reda på saken.
Jag är hellre okunnig om att jag är frisk till hundra procent
än att man ger mig visshet om att jag har något latent.
Därför kan jag ej någonsin mer genomföra ett samlag med någon jag älskar,
ty den som jag älskar kan jag aldrig utsätta för några risker.
I stället har jag, som en blind, lyckats utveckla
andra resurser, förmågor och insikter.
(8.4.1988)
11.
En klok gammal dam vid en ålder av sjuttiosju år,
en änka och hårt prövad moder, förmögen men kristen,
lät sin efterblivne och fullvuxne son assistera
i tio års tid en vindkraftspionjär, en fantast-ingenjör.
Sonen tjänstgjorde gratis i tio års tid och fullgjorde otacksamma uppgifter
utan att vilja det själv. Efter tio år ber ingenjören
hans moder om lön för att han låtit sonen arbeta för sig under så många år.
Arbetsgivaren ber alltså arbetaren om en lön
för att den stackars anställde arbetat för honom gratis i så många år.
Och den lön han begär är ej liten: han kräver ej mindre
än tjugofemtusen riksdaler. Den ömsinta modern,
som är lika kristen som vindkraftsfantasten,
försöker beveka sin sons arbetsgivare och framför det argumentet,
att hälften åtminstone blott skulle vara ett lån.
Ingenjören är hård, säger nej, kräver allt eller intet
i sin oantastliga kristendoms namn. Det hör även till saken
att han inte klarar sin ekonomi, hans projekt är ej lönsamt,
han har nödgats låna belopp av sin mer ekonomiska hustru,
hon har därför grälat på honom, han har inte ens kunnat klara av
sin telefonräkning, och hustrun är lika kristen.
"Kräv pengar av tanten då, i Kristi namn!" säger hon till sin man,
"hennes son har ju arbetat gratis för dig nu i snart tio år!"
Och han lyder sin hustru och kräver betalt med besked
för att tantens son skall få förbli vid sin läst,
det ofrivilliga slavarbetet som han inte får något för,
såsom kristen begär han de tjugofemtusen i handen,
och hon, såsom kristen, ger honom alltsammans.
Hon blir blott förvånad och tycker det hela är konstigt,
och den stackars sonen får fortsätta göra sin slavtjänst
för kristne fantasten-fanatikern utan att någonsin få någon lön.
12.
Narkomanerna vördar och är mycket rädda om honom.

Han är ju så helig som präst, han är så självuppoffrande,
hans ärevördiga initiativ är ju så exemplariskt
för samtliga humanitära frivilliga hjälpverksamheter i landet.
Det är inte alla som öppnar sitt hems alla dörrar för blott narkomaner.
"Ja, kommen till mig, alla ni som är hopplöst beroende slavar,
som frivilligt hänger er åt alla laster och gärna förblir i dem,
som självutplånande viger ert liv åt den kärlek som är drogmissbruket!
Hos mig får ni knarka i fred, ni får göra mitt hem till en drogcentral,
ja, ni får gärna här utveckla sjukdomen Aids!
Allt är tillåtet i Jesu Kristi namn, amen."
Och hans flantropiska verksamhet ger mat och husrum och trygghet
åt nästan ett hundratal professionella drogister som gärna förblir i sin last,
och som hos honom har varje möjlighet att både sprida och utveckla den.
Så blir pingstkyrkan ett smuggelcentrum av nästan internationell rang och ryktbarhet.
Han gör ju ingen missbrukare någonting ont, han beskyddar dem och respekterar dem,
han ger den kontroversiella ruljangsen en frihamn,
hans heliga kristendom blir narkomanernas smittohärd,
blott de sociala och statliga institutionerna vågar förgripa sig på honom,
han konkurrerar ju ut dem, han ger narkomanerna ju en alltför ekonomisk vård,
staten placerar, försörjer och tvålar dem bättre på dyra hotell
var de får leva gratis för några miljoner om året som staten betalar.
Det är denne pingstpastors bästa försvar: hans sätt att skämma bort narkomanerna
är mycket mer ekonomiskt än statens.
13.
Min vän, du är illa däran nu. Jag är mycket orolig för dig.
Vad hjälper din kristendom nu? Är väl Jesus fortfarande din segerhuva?
Vad hjälper det nu fast du rabblar din Bibel helt utantill
och alla dess mest gudomliga och övertygande trösteord?
Vårdarna spottar åt dig och vill bara bli av med dig,
de ger sig illa kvickt bort ifrån dig för att lämna dig ensam
fastbunden med remmar vid sängen i mörkret
så länge du rasar med fradga kring munnen
och rabblar i vrede ditt heliga livs evangelium
som endast du själv är nog galen att tro på.
Förstår du ej att alla andra fullkomligen skiter i dig och din Gud?
När du kom till mig hade du redan gjort sju resor ut och in
mellan mentalsjukhus och blott förlorat ditt människovärde
som vinst av din frälsning, dess möda och fit.
Jag tog hand om dig, hjälpte dig bort från varenda fördömd medicin,
gav dig pengar och arbete, husrum och vänner och mat,
men du sket i alltsammans och vände tillbaka helt frivilligt
till ett mentalsjukhus. Varför? Blott för att bevisa för dem
att du inte var sjuk utan frisk, att Gud älskade dem,
dessa vårdare och elchocksgivare, mänskovraksmakare,
lobotomister och tvångsinjicerare,
att Jesus älskade dessa ohyggliga vetenskapsmissbrukare,
som blott kan liknas vid spanska inkvisitorer.
Vad fck narren Jesus för hela sitt livs universella kärlek?
Han fck bara fan för det genom en fullständig lynchning av pöbeln.
Och vad har du själv fått för dina predikningar, böner och heliga later?
En tvångströja, tvångsinjektioner, en fullständig ensamhet och isolering
och endast en kronikers framtid på olika sinnessjukhus
under ständigt tilltagande och obönhörlig förnedring.
14. Diskbänksromantik
Att stå i stöket i köket bland diskblafs och barnslafs
är ganska banalt och vardagligt och oinspirerande.
Ändå så har det sin charm i sin yttersta trivialitet.

När du säger att min plats ej är bland de rapande barnen,
att jag inte skall bry mig om er vardagliga banalitet,
att jag inte ska känna mig pliktig att närvara och dela bördan
av vardagens utomordentliga brist på fness
så får du mig att känna mig utestängd från dig och barnen.
Men segern är din. Därigenom får du mig blott att lära älska
det tölpiga sölandet, barnens näsvisa fasoner och fräckheter,
bristen på verklighetsfykt, den totala andefattigdomen,
den gräsliga vardagen, diskblafset, barnslafset,
fruntimmerstjafset och vardagens yttersta futtighet.
15. Det efterlängtade barnet
Har jag aldrig önskat få barn? Vilken fråga!
Var fnns väl den människa som ej är fåfäng?
Vem vill ej fortplanta sitt namn och få änglar till barn att få älska?
Jag älskade i tio år en god vän som jag ville ha barn med,
hon var därtill barndomsvän, hennes mor var min mors bästa väninna,
och hennes mor gav på sin dödsbädd sin dotter till mig att ta hand om och skydda.
Men dottern, som ej alltid älskade troget, gav sig åt en professionell narkoman,
sedan hade hon många män tills hon fck barn med en tio år yngre bohem.
Endast mig sade hon alltid nej till: hon hade män blott för att kunna bedraga dem.
Jag levde därefter samman med en vacker polska ett halvår.
Jag önskade ännu få barn även om denna polska ej var den jag högst hade älskat.
Men under det halvåret umgicks hon bakom min rygg med
tre män som jag aldrig fck träffa ens. En av dem höll till på kåken.
Hon spelade ut dessa tre män med skicklighet emot varandra,
hon retade sin föregående fästman till vansinne med att inför honom
firta med fängelsekunden och ge honom hopp medan hon närde planer
med man nummer tre. Ty hon insåg att jag inte kunde bedragas i längden.
Till slut, när jag inte var hemma, så släppte hon in i vår lägenhet
den föregående fästmannen medan hon själv reste bort till Paris
med sin man nummer tre. Övergiven av henne slog fästmannen
fullständigt sönder vår lägenhet tills värden ringde polisen:
en fyllecell blev resultatet av fästmannens vredes besvikelses bärsärkargång.
Och jag själv ville aldrig mer se åt en kvinna.
Nu frågar du mig efter tio år om jag ej någonsin velat ha barn.
Tanken har varit främmande för mig i all denna evighet.
Nu har den väckts ur sin slummer och måste tas ställning till.
Visst ville jag gärna ge dig ett barn, särskilt som det ej är mycket annat
som jag kunde ge dig i mera konkret form.
Då står vi inför monstret Aids och dess problematik.
Som jag redan bekänt vet jag ej om jag har denna smitta och vill inte veta det,
ty om jag visste det skulle jag ej kunna fortsätta leva.
Jag kan ej riskera att sprida den smittan om jag skulle ha den.
Det fnns dock emellertid alltid en utväg.
Numera så måste en kvinna ej bliva befruktad av mannen vid samlag.
Hans spermier kan givas till henne på riskfritt och mer skonsamt sätt.
Jag vet ej hur det sker i praktiken, det kanske kan kosta en avsevärd summa,
men om det är möjligt så ger jag dig gärna ett barn oberoende på vilket sätt,
ty det enda väsentliga är att det både är önskat och älskat från början.
16.
Hur kan jag uthärda att inte veta om jag blivit smittad av Aids eller ej?
När jag dessutom erkänner att just att leva med ovisshet är det mest svåra och tunga av allt?
Frågan är sannerligen befogad och kräver ett svar.
Jag kan ej råda bot på min ovisshet, genom solidaritet med de tusenden
som alla orättvist lider av sjukdomen.
Om det var säkert att jag själv var frisk medan du hade smittan
så hade jag kunnat blott av ren solidaritet insistera på genomförd kärlek.

Ty jag känner många som orättvist drabbats av detta Guds gissel,
historiens mest infernaliska glädjeförstörare,
som härjar fritt utan att någon bot ännu fnns,
och det verkar som om den ej heller kan fnnas.
Så länge den får härja fritt är det min plikt mot människosläktet
att visa solidaritet med de orättvist drabbade genom att leva som dem.
Trettio nya blir drabbade bara i vårt land var månad,
vår forskning på området har i dag minskats med nästan en tredjedel,
denna naturkraft som angriper människorasen har hittills blott gripit omkring sig;
vem kan informerad om den med gott samvete fröjda sig i köttslig lusta?
Du menar att jag därmed missunnar mig livets glädje att göra små barn,
- tänker du därmed bara på mig eller ock på dig själv?
Om du tänker på mig så är barn inte livsviktigt för mig:
jag har levat utan i hela mitt liv, och jag kan utan svårighet
leva helt utan ett köttsligt könsumgänge för obegränsade tider
och ändå ha kärlek i själen och kroppen mer än någon annan.
Och du skall ej någonsin nödgas behöva för min skull
ta reda på om du är ren eller inte. Den sjukdomen
är världens utmaning, prövosten och största gissel.
Måhända så är vår förbindelses mening
att tillintetgöra dess terror.
17. Familjen
Du smickrar mig och skämmer bort mig.
Det är inte barnens välsignade smekningar, tillgivenhet,
goda ordning och snällhet som gör mig så däst
utan frånvaron av allting sådant.
Du låter mig träffa dem bara när de är som snällast,
du hindrar mig från varje möjlighet att skämma bort dem,
du skickar iväg dem för att inte jag skall få se
att de är precis som alla andra barn är,
jag får inte ens, när de omöjligt vill sova,
gå in till dem och läsa för dem en saga.
Du sätter mig på hemmets tron utan att jag ens får vara hemma.
Det är ett besynnerligt fadersskap. Men jag förstår dig.
Du vill blott behålla mig. Du vill ej att jag skall stötas
av hemmets vardagliga stök och besvär, barnens omogenhet,
dina egna bekymmer och stunder av nedgång
och allt annat som man vill gömma för den som man älskar.
Men inget kan gömmas i längden. Jag har gett familjen min själ
och kan ej längre ta den tillbaka. Jag ber därför ändå om lov att,
när dina barn inte kan sova, få sitta hos dem och berätta en saga.
18.
Vi har var och en var sitt kors. Du har barnen och ekonomin,
den omöjlige fadern som inte betalar ditt underhåll
och inte är någon far för sin son,
dina barn måste du alltid prioritera framför allting annat;
och jag har min än större fattigdom, litteraturen, musiken
och astrologin, som knappt ger mig ens luft nog att andas,
min evighetsschism med vårt lands skönstaxeringssystem,
som gör att jag ej kan ha en hederlig ekonomi,
mitt bekymmer med släktingen inne på dårhuset
som bara ständigt blir värre: han vägrar totalt samarbeta;
på grund av min kunskap i litteraturen, musiken och astrologin
har jag ansvar för dessa tre områden och måste prioritera dem därför
framför allting annat. Vi har, som du ser, var för sig alltför tyngande kors
för att ens för varandra förmå kunna lätta vår börda.
Vår lisa och enda tröst är kanske den,

att vi genom att skona varandra från ytterligare bekymmer
ej någonsin är riktigt ensamma.
Fastän du med dina tre svåra skilsmässor, fyra egentligen,
aldrig mer ens får riskera att upprepa misstag,
så har jag er tre, dig, din son och din dotter
framför mig beständigt fastän jag ej har ens av er något fotograf.
19. Fullständig analys
Vi har kommit så långt nu att vi måste omsorgsfullt väga vart ord som vi säger
för att inte såra varandra, för att vara uppbyggliga mot varandra allenast.
Jag skriver allt längre och svårare dikter på striktaste meter,
och du skriver själv också ner dina djupaste tankar
för att bättre själv kunna meddela dem.
Det är hög tid nu, anser jag, för en förklaring av vad som har hänt,
för en distansierad exakt analys som kan skingra all oro.
Hur uppstod egentligen denna högt stående vänskap?
Vi sågs hos gemensamma vänner, jag gav större uppmärksamhet åt din man än åt dig,
han var verkningsfull som en bestickande dubbelnatur med en charmfull och vinnande yta
men med ett betänkligt och föga rent inre. Du kom in till mig
för att av mig beställa ditt öde i form av ett konventionellt karaktärshoroskop det var allt. Jag var medveten om att du ej hörde alldeles hemma
bland de andra tre festdeltagarna bland sina faskor och kallprat där ute,
men mer än så fäste jag mig inte vid din personlighet.
Du ringde upp mig ett knappt halvår senare för att bekräfta och påminna
om din beställning, jag fattade då att det var angeläget
och fck horoskopet klart lagom till våren.
Det var inget ovanligt svårt horoskop. Det var enkelt och hederligt
med klara linjer som famlade i ett mörkt kaos av föga frivilliga omständigheter,
men jag kunde inte få tag på en kärna i frukten. Hur djupt jag än letade fann jag ej
ditt horoskops mest väsentliga mening, dess riktning, dess mål och dess huvudtendens.
Detta gav mig som yrkesman en irriterande otillfredsställelse,
ty jag var säker på att där ändå måste fnnas en extra betydelse,
någon väsentlig och väl dold livsmening och spets,
ty det fnns det i samtliga människors öden.
I ditt horoskop fann jag ingenting sådant, jag gav därför upp,
och det återstod endast att sätta det i relation till mitt eget,
som jag alltid gör med vartenda personhoroskop som jag gör.
Och då uppstod med ens fenomenet som en uppenbarelse.
Satte man samman ditt i och för sig ganska goda personhoroskop
med mitt eget så uppstod ett svindlande skönt fenomen:
allt du saknade stod klart att fnna hos mig,
och allt det som jag saknade själv stod att fnna hos dig.
Dessa båda personhoroskop kom tillsammans att bilda ett mönster
som blott kan beskrivas som klaraste indikation för en alltför perfekt relation.
Denna kunskap om hur våra öden föll samman i en perfektion
var förpliktande, farlig och ytterligt känslig.
Jag var fast besluten att tiga om saken så länge som möjligt.
Så kom jag till dig till ditt hem på min första visit.
Vad jag fann var ett upplösningstillstånd, en slutfas i en tragedi,
två bedårande barn utan fader, du själv under svåraste stress
genom skilsmässans slutliga bittersta avgörande
och bekräftelsen på att din man varit destruktiv.
Och en dag efter mitt första besök var din skilsmässa avgjord,
jag hade då redan sett till att jag skulle få komma tillbaka,
vi knöt en kontakt som kamrater, jag lärde då känna
något så unikt som en fullständigt hederlig mänska.
Din sons första ord till mig var att han hette som jag,
där fanns redan från början en hemlighetsfull ödets vänskapskontakt,
och din dotter var ännu mer tillmötesgående.
Själv var du bittert erfaren och garvad som klok diplomat,
det stod klart genast att de problem inte fanns som du ej kunde brottas med,

och därtill kom det mest viktiga och underbara av allt:
det fanns ingenting som du ej hade ett svar på. Du var en som man kunde prata med.
Då kunde jag inte längre uppdämma mitt hjärtas islossningars känslor:
jag började då skriva dikter till dig, som jag inte gjort på fyra år.
Och du svarade med att bli rädd för att jag skulle visa mig som alla andra,
för att vår betryggande vänskap med ens skulle bliva förbytt mot en kratftmätning,
för att du skulle förlora mig för att i stället på nytt få en avskyvärd man.
Du var bränd. All din fruktan var ytterst befogad, du hade all anledning
att slå ifrån varje tanke på något förhållande,
men därmed bortsåg du från att jag själv blivit lika svårt bränd.
Även jag har olyckliga kärlekar endast att skryta med,
jag även har bittert lärt mig hur all passion leder allenast till våld,
jag har nått mitt livs mittpunkt och vill ägna senare hälften därav
åt allenast att uppbygga och aldrig mera riskera ett nederlag;
åtrå, naturbehov och överdrifter på kärlekens område
är för mig ett sedan länge passerat och helst bortglömt slagfält.
Här står jag allenast som vän och vill ej vara något mer för någon mänska
men ej heller någonting mindre. Jag kan aldrig för dina barn bli en riktig far,
men kanske jag hade kunnat bli något av en andlig fader för dem.
Ja, vi kunde ha träffats på nytt varje dag, haft en fast punkt tillsammans,
exempelvis på eftermiddagen när ni med barnen haft te.
Dina barn kunde då bättre fått lära känna mig och vice versa.
Vi är båda ganska hårt drivna av livet som misshandlade diplomater,
vi har skolats högt i den konsten av svåra outhärdligheter,
vad hindrade oss från att använda oss av vår mänskliga kunskap och erfarenhet
blott till godo för andra och även därmed för oss själva?
Till slut bör jag tillägga såsom en brasklapp inom parentes,
att det enda jag fruktade av vår förbindelse
var att bli bortskämd av dess ofrånkomliga lycka.
Om jag ej fck träffa er dagligen har jag förblivit i stället
er daglige hemlige närmaste vän och en trognare sådan
åtminstone hittills än om jag var dag blivit bortskämd hos er.
Även fruktar jag vreden hos min härskarinna, min fru, den mest krävande av alla hustrur,
som jag blivit gift med för evigt, Musiken, ty hon kanske ej tolererar rivaler.
Men å andra sidan är hon endast till för
att man alltid skall kunna fortsätta älska trots allt.
(10-11.4.1988)
20.
Att älska till döds - är det möjligt? Det är alltför möjligt.
Jag vet att jag väl skulle lätt kunna älska ihjäl dig,
men för att ej göra det älskar jag hellre ihjäl blott mig själv.
Jag besökte igår, när jag inte fck komma till dig, en skabrös gammal hora.
Hon låter mig göra med henne precis vad jag vill.
Jag kan lätt tillfredsställa mig med henne,
men aldrig har jag tyvärr kunnat älska en kvinna
förutan att efteråt fyllas av vämjelse, hat och förakt för den kvinnan.
Den känslan vill jag aldrig hysa för dig.
Sexuell tillfredsställelse är något absolut avskyvärt,
höjden av självgodhet, hybris och egenkärlek.
Den odrägliga kvinnan jag var hos igår var den vältrande sorten,
som blott bryr sig om köttets ytliga sinnlighet.
Dig har jag aldrig ens vidrört, ty så mycket älskar jag dig.
Men den ytliga sinnliga vidriga gamla och vältrande horan
som gav mig mitt kötts tillfredsställelse
kunde jag blott av ren avsky och vämjelse mörda för evigt.

21. Den mänskliga svaghetens mysterium
Att du aldrig träffat en man som ej haft sina svagheter är ej att undra på:
den mannen har aldrig funnits som ej varit svag.
Att just dina två senaste män haft mer sjukliga svagheter än alla andra
är dock mera följden av otur än eget förvållande.
Jag kan förstå att män kan bli helt galna av så kallad kärlek till dig,
och det tycks nästan vara ditt öde att ha fått män som blivit galna
ej av dig men på något sätt av sin svaghet för dig.
Men om männen ej samtliga ägde förfärliga svagheter
skulle de ej älska kvinnan, och då skulle människosläktet ta slut.
För livets skull fnns mänskans eviga svagheter
på gott och ont till förbannelse för hela världen men för dess kontinuitets skull.
Jag känner själv alltför väl mina ohyggliga svagheter,
men du kan känna dig säker för dem.
Om än världen gick under så skulle jag ändå se till
att ditt hem, din familj och din tillvaro skulle bestå
och fortleva i fullständig säkerhet
till och med för mina egna ohämmade svagheter.
22. Fåfäng möda
Din list är gagnlös. Kvinnor kan ej lura mig.
Helt fåfängt har du bit för bit fört in mig i ditt hem,
fått mig att växa in i din familj,
helt långsamt och omärkligt insnärjt mig
i dina barns tillgivenhet och dina garn,
med list har du förkunnat "att jag inte skulle bry mig om er",
"att jag ej får vänta något av er", "att jag inte skulle hysa något hopp"
och allt det andra, medan du i förbigående som i ett understatement
bundit mig vid er mer fast och säkert än med kedjor.
Allt ditt arbete var onödigt från början, helt förgäves
och en fåfäng möda, ty förrän jag satte foten innanför din dörr
för första gången var jag redan mera bergfast fästad vid dig
än vad någon kvinna med de mest professionella konster
kunnat åstadkomma med en livstids äktenskap.
23. Älskaren in spe
Jag får inte klaga. Jag får inte vara svartsjuk.
Jag får inte känna mig ens orättvist behandlad,
för jag är ju inte ens din älskare.
Nej, jag är bara älskaren in spe,
som inte får ha något hopp,
som inte ens får kyssa dig på handen,
och som inte ens får titta på din TV
till och med när du är hemma,
jag får inte klaga fastän du ej ens en gång
undsluppit dig att du det minsta tycker om mig.
Andra trivs du med att bada bastu med,
men jag, som uppfödd är med bastu,
måste känna mig utfrusen.
Jag ska bara älska helst på avstånd och ej visa mig,
stå till din tjänst omedelbart och blott när du behöver mig,
och ej ens skriva ärliga bekännelser om vad jag känner.
Jag ska bara vara en symbol för dig en evig älskare in spe
och aldrig något mer.
Är jag då icke människa?
Madame, jag borde inte älska er,
jag borde tagit bort från er min hand

då redan när ni bad mig aldrig hysa något hopp.
Jag älskar mot min vilja den jag inte borde älska,
och som straff där för har jag nu blivit
blott en evig löjlig älskare in spe.
Jag gratulerar ödet till dess lyckligt genomförda lek med mig,
ty ingen kan däröver känna någon skadeglädje ens
förutom bittra och groteska ödet
i dess hemskaste outrannsaklighet.
24. En bekännelse
Eftersom du fritt umgås med Said och bekänner det öppet
så är även jag skyldig dig en bekännelse.
Jag umgås öppet och fritt med en kvinna som är sex år äldre än jag,
jag har gjort det i två år nu redan, hon är en kollega till mig
i två körer, hon var den som sist ställde upp i den judiska kören,
hon har alla goda förmågor: varmt hjärta, generositet, mjukhet,
tillgänglighet och förmögenhet. Kruxet är blott att jag aldrig har älskat den kvinnan
och aldrig kan göra det. Hon har försökt att förföra mig,
men hon misslyckades fullständigt, och efter det kunde jag bara umgås med henne
på villkor att hon aldrig rörde min kropp.
Hon har nu i två år bjudit mig på förträffiga middagar,
hon är en utsökt matlagerska, och hon har även ibland hjälpt mig rent ekonomiskt,
men aldrig har hon lyckats köpa mig. När jag i vår lärde känna dig
gjorde jag tappra försök att avyttra bekantskapen med körkollegan,
men jag kunde ej vålla henne bedrövelse: hon vet ej om att du fnns.
Hon har fortsatt att bjuda mig på läckra middagar, och jag har inte haft hjärta
att säga direkt nej till hennes välvillighet. Hon är ej min typ,
jag gjorde det genast från början helt klart för den trånsjuka
att det ej någonsin kunde bli något emellan oss,
och det är hänsynslöst av henne som sex år äldre
att ha sökt förföra och lägga beslag på en så mycket yngre man,
men det har jag aldrig kunnat omtala för henne: hon är ju en kvinna.
Hon har varit gift en gång i tio år med en knöl som ej gav henne barn
men som dock gjorde andra gravida. Hur hon kunde uthärda honom så länge
har jag aldrig kunnat begripa. Han visade ofta att han inte var värdig henne.
Jag vet inte vad Said betyder för dig. Jag vet bara att han känt dig längre än jag,
och att jag aldrig önskar riskera att han blir så svartsjuk på mig
som jag döljer att jag är på honom. Han är en sympatisk person
och en värdefull vän säkerligen, som sådan kan jag respektera och umgås med honom,
men aldrig att jag ger mig hän åt ren svartsjuka. Hellre så rymmer jag fältet.
Om du inte vill att jag mer tackar ja till en middag hos äldre kollegan,
så går jag ej till henne mer. Hon kom in i mitt liv som en lugnare fäkt
efter den ödesdigra fatala förintelsen för fyra år sedan,
som gjorde allt vad som stod i en erfaren kvinnas makt
för att förstöra för mig och göra mig impotent
såsom hämnd för att jag genomskådade henne.
Jag vet inte hur väl hon lyckades, ty jag har aldrig därefter
ens vågat ta reda på saken.
26. Kärlekens språk
Hur skulle jag kunna ge dig min svartsjuka?
Hur skulle jag kunna tvivla på dig?
Blott din närvaro frälser mig från varje misstanke,
frälser min själ från all sjukdom och svartsjuka och brist på säkerhet,
gjuter mig samman med dig i vår eviga själs underbara fullkomlighet
och gör mig bättre som människa.
Du är min frälsning, min moder, min dotter, min kvinna och min enda vän.
Om du sviker mig går jag förlorad i träskegoismen,
och utan er tre skulle jag knappast mer kunna leva.

Förbarma dig över min svaghet, glöm bort all min svartsjuka,
tänk inte på hur min kärlek kan ta sig besatta och maniska uttryck,
och håll mig på avstånd för min egen skull och din egen,
ty den dag vi äntligen möts i en kyss i den mest paradisiska av alla sängar,
den som enkom bäddats för oss,
skall den dagen bli evig och kontinuerlig och aldrig ta slut
liksom även den kyssen, som vi aldrig skall kunna bryta;
ty den kärlek som talar blott genom tystnad är mera värd
än alla skalders poetiska ord, som blott missar mer säkert
ju närmare de söker sikta mot kärleken med sina fåfänga ord.
Ty det är vad den riktiga kärleken är:
den blott uttrycker sig genom fullkomlig tystnad.
27. Den löjlige älskaren
Är han inte löjlig? Han trodde han kunde få mig,
han trodde att han kunde köpa mig med sina löjliga brev,
han var dum nog att tro att jag kunde bli fångad,
han är lika dum och svag som alla andra män,
som trodde de kunde få mig och ha mig, behålla mig och göra mig till sin egendom
blott genom att skämma bort mig och komma med falska bekännelser,
smicker och bedrägerier, förförarcharm och manlig hjärtlös förljugenhet,
han trodde han kunde göra på mig något intryck och få mig att bli imponerad
av hans festinbjudningar, fna fasoner, musik och konserter.
Den narren! Då låter jag mig hellre bjudas på pizza av Said,
etiopiern, som är mera jordnära och som jag känt mycket längre.
Ha-ha! Den idioten till friare lät jag ej se ens en Hemingwayflm här hos mig,
men Said låter jag gärna se vad sensuell flm som helst och hur sent som helst.
Gärna tar jag mot en inbjudan av vännen Said om det kan förläna mig möjlighet
att refusera en inbjudan till världens fnaste Mahlerkonsert av min löjlige älskare!
Det spelar ingen roll hur oerhört fn konserten än är.
Den må vara säsongens förnämaste, hela publiken må stå i en kvart kvar
och jubla förryckt applåderande, det kommer mig inte vid,
blott min löjlige älskare får lära sig att jag gärna är grym när jag kan.
28. Tre bjudningar
Vi var sex personer inbjudna och väntade till den högtidliga bjudningen,
du, dina barn, jag och dina föräldrar. Vi kom aldrig,
dina föräldrar och du fck fullt upp, och jag hamnade i diplomatiska åtaganden
mellan Småland och Lillhagen. Och alla saknade oss.
"Varför kommer de inte? Här väntar vi dem, alla de sex personerna,
och ingen kommer. Skall vi ej få träffa då hans nya spännande släkt?"
Och vi gjorde ett större och djupare intryck på den värdfamiljen
med att inte synas en enda person än om vi hade alla sex kommit som en invasion.
Och på aftonen frågade alla: "Var har du din fru? Varför kommer hon inte?"
Och jag fck på nytt skylla på dina gamla föräldrar, ovetande om att du dessutom
inte var frisk. Och tack vare mitt högtidstal till alla kvinnor,
så var det som om du var där ändå i alla fall. Alla kände din närvaro,
att du stod bakom mig när jag höll talet, som blev kvällens höjdpunkt.
Det gick så långt till och med att fera bad mig att hälsa till dig fastän de aldrig sett dig.
Du blev faktiskt mera rejält presenterad för alla de trettio vännerna där,
ja, din närvaro kändes där bättre, än om du själv funnits där påtagligt.
Den tredje bjudningen var till konserten. Du lämnade åter biljetten
och bad mig att ge den till någon som bättre behövde den, då du själv hade förhinder.
Jag var nästan glad, för jag skämdes för det att konserten måhända ej skulle bli njutbar.
Nu gick det ej bättre än att denna Mahlerkonsert blev en så obeskrivlig succé
att publiken stod kvar i en kvart applåderandes hänryckt och utan att tröttna,
och hela orkestern tog till en fanfar för den grå veterandirigenten: det gör ytterst sällan orkestrar.
Konserten var kort sagt och rent ut sagt hela säsongens och spelårets otvivelaktiga höjdpunkt.
En sådan total framgång för både kör och orkester sker kanske ej någonsin mer.

Endast en detalj fattades: du fanns ej med i publiken. Och knappast skall någon
som lider svårt i Etiopien, för det att du närvarar vid eritreiska sällskapet,
få lida mindre för det, medan jag är fullt säker på, att om du funnits med
i vårt konserthus salong hade årets mest givande och underbara konsert
blivit ännu ett nummer förnämare.
29.
Grymma kvinns! Jag förstår dig och känner dig nu.
Du är fullkomligt hänsynslös med männens känslor.
Du utnyttjar männen så länge du kan blott för att kunna slänga dem sedan på soptippen
när de ej har något nytt mer att komma med. Tragiska kvinna!
Jag älskade dig, ty du passade mig, jag avgudade dig, och jag kunde ha blivit
för dina två barn den avgjort bästa tänkbara fader.
Men du ville svartsjukt ha barnen blott helt för dig själv,
du berövade dem deras riktige far, och du har sedan aldrig mer
låtit en annan man bli någon ersättning för deras fader.
Du pinade fadern ihjäl utan att vara själv riktigt medveten om det.
Han älskade dig, och du kastade ut honom och tog ut skilsmässa
hjärtlöst och hänsynslöst, och sedan dess har du ständigt förvärrat
hans situation och din egen med att ytterligare blott visa fendskap och öppet hat
emot honom, den stackaren. Din diamanthårdhet kan skära sår
som ej någonsin läks i ett hjärta av glas, ja, av sten.
Och du medgav ej ens att du någonsin tyckte om mig, för det gjorde du aldrig.
Du hatade och blott föraktade mig för att jag var en man
och en lika fördömd, svag och ömklig man som alla andra.
Byt kön då, förbannade rivjärn, om du inte kan hysa kvinnliga känslor!
Om du så gör anspråk på att vara hårdare och mera stenhjärtad än någon man
skall jag härefter umgås med dig som man slåss med
bärsärkar och busar, soldater, förtryckare och översittare.
Aldrig blir jag någon skottavla för dina svagheter för allmän skottlossning.
Skjut om du vill, ja, löp amok och skjut vilt omkring dig,
men aldrig mer att jag blir den som klär skott för ett skjutgalet fruntimmer.
30. Den perfekta relationen?
Det är vad vi kunde ha blivit, det är vad vi ännu kan bli,
ty det är vad vi är innerst inne. Vad är då den fullkomliga relationen?
Du har först och främst fel när du påstår att jag har använt mig av astrologiska kunskaper mot dig.
Den anklagelsen måste strax följas av en bekännelse: en gång har jag gått och ljugit för dig,
men allenast en gång. Icke jämför jag allas personhoroskop med mitt eget.
Jag ljög endast för att du ej skulle känna dig privilegierad.
Det är ytterst fås horoskop som jag noggrant har jämfört med mitt.
Det är före dig faktiskt blott två. Båda var äldre damer än jag
som försökte förföra mig och som misslyckades.
Vad hade du då gemensamt med dem eftersom jag jämförde dig som nummer tre?
Ingenting. Att jag jämförde dig var totalt utan avsikt. Det var blott en slump.
Jag blott gjorde det för att jag inte var tillfredsställd som astrolog
med det arbete som jag lagt ner på dig: jag kände att jag var skyldig ge dig något mera
när du hade väntat så länge, i synnerhet när det var klart att det viktigaste lyste klart med sin frånvaro.
Någonting fattades. Jag visste ej hur jag skulle få fram det, och slumpen tog vid;
av en nyck, omedveten och oseriös, som när Edison i brist på annat försökte ett skäggstrå
som tråd i sin glödlampa, tog jag och jämförde ditt horoskop med mitt eget.
Jag upptäckte då förutsättningar för en perfekt relation. Jag har alltsedan dess trott,
och tror det fortfarande, att en perfekt relation trots allt kan vara möjlig.
Men från första början så hopade sig oerhörda problem,
medan samtidigt tecken på att du var med ständigt visade sig.
Efter mitt allra första besök hos dig fyttade följande dag Håkan ut från dig.
Det var precis lika slumpmässigt som relationshoroskopet.
Du frågade mig om jag kunde få in Martin i kyrkans gosskör.
Tyvärr är ansöknings- och inträdesproven till denna i mars, vilket jag fann en månad för sent.

Du blev glad när jag ringde till dig - det var i telefonen som jag första gången fck höra dig skratta.
Du bjöd mig på "Våld i Malaya" - för att genast återta inbjudan följande dag
med den ursäkten att du fått en annan inbjudan. Det blev min anledning
till att ta bladet från munnen och för första gången bekänna min "svaghet"
i den första dikten som ännu är lika aktuell, sann och giltig.
Du stannade hemma på Påskdagen, lät mig se "Våld i Malaya" och avstod från din egen inbjudan.
Du sade till och med att jag precis när som helst fck se TV hos dig.
Du kom hem till mig en månad efter mitt första besök hos dig med din bedårande dotter
till min ateljé, och vi gick även båda tillsammans till våra gemensamma vänner.
Du visade mig brevet som Robert skrivit och skällde ner honom när jag kunde höra.
Du visade mig många tecken på tillgivenhet men tog aldrig ett steg fram med mig
utan att genast ta ett halvt eget privat steg tillbaka och hålla distansen.
Dock var du ej rättvis beständigt. En Hemingwayflm lät du mig ej få se hos dig,
medan du följande vecka lät Said se två flmer hos dig varav en var direkt sensuell.
Jag var klok nog att dölja min upprörda svartsjuka - du kan ej ana de marter jag utstod.
Och sedan kom chocken: när du tackat nej till tre inbjudningar ifrån mig
för att offra den sista av dem för i stället gå ut med Said
skrev jag dikten som gjorde dig vred, och det blev upprörd skottlossning i telefonen.
Jag säger det en gång för alla: jag fyr hellre fältet än visar mig svartsjuk,
och jag tänker aldrig besvara ren vrede. Jag var därför tyst på min sida av luren
och mottog din skottlossning utan att svara med annat än "jaså" och "jaha".
Mitt svar får du nu: jag är oemottaglig för skottlossning,
och du har ingen att skjuta på när jag är måltavlan,
ty när det gäller mig har du ej anledning. Jag har ej rört dig. Du har i så fall mer rört mig.
Att jag jämförde våra personhoroskop var ej i någon avsikt, och när jag då fann vad jag fann
så meddelade jag resultatet ej i någon avsikt: jag blott konstaterade fakta.
Naturligtvis kunde de fakta ha utlöst en "Tristan-Isolde-effekt",
hopplös kärlek påtvingad av ödet i ständigt förtärande och ofrivillig passion,
men vi har båda så outhärdliga erfarenheter på området,
du med två barn och tre skilsmässor, och jag med enbart de bittraste erfarenheter av falhet och våld,
att där fanns mellan oss endast ren relation utan fara för att löpa amok.
Vi har ej förpliktelser emot varandra och inga belastningar av relationen,
vi har våra olika liv, du med vänner som jag inte känner,
och jag även med andra nödställda damer med barn utan far eller med andra skilsmässor bakom sig,
som jag bekymrar mig för utan att för den skull kunna någonsin bli involverad.
Erfarnare kvinnor har vanan, när deras affärer har blivit för många och kritiska,
att vända sig till helst yngre och intakta manliga oskulder för att få balsam på såren.
Fast jag icke är någon sådan och dessutom är helt omöjlig för någon att kunna förföra,
så har jag dock lyckats behålla förmågan att såsom en oskuld
ge balsam åt skadade offer för kärlekens baksidor.
Vad det än blir av vår märkvärdiga relation, om det blir något,
så låt oss alltid behålla den intakt, perfekt och fullkomlig i sitt eget liv,
även om den för alltid förblir blott en vänskap.
Jag har alltid blott talat väl om dig med andra mänskor,
när det kommer fram bör du inte bli arg men blott ta det som en komplimang,
ty det är inte menat som mer. Särskilt kvinnor i Sverige
har den ganska konstiga ovanan att uppta en komplimang som en ren förolämpning.
Det är samma mentalitetsfenomen som på liknande sätt går igen i kulturen:
folk uthärdar inte att höra ren klassisk musik
men tar gärna emot hörselskadande oväsen i form av rock,
och i tio års tid har jag fått åttio gånger romanmanuskript refuserade från alla svenska förlag
med besynnerliga motiveringar, ursäkter och undanfykter som:
"Vi kan ej tro på ditt manus", "vi utger det inte emedan vi blott icke vill",
"det har stora förtjänster, men vi måste ändå tyvärr returnera det",
"vi kan ej känna för att publicera det",
och annat liknande subjektivt nonsens:
ej någonsin något konkret eller någon berättigad anledning,
bara den blindaste, hårdaste, dummaste vägran att mottaga kärlek och välvilja.
Jag har nu levt trettiosex år och blivit blott rakt refuserad på samtliga områden,
litteratur och musik, kärlek, samhällsliv, rättvisa,
allt har förvägrats mig ha någon talan i. Men ändå fortsätter jag med att älska och arbeta
även om min enda lön i det här landet i detta liv verkar bli bara magsår.
(14.5.1988)

Fler uteslutna dikter ur "Ateisten"
1.
Du dök som en säl upp ur havet.
Jag såg något röra sig nere vid brusande skummet vid strandklipporna,
och jag undrade först om det var någon minkkoloni, någon utterfamilj
eller rentav ett sällskap av sälar, ty sjölejon kunde det ju inte vara.
Jag skärpte min syn och såg en ensam människa resa sig upp ifrån skummet,
en bronshyad havsgudsatlet med en skimrande gyllene kropp
som med glans konkurrerade ut hela havets i gyllne mjukt blänkande vågor
och sprudlande skummet av silver mot de blankpolerade ebenholtsklipporna.
Vackrare än någon gud ifrån Hellas och någon fördömd prisbelönt muskelbyggare
reste du upp dig mot disiga gyllene skyn och slog ut universum och solen
i renhet och strålglans och skönhet. Du skakade vattnet ur ansiktet och dina gyllene lockar,
och jag måste motvilligt för mig bekänna att jag aldrig sett något skönare väsen i hela mitt liv.
Allt som följde var mindre väsentligt. Det viktiga och oförglömliga var din entré
i mitt liv. Fastän jag redan känt dig i så många år blev jag först i din födelses ögonblick
ur det skumglänsande havet som en manlig Venus, fullt medveten om
att du redan betydde för mig mer än Gud och mer än någon levande människa.
2.
Vi tog en drink, du fck duscha, jag gav dig en ny omgång kläder,
och jag ställde upp med att hjälpa dig i ditt åstundade företag
att hädanefter få gälla som död om det bara var möjligt.
Vi trodde ej då någon av oss att det kunde visa sig möjligt,
men när jag fck höra att Myers med "Ariel" helt ofrivilligt gått under
så var möjligheten med ens alltför påtagligt genomförbar.
Att du hade gett Myers de kläder han så oförsiktigt själv glömt att ta med
så att han kunde ikläda sig kläder som alla visste var dina
beredde oanade fyktmöjligheter för dig från din tillvaro och dina vänner.
Det fanns inte en som betvivlade att du var död.
Ingen kunde ha överlevt plötsliga tromben och skyfallet.
Jag ensam visste att du genom ödets försyn lämnat båten
och det innan den ens försvunnit från Bohusläns kuster.
Det var en så hisnande tillfällighet att det var nästan som tidlöst förutbestämt
att du helt enkelt skulle försvinna för att leva vidare endast som död
för de festa som känt dig. Och jag hade utvalts som din enda och detta ödes förtrogne!
Jag kände mig hedrad. Och ingen var lämpligare som bevarare av ditt livs hemlighet
än den som älskade dig så oändligt och innerligt att han ej ens mera,
från och med att du dök upp ur det silvrade skummet,
kom upp ur det virvlande havets omätliga krafter och dyningar
såsom en nyboren gud sänd till jorden för att missionera bland mänskorna
och därigenom upplysa dem, skänka dem lisa och trygghet och väbehag,
vågade röra vid dig. Aldrig mer efter den dagen vågade jag mera snudda vid dig.
3.
Homosexualitet är föraktligt och fult såsom något naturvidrigt, tarvligt och ont.
Aldrig hade jag någon fördragsamhet med fenomenet så länge jag levde,
men när du steg upp ur det fradgande havet så ren och grann, gyllne och härlig,
så frisk och så sund, var jag fullkomligt ställd och besegrad av känslorna mina
inför fenomenet sann maskulin skönhet när den är som ädlast.
Jag måste blott medge att jag stod där tvingad av ödet till att acceptera
att jag härmed älskade en av mitt eget kön och det till vanvett.
Det gick ganska lång tid förrän jag bekände vad som hade hänt med mig,
men när jag äntligen erkände hur svag jag blivit för dig av ren oneklig kärlek
så slog du mig med din förkunnelse minst sagt med häpnad.

Du skrattade och tog det hela så lätt med en klackspark och sade:
"Den som inte kan älska sitt eget kön kan ej någonsin lära sig älska det andra."
Du menade att kärlek började med homosexualitet, lesbicism eller pederasti
och ej någonsin kunde bli kärlek om den ifrån början ej var onaturlig.
Du slog mig med häpnad med andra förkunnelser även,
som det, att det var onaturligt och omöjligt att leva inne i storstaden och överleva
om man icke dagligen använde droger.
Jag blev ej chockerad av din underliga moral, jag blev slagen av häpnad allenast
mest eftersom du själv minst levde i enlighet med den.
Du älskade ej utom undantagsvis och då endast med kvinnor,
du var en högt utvecklad renlevnadsman som ej använde några narkotiska medel
och inte ens te eller kaffe, och ändå försvarade du varje last som förtappade människor äger.
Det draget förstod jag ej någonsin hos dig, och det var det som kom emellan oss
i formen av, förstås, denna svårt lidande mer än hårt prövade, svaga men gripande kvinna.
4.
När jag var i Indien så lärde jag mig av fakirerna
att Gud var Gud och att var mänska kunde bli Gud
om hon blott kunde avstå från sex.
Ingen mänska kan avstå från sex,
men jag lärde mig där av fakirerna hur man kan avstå från sex.
Joga är bara till för att avvänja kroppen från köttets, naturens och könslivets laster.
Jag lärde mig fullkomligt där att behärska min kropp
genom övningar som ofta var onaturliga, plågsamma och rent groteska,
men vinsten i gengäld blev desto mer underbar:
den som till fullo kan kuva sin kropp, kontrollera sitt väsen och noga behärska sitt själsliv
är just så lik Gud som en människa alls över huvud kan vara när hon är som bäst.
Sådan var både Jesus och Buddha och Gandhi och andra.
När jag kom tillbaka till Norden så uppfylldes jag av de gamla naturliga lasternas frestelser.
Strängt blev jag varnad av sunda förnuftet: "Om du giver vika för könsdriften
måste du hopplöst förlora din själ, desto mera som du nu i Indien har vunnit den."
Ingen kulturkontrast kan vara svårare än att från Indiens mystik
konfronteras med välfärdssamhällets omänskliga materialism,
som gör allt för att avlägsna själen och samvetet, Gud och förståndet från människan.
Jag gav ej efter för frestelsen utan stod mot alla fysiska lockelser,
tills du dök upp ur mitt hav. I den stunden så visste jag genast
att min själ för alltid var hopplöst förlorad. Jag var icke längre en Gud.
Jag var endast en människa.
5.
Och inte nog med det. Sedan vände du helt upp och ned
på mina samtliga med möda uppbyggda etiska och djupt moraliska normer,
begrepp, föreställningar, uppfattningar och värderingar.
Du lär mig att livet utan erotiska övningar
varken är mänskligt, naturligt, sunt eller ens uthärdligt.
Man bör ha samlag vareviga natt, förespråkar du,
och visar upp dig själv som idealiskt exempel.
Du framstår som motsatsen till allt jag levat för,
hela min livsföring hittills, och visar ett nytt liv som jag står helt främmande för.
Men den viktiga lärdomen av ditt exempel och av allt det nya är det,
att man aldrig kan leva allenast för sig.
Livet är dualistiskt, och den som ej tror på en annan än enbart sig själv
är en misslyckad, inskränkt och oöppnad mänska,
beklagansvärd i sin odräglighet, ensidighet och omänsklighet.
Du slog upp dörren för det nakna faktum
att jag icke blott är mig själv och ej blott har mitt eget liv för mig att leva.
Var mänska är blott en partikel av det stora hela,
och all egoism måste vara obotligen hemfallen åt självdestruktivitet.
Sådan är den naturliga mänskliga lagen för allt mänskligt liv

som allenast är tillhörigt den universumomspännande gudomen,
Guds allomfattande liv, som ej han ens är enbart sig själv, utan blott,
liksom varje sund människa, en som blott uppgår i alla de andra.
6.
Men den största förvåningen väckte du hos mig
med den häpnadsväckande grova förkunnelsen
att onani icke vore förkastligt, föraktligt, naturvidrigt eller ens skadligt.
"Det är kanske den enda riskfria formen av sex," sade du på fullt allvar,
"och om det blott göres av kärlek är akten precis lika helig som könsakten."
Och med din vanliga sakliga klarhet så kom du med noggrant uttänkta försvarsargument.
"Genom masturbation kan du aldrig riskera att skada din partner.
Det blir aldrig övergrepp, våldtäktsmomentet och risken försvinner,
du smittar ej någon med eventuella veneriska sjukdomar och kan ej heller bli smittad,
det enda du saknar är fysisk kontakt. Den kan ersättas med en helt andlig kontakt.
Om blott Onan arbetar sig upp till orgasm med sin älskade i sina tankar
och älskar den älskade uppriktigt i sina tankar i aktens begående
är akten helig som kärleksakt. En sådan kärlek är helt fri från fysisk föraktlighet
och kan därmed uppnå sällare höjder i frihet från samtliga riskmoment,
än vanligt knull mellan två mänskor någonsin kan komma upp till.
Jag rekommenderar dock ej onani åt en sådan som du.
Du är skolad i indiernas höga mystik, och jag skall aldrig fresta dig till att
begå något avsteg från din höga under hårt arbete ernådda renhet.
Ty masturbation måste lika fullt som varje annan sexualakt
dra ner mänskan från hennes högsta gudomliga vishetsnivå
till den vanliga mänskliga bottennivå som är allt dödligt livs och naturens."
7.
Den farligaste komplimang som du någonsin gav mig var:
"Om nånsin Gud skulle uppträda i form av människa
tror jag att han skulle ungefär vara som du."
Den mest farliga av komplimanger emedan den frestar till både total egenkärlek och övermod.
Det hade du aldrig tänkt om mig om du känt till mina kärleksaffärer.
Ja, jag även, den bland män renaste, har gått och älskat,
förfört, frossat, suktat och varit ett djur.
Aldrig ville jag vara en gud ens om jag fck en möjlighet.
Att vara människa är ju att vara allt gott och allt njutbart och härligt som något kan vara.
Jag ville ej någonsin vara odödlig,
jag ville ej någonsin ha mer än mänskliga noga begränsade gåvor,
jag ville ej någonsin ställa mer anspråk på livet
än blott att få älska och det obegränsat men dödligt.
Men det nog mest märkliga med din otroliga liknelse mellan mitt väsen och Gud är,
att om någon människa någonsin blev såsom Gud
skulle nog endast du kunna vara den människan.
Vampen och musikern
Hon älskade en stackars olycksmusiker.
Hon drogs till honom eftersom hon saknade sin man,
som lämnat henne efter tio år av fruktlöst äktenskap.
Den arme musikern var öppen, god och lättillgänglig
och såg ut att vara ledig till på köpet,
och vad är väl livet för en kvinna om hon ej har någon man?
Hon giljade till honom, och han sade icke nej.
Det tolkade hon till att det för henne var fritt fram.
Hon bjöd den medellöse musikern på middag,
detta blev en vana, och som tack gav han till henne
prov på sin musik, unika egenhändigt gjorda bandinspelningar

omfattande till slut ett helt dygns, tjugofyra timmars skön musik.
Hon tog för givet då att han var kär i henne
och begynte göra allvar av ett, som hon tog för givet,
sexuellt förhållande. Han svarade dock inte positivt
men bad den goda damen hålla sig på avstånd.
Glömsk av sin långt äldre årgång ignorerade hon dock
den armes motstånd, tog för givet att hon ägde honom
och att ingen annan hade rätt att göra det;
hon vågade till slut att till och med utnyttja hans extrema fattigdom
med att med runda händer giva honom kapital när han var i förlägenhet,
som han allenast kunde ta emot på villkor att det rörde sig om lån.
Kort sagt, med alla vapen sökte hon att binda honom till sig,
och allt vann hon för sig utom mannens kropp.
Den bearbetade den generösa kvinnan med den härligaste mat,
med lyxmiddagar utan ände, föga anande att detta mer än något annat
undergrävde hennes makt, då han av varje sådan middag
blott fck diarré. Han ville tacka nej och sluta gå till henne,
men okunnig om hans bryderi fortsatte hon att proppa i den arme
underbar oemotståndlig mat, som han ej kunde tacka nej till,
då han fruktade allenast ett: att såra hennes känslor
genom att begå vad som av henne kunde tas som en oartighet.
Han kunde icke säga nej,
han fortsatte att skaffa sig oändliga och plågosamma diarréer,
som var priset för den goda kvinnans goda mat.
Hon fck ej därigenom någon andra man,
som fck blott diarréer av all hennes outtröttliga ansträngning.
Min fru, vi ber er skona denne unge arme man.
Ni ville äga honom, men det enda resultatet av er möda blir,
om ni får framgång, att han går förlorad för musiken.
Vi tror mer på hans musik än på att ni är bra för honom,
då vi ser, att hans musik blir lidande av era middagar.
Vi ber er visa honom och musiken denna hänsyn,
och om ni oegennyttigt älskar honom,
ber vi er att visa det på så vis, att ni lever utan man
precis som han med sin musik alltid har levat utan kvinna.
Från "Fallet Bertrand", del 3 (1989)
1. Eremitens klagan.
Jag trevar i blindo i tigandets samhälle
var likgiltigheten är lag och var tystnaden kväver all skönhet och sanning.
Kulturkvalitet är förbjudet i denna vår värld
som behärskas av fulhet, nonfgurativ konsts barbariska bluffmakeri,
atonal musiks tekniska öken, förråande rockmusiks våld genom öronbedövande slagverk,
varför alla mänskor, avtrubbade av ständig hjärntvätt i form av massmediernas
ständiga hävdande av detta kvasikulturbarbaris etablering,
har gett upp och har kvar endast likgiltighet att uppvisa
inför varje ansats till hantverksgedigen och hederlig sanning och skönhet.
Vi har inga grekiska tempel nu längre. I stället har vi helt sterila betonglådor.
Levande vacker melodisk harmonisk musik är ett undantag
medan vårt samhälle helt domineras av högtalarskvalmusiks perpetuum mobile.
Konsten är helt dominerad av allt som är omänskligt
medan miljön och naturen och människovärdet alltmer går till spillo.
Det lönar sig ej heller att höja varnande fngrar,
att påpeka kvasikulturbarbariets bedräglighet och skadegörelse,
ty pressen tar icke in mera någon kulturkvalitet,
den är bannlyst från samhället genom en oskriven lag,
kulturella avtrubbningens likgiltighets allestädes närvarande grå apati,
varför jag måste treva i blindo i människomörkrets förvirrade kaos
på jakt efter möjlighet att gräva upp dess levande begravda ihjältegna andlighet
som alla tycks ha glömt bort att en gång existerade.

2. Fallet
Jag levde i femtio år utan kärlek.
Jag klarade mig ganska bra utan kärlek,
och därför så valde jag såsom mitt yrke
det mest ansvarsfulla och krävande arbete
som far åt alla och icke åt någon,
som älskare av mänskligheten och icke av någon person,
och jag trivdes med jobbet och klarade av det
långt bättre än de festa andra.
Vid femtio år hade jag ridit ut alla tänkbara kriser
och nästan gått under på köpet i min allra svåraste uppgift
som fader på sinnessjukhus åt självmördare,
prostituerade och narkomaner. Jag hade till slut till och med
klarat av en total diktatur, där diktatorn dikterat bland annat
att ingen fck äta sig mätt, och ett halvt kilo kött högst i månaden,
där gamla människor äldre än sjuttio aldrig fck sjukvård,
där mödrarna måste ge liv åt minst fem barn och aldrig fck göra abort,
och där barndödligheten var så stor att barn kom in i statistiken
först när de var en månad gamla. Så fort någon mor var gravid
rapporterades hon så att hon måste föda sitt barn och ej göra abort.
Varje månad blev samtliga kvinnor utsatta för noggrann kontroll.
Huvudstadens historiska centrum var jämnat med marken
och trettio kyrkor utplånades under fem år - bara i huvudstaden.
Hur kan något land bli så galet? Och ändå var jag ännu galnare
när jag nu vid femtio år plötsligt föll och det djupt
ner i kärlekens avgrund och för första gången
och det för en omogen ficka på sjutton,
det enda som var mig förbjudet i mitt stora heliga ämbete
som föreskriver att jag skall tillhöra och blott vara gift med
de många, min hela församling och all mänskligheten
och aldrig uppoffra den kärleken för egoistiska böjelser
för någon enskild person. Jag har skött mig i femtio år,
och så råkar jag ut för det enda som var mig förbjudet!
O fasa! O Gud! Vilken avgrund har du störtat ner mig i!
Av alla prövningar som jag har utsatts för
måste den här sägas vara den allvarligaste
emedan det faktum att jag nu är grekisk och ortodox
medger att denna förbindelses fullkomning icke är omöjlig.
3. Min dotter
Du själv gav mig dig som min dotter.
Den gåvan är mig mera dyrbar än alla din mors millioner.
Hon tror att hon kan köpa tjänster av mänskor
och då vilka tjänster som helst, som en annan normal investering,
som konst som hon hänger på väggarna blott för att den ständigt ökar i värde,
men människokärlek och mänsklighet kan endast köpas med kärlek och mänsklighet,
det allra svåraste priset att giva, och det gav du allt utan reservationer direkt,
varför du även fck, och det fullständigt, vad du betalade för med så oerhörd frikostighet.
Min Miranda, ty det är vad du är för mig, liksom det var för gamle Prospero,
tillsammans skall vi väva drömmar av lycka
som för dig är självklar så ung som du är
men som jag aldrig vågade drömma om.
Lyckan fanns nämligen ej som begrepp i min värld förrän du gav mig dig,
den var ej någon realitet för mig, och varje möjlighet till någon lycka
var utestängd ur mina plikters, mitt ansvars och hela den mänskliga olyckans
överväldigande stormoceanens ohyggliga och kompromisslösa verklighet.
Ett enda ord från en jungfru, ett ord som var 'far',
och allt mänskligt elände tog slut lika tvärt som en natt i tropikerna.

Vad har vi framför oss? Lyckan. Och det är det enda
som, paradoxalt nog, är alldeles säkert.
4. Skilsmässan
Min älskade har rest ifrån mig.
Jag är upplöst av förtvivlan.
Nu är hon på egen hand helt fri vid gyllene laguner
där i söderns tropiska illuminerings paradis
och springer där med glada gossar som blir lika sjuka
som jag själv är av förbannad otillfredsställd åtrå,
ty hon släpper ingen nära in på livet.
Hennes charm och högsta dygd är ödmjukhet,
men när det gäller kan den vändas till sin motsats,
och då blir hon värre än ett välutbildat rivjärn.
Må hon gå där i sin lättja utan mig
på tråkiga händelselösa stränder
ensam med sin obarmhärtigt brännande och grälla sol
och utan någon intellektuell och andlig stimulans.
Där kan hon plaska utan mig med sina hajar
och med sina näsvisa närgångna nyfkna och oförskämda playboys
som är ingenting att ha mot den som ensam känner henne,
värdesätter henne, älskar henne med förståelse
för vad hon är; - den ende som hon aldrig
ens med halva jorden såsom skiljemur
kan känna sig det minsta åtskild från;
ty var hon än befnner sig i världen och i universum
har hon mig i sina tankar och är jag hos henne.
5.
Jag var inställd på att få förbli en helig oskuld hela livet,
och jag var ej frestad ens till några avsteg från den regeln.
Ändå ingick det i mina plikter att för jämnan umgås med
prostituerade, de falaste tänkbara damer, de mest lockande och frestande,
de mest utmanande, och det tillhörde mina plikter
att ej någonsin besvara en provokation, att aldrig ge tillbaka,
att blott ta emot och hemlighålla tystnadsplikten;
och jag kan nu tala om, att de utmaningar som jag utsattes för ibland
var väl tilltagna virtuosuppvisningar í magstarkhet.
Om någon fal välsvarvad dam behagade att strippa för mig
när hon var på tu man hand med mig i biktstolen
och till och med kom in till min avdelning bakom gallret
hade jag allenast att ge syndernas förlåtelse och fromt avsluta bikten,
och en sådan ekivok upplevelse var ej ens någon frestelse.
I trettio år gick jag igenom livet som en orörd oskuld,
oberörd av alla helveten på vägen, oantastlig som en snören jungfru i min själ,
tills jag en dag vid mogna femtio år kom hem till denna unga ficka
utan att ens vädra någon fara. Ingen fara var ej heller uppenbar,
och om det förelåg en fara så var den ej ens defnierbar.
Vad som hände var att hon blott sade ett troskyldigt ord av ärlighet,
och jag sjönk genom jorden, mera fallen än en Lucifer,
och jag fck ej ens tid att fatta och analysera fallet.
Här var dock en oskuld trettiotre år yngre och långt mer jungfrulig än jag själv,
och hennes tilltal var ej ämnat ens som någon fälla eller frestelse.
Så kan en oskuld endast falla för en heligare och mer oerfaren oskuld
när hon bara menar väl och blott använder sig av ärlighet.

6. Läkarens facit.
Alla människor behöver hjälp
men ingen mänska orkar hjälpa alla,
och de är för få, som orkar hjälpa några.
Men de få som fnns har desto fer att hjälpa,
och ju fer de lyckas hjälpa, desto fer fnns kvar för dem att hjälpa,
desto fere kräver deras hjälp och desto mera enträget
ju fer de visar sig stå ut med att ha ork till övers för med hjälp.
Men mänskan är begränsad av naturen,
och slutresultatet är ett och det samma för varenda flantrop:
hon storknar och kollapsar av överansträngning.
Detta måste varje präst, socialarbetare, kurator,
läkare, psykiatriker och psykolog ha ständigt klart för sig:
att enda målet med hans självuppoffrande humanitära verksamhet
är nervkollaps, överansträngning, magsår, dålig sömn,
bekymmer i oändlighet som aldrig skänker vila
och ett liv i trasor utan någon mening, utan någon lön
och utan tillfredsställelse, med alla deras otack,
som man ej förmådde hjälpa, som bestående baksmälla,
som, i bästa fall, det enda resultatet av ens liv.

Andra dikter 1989
1. Tack för att du fnns
Tack för att du fnns. Ty om du icke fanns så fanns ej heller jag.
Ett liv begynte, som ej fanns förut, när vi två träffades,
och detta nya liv är enbart liv i motsats till den död
som allt det mörker var som fanns förrän vi fanns.
Vi såg varandra, och mitt liv fck en ny mening,
en ny glädje som ej funnits där förut
en ungdom som jag ej upplevat sedan jag var ung,
en kraft och entusiasm som kunde trotsa hela mänskligheten
och naturens alla stormar, och en plötslig visshet om
att jag för första gången i mitt liv ej längre levde ensam.
Jag har tänkt på dig med enbart kärleksdyrkan varje dag alltsedan dess,
och det är redan hundranittionio dagar.
Samtidigt har jag dock ryst och bävat inför dig,
inför din dramatik, ditt umgänge med döden,
ditt temperament, din alltför avancerade brådmognad,
men jag känner mig på säker mark och lugn när jag ser dina händer.
Ingenting uttrycker mera utförligt och väl en mänskas själ
än hennes händer. Jag har skådat spindelhänder,
som blott spinner dödligt nät av sina relationer,
jag har skådat giriga små klor som endast tar och aldrig släpper efter,
jag har sett ohyggligt lidande smärtfulla händer vilkas ägare tog livet av sig,
men jag har ej förr sett händer såsom dina. De är enbart väna,
mjuka, varma, ädla, rena och behagliga.
Mitt första intryck av dig var av brådmognad och renhet,
och det är fortfarande de två mest framträdande karaktärsdragen hos dig.
Inför dem är jag ödmjuk och tillbedjande
och from som aldrig förr inför en kvinna.
Må den fromheten inför ditt väsen alltid hålla,
och du kan nog vara säker på att jag måhända mest av alla
kommer att slå vakt om denna fromhet,
ty den fromheten är du.

2. Dina tankar
Jag önskar att jag visste vad du tänker.
Varför kan jag inte läsa dina tankar?
Vad dväljs bakom denna höga magnifka panna,
denna så intelligenta yttre renhet som fasad av stolthet
framför en så intellektuell integritet av skyhögt mänskovärde?
Just den där utomordentliga integriteten och den höga andliga validiteten
var det första som ingav mig fullständig respekt för din person.
Det var ej pengar som gav dig ditt mänskovärde, utan det var
själsförmögenheter endast, och de är outrannsakliga.
Just därför är det nu min sport att utrannsaka dem och pröva dem,
att spekulera i dem och att göra ett försök att sätta mig in i dem.
Än så länge har jag endast sett en avgrund: din dödslängtan
utan sans och utan motivering, denna hemliga självdestruktivitet
som lyckats skrämma till och med en sådan gammal härdad själ som jag.
Var kommer denna avgrund från, och hur har den väl kommit dit?
Din själ är ljus som dagen, strålande och ren, du är en dotter av
ett paradis av glädje, skönhet, dygd och ära,
men där fnns en avgrund, en direktkontakt med helvetet
i samma själ, en ångest och en fasa utan gränser,
och den glimten av en inblick i ditt hemligaste sinnesdjup
som du i innerligt förtroende som hastigast gav mig att läsa
är tillräckligt för att jag en gång för alltid skulle fastna för ditt öde.

3. Vanskligheten
Du är en djup och komplicerad själ av många dimensioner.
En är känsligheten, en är variationsrikheten,
en är ungdomen, och en är själens påfallande ålderdom.
Vår skillnad är extrem i levnadsår betraktat:
tjugotvå år är ej litet för två unga mänskor.
Men att jag är äldre ger mig icke någon fördel utan snarare tvärtom.
Din ungdom ger dig alla tänkbara fördelar:
du är frisk och oskadd, har ej blivit bränd eller besviken,
är osårbar i din ungdoms skönhet och oemotståndliga entusiasm,
en exploderande och triumferande naturkraft i sin skönaste utsprickning,
medan jag är bränd, besviken, har nått backens krön och börjar rulla utför
och har icke längre råd att våga taga risker.
Därför är jag så försiktig.
Kanske det är egoistiskt.
Kanske tar jag endast hänsyn till mig själv när jag ej blottar mig,
måhända är det endast av feg rädsla för att råka illa ut för dig
som jag är ständigt på en spänd och vaksam defensiv,
men faktum är, att just emedan du är så ovanligt ung
(för en så gammal man som jag) och jag så gammal (för en såpass ung person som du)
så har du omedvetet alla vapen i din hand
alltmedan jag står helt försvarslös i min ålders avväpnade mildhet.
Du kan vinna vilken man som helst för dig med blott ditt yttre
och helt omedvetet plåga mig ihjäl därmed,
ty svartsjukan blir mera fasansfull ju äldre den angripne är.
Och jag kan aldrig plåga dig därmed. Jag kan blott plågas själv.
Du känner ej min känslighet och sårbarhet,
men jag förstår och respekterar din oövervinneliga ungdoms rätt
till frihet utan gränser och till vad som helst så länge man ej blivit bränd.
Där har vi tragedin i relationen mellan oss:
min ålderdom förlänar mig en vishet av oändlig eftergift och sårbarhet,
som nog din ungdom kommer att lätt köra över utan att ens märka det.

4. Mitt liv före dig
Mitt liv innan jag mötte dig var en sorg utan ände,
en tragisk och fåfänglig strävan mot ingenting och utan mening,
en kamp utan mål och ett Sisyfosarbete utan belöning.
Du uppträdde som en belöning för femtons års ansträngningar utan lön,
utan uppmuntran och utan någonting annat än nederlag, faskon och motgångar.
En som förstod mig, som låg på precis samma våglängd,
som var lika ensam och olycklig och lika rik i sin själ,
en som var lika god vän med döden som jag, och jag trodde jag kände den ensam
i levande tillstånd, var nog för att mitt liv totalt skulle ändras
från en uppförsbacke till en nedförsbacke av entusiasm.
Jag var fri innan jag mötte dig, det bör medges, och jag är ej fri mer
så länge du lever, men det är måhända ditt starkaste vitsord,
ty aldrig förut har en kvinna så omedelbart fått så oerhörd makt över mig.
Jag kan ej längre älska en annan. Det är ett förunderligt faktum.
Var stolt, sagomusa, för att du har lagt en mans hjärta i fjättrar
som ingen förut kunnat binda ens med pianosträngar av stål.
Det tog två dagar för mig att erkänna det för mig själv
att jag omedelbart hade kapitulerat totalt och för gott.
Aldrig slipper jag dig. Du är min hela kärlek så länge jag lever.
Men jag är så rädd om den att den står skriven allenast i hemlighet
här för att aldrig bli blottad, på det att den alltid må verka gudomligt och evigt
som levande uppriktig oemotståndlig och ohejdbar okuvlig kärlek.
5. Vi är en själ, du och jag
Vi tänker samma tankar,
strävar mot gemensamt ideal,
har samma sorg i hjärtat,
samma outgrundliga och ofrånkomliga dödslängtan,
samma bittra realistiska besvikelse på hela mänskligheten,
samma ofrånkomliga och djupa smärtas lidande därav,
gemensam tidlöshet i evighetens vemod av naturen,
denna fatalism och realism, som alltid vinner över glädjen,
samma nödtvungna distans till verkligheten på grund av gemensam smärta,
men just därför har vi samma innerliga romantik,
gemensam oantastlig skönhet,
samma osårbara fäckfria moral
och samma glödande universella kärlek
till den sanning som förtär oss
men som alltid skall bestå
emedan den är vår.
6. På Piazza Brá i Verona.
Florens är Dantes stad och Michelangelos,
Rom är imperiets, historiens och kejsarnas heliga påvestad,
Genua tillhör Columbus och sjöfararna,
Marco Polo och de koloristiska målarna präglar Venedig,
Verona emellertid är endast präglat av undantag,
andrahandsdiktare och små falsifkationer.
Den största av dessa falsifkationer är Romeo och Julia:
balkongen är inte ens trovärdig i sin prosaiska fånighet,
och Julias grav, vet varenda Veronabo, är blott en hästho.
Men att dessa älskare funnits kan ingen förneka att Shakespeare har skrivit om
och även lyckats bevisa åtminstone rent teatraliskt.
Emellertid är även denna stad märkt av Catullus,
en tidig poet av det lättare slaget i Rom före Caesar.
Och på något sätt är Verona en stad just för känsligare poesi.
Den är ej så dramatisk och slagkraftig som Dantes eviga upphöjelse

av sin mö Beatrice i Florens till himmelens höjder
men mera försiktig och känslig i stället. Catullus dog ung
och som den enda svärmaren någonsin i Roms antikpoesi,
och vår vän William Shakespeare skrev sitt allra ömmaste varmaste
känsligaste och ödmjukaste drama om Romeo och Julia i staden Verona,
och det var ej hans enda rent veronesiska drama.
Man vet ej vad de där befängda ungdomarna gjorde egentligen i verkligheten,
men dramat fnns såsom en konkretiserad och oöverträffbar
beundransvärd kärlekens, ömhetens, renhetens, trohetens dröm,
och det räcker. En idealdröm som blir konkretiserad,
om än blott på scen och i saga, blir odödlig genast och det oundvikligt.
Den idealdrömmen är vad som mest präglar Verona
och ger den ett drag av opåtaglig subtilitet
lika svårfångad som själva kärleken i dess mest åtrådda renhet.
Förrän jag nu lämnade Norden skrev en vacker kvinna en kärleksdikt till mig
om barnet hon önskade med mig.
Jag kan aldrig ge henne ett sådant barn.
Endast renhetens kärlek och dess resultat
i dess renaste oprovocerade sanning
kan jag producera som barn,
och en sådan opåtaglig avlelse
kan endast bli lika fjärran från denna vår verklighet
och lika sann som falsifkationen om Romeo och Julia.
7. Hemkomsten
Tro inte att jag inte märkte det.
Du var i dina vardagskläder när jag kom,
vulgära blåa jeans och enkel tröja,
men när du såg mig omklädde du dig genast
till en gnistrande bedårande fullkomlig drottning,
visserligen blott med enkla medel:
vita ärmar och vit krage mot en rymdmörkblå fgursydd aftondräkt,
men det att du för min skull klädde om dig gjorde dig till drottning.
Jag kom hem från fjärran länder till ett hus i tårar, barbari och kaos:
min primära skyddsling inspärrad på nytt på sitt mentalsjukhus,
och mina grannar hälsande spontant mig välkommen
med bacchanalisk rockmusik med taktstampsackompagnemang
allenast, som det tycktes, för att reta mig till maximum.
Jag kom ej hem och kände mig ej alls välkommen
förrän jag såg dig, mitt livs oas, min enda glädje, och mitt liv.
Odysseus fck lida tusen fasor för att komma hem
till infekterat hus och hustru lägrad av ett otal dårar
vilkas blod han nödgades först trampa i
förrän han åter kunde ta sitt eget hus i anspråk.
Även jag blev prövad, må du tro.
Helt utestängd från alla hus vid midnatt i hamnstaden Lissabon
fann jag mig ensam med den stadens alla horor
som varenda en minsann var villiga att ge mig tak och sängplats,
och de hade säkert gjort det gratis om jag bett därom.
Men ingen kunde fresta mig: jag föredrog att vandra ren och utestängd
i denna främlingsstad var varje pensionats värdinna bad mig dra åt skogen.
Kanske måste jag ock vandra genom mina grannars blod
förrän jag åter kan begynna känna att jag har ett eget hem,
en vis man i Athen bad mig att avstå från all sorts konfrontation i livet,
och det är ju lätt att säga och att önska, men dess värre så fungerar livet så,
att den konfrontation man klokt undviker söker sedan upp en bakifrån i stället.
Bättre då att ta den hemske Minotaurus framifrån vid hornen.
Gärna går jag genom alla töntiga barbarers blod och hela den fördömda mänsklighetens
blott för att få komma hem till dig till slut
och renas från allt livets fasor
av din ungdoms och din anblicks blotta renhet.

8. Den prostituerade oskulden
I hela mitt liv har jag varit förföljd
av desillusionerade damer långt äldre än jag
som ej lyckats få barn trots ett tiotal äktenskap
och ännu fera förlovningar och seriösa affärer.
Mig har de dykt på som ett djur endast avsett för avel
och krävt av mig barn utan att fråga efter
sin avelstjurskandidats disposition,
och naturligtvis kastade jag av dem alla och stångade dem.
Endast du ville icke ha barn hur lättvindigt som helst,
du var ansvarsfull och kände tveksamhet inför
att skänka barn till denna hopplöst fördärvade värld,
och blott därför har jag aldrig annat än visat dig omsorg.
Blott den mor som ej vill ha barn med den man som hon älskar,
blott den fru som ej går i säng med en man förrän hon blivit gift med den mannen,
blott den oskuld som känner världen så väl ifrån början
att hon med sin insikt kan tävla med prostituerades
har även utsikter att bli väl gift och det både ordentligt och lyckligt,
att få egna välskapta enbart välsignelsebringande barn
och att vinna all världen på kuppen.
9. Ludret
Ludret lockade mig med god mat.
Hon bjöd på underbara middagar.
Själv var jag artig och försökte återgälda hennes generositet
med allt min fattigdom kunde ha råd med:
god musik, kultur, flosof och livserfarenhet.
Hon var mig tolv år äldre, frånskild efter ett misslyckat trettonårigt äktenskap förutan barn.
Jag sade milt till henne att ej kladda på mig när hon gjorde sexuella närmanden.
När hon dumdristigt fortsatte ändå så sade jag bestämt ifrån
att jag ej kunde umgås alls med henne om hon skulle fortsätta så där.
Jag ville inte träffa henne mera utom på det villkor att hon skulle lämna mig i fred som kropp.
Hon lånade mig pengar när jag var i knipa, men när jag betalade tillbaka skulden
tog hon det som att hon då förlorade sin hållhake på mig.
I stället gick hon in för att försöka få mig att bli svartsjuk.
Hon bad mig att hjälpa en av hennes manliga bekanta, och jag hjälpte honom med besked.
Därefter bad jag om en rimlig ersättning för avancerat arbete av henne.
Hon blev då förbannad.
Sedan vågar hon avslöja att hon vill ha barn med mig.
Vad gör man med en sådan? I tre år har man sagt nej till henne,
och så kräver hon att man gör barn med henne.
Jag är fattig, hon är fattig och dessutom misslyckad som kvinna,
och hon vågar älska mig och kräva kärlek av mig
fastän jag ej någonsin har älskat henne
och försökt att göra detta klart för henne fera gånger.
Hon kan dra åt helvete, och jag kan endast skrota henne,
men det får jag aldrig tala om för henne.
Jag har endast givit henne en förmaning och sagt: "Aja baja!
Fy för att försöka göra barn med mig förutan att först fråga mig om lov!"
Hon har med andra ord otroligt nog kört över mig som man
och spekulerat i att skaffa med mig barn
och till och med betraktat ett oavlat barn som sitt i förtid
utan att ens fråga om min egen mening om att skaffa barn till världen.
Jag kan aldrig skaffa barn till världen. Jag är alltför fattig, saknar utkomst
och är därför alltför engagerad i mitt olönsamma arbete som arbetsnarkoman
för att ha tid med luder som vill plåstra om sitt misslyckade liv
med att försöka skaffa barn med män som minst av alla
är kapabla, lämpliga och villiga som fäder.

10. Förbannelsen
O Gud, utrota mänskligheten!
Låt den utplånas, gå under och dö ut
i sina egna synder, laster, sitt fördärv och destruktivitet!
Naturen har all rätt i universum att ta den mest gruvliga tänkbara hämnd
på nittio procent åtminstone av mänskligheten
för dess slakt på all naturens liv,
dess utrotning av raser, arter, djur och växtlighet,
dess systematiska förstörelse av regnskogsrikedomens livsnödvändiga befntlighet,
dess våld, dess sexuella missbruk, dess förringande av allt gudomligt,
dess vanvettiga bekämpande av konstruktiv idealism,
dess hänsynslöshet, dess omänsklighet, dess naturvidrighet och all dess ondska.
Låt sjukdomen Aids få härja fritt
och rensa upp bland alla onödiga milliarder människor,
låt Indiens elände bli botat, Afrikas svältkatastrofer få ett slut
och Sydamerikas storstäders slumträsk bli befriade från livet.
Mörda alla människor som lider av allt omänskligt elände här i världen
och förinta samtidigt var parasit och brottsling, cynisk övermänniska,
förbannad narkoman, torped och hallick, storkapitalist på droger
och varenda människa som ignorerar Dig och Dina vägar,
ty allenast så kan mänsklighetens övermod och vanvett botas
om det ändock bara blir tillfälligt.
11. Libido
Du kan aldrig få min kärlek,
men min vänskap har du alltid.
Därmed är allt sagt som alls kan sägas mellan oss.
Jag vill ej se dig mera, ty jag vill ej göra dig mer illa.
Jag vill inte motta eller läsa fera brev från dig,
ty då förlorar jag på nytt min sinnesfrid för dagar eller veckor.
Du var aldrig mera än en vän för mig,
men dina propsanden på kärlek,
dina sexuella övergrepp,
och dina talrika försök att få mig fast
har tvingat ur mig kärleken med våld,
och den har nästan dödat dig på kuppen.
Var min vän, men lämna då min kropp i fred!
Så sade jag bestämt till dig minst tjugo gånger,
men du kunde aldrig låta min kropp vara.
Resultatet är disharmoni, förtvivlan, vrede, olycka och ursinnig bedrövelse.
Ack, varför måste kvinnor alltid vara så förbannat obehärskade?
De leker blint med männens känslor,
och de anar ej att deras lek kan bli en vådlig lek med döden.
Du har nästan drivit mig så långt som till att uppriktigt förbanna dig.
Driv icke saken längre. Lämna mig i fred. Glöm bort att jag är man.
Låt mig få ha min jungfruliga själ i fred för alla världens destruktiva avigsidor
varav den mest farliga, försåtliga och onda är framprovocerad hatkärlek,
som alltid slutar med att kärleken går under i passionens svarta hat.
12. Käringen
Hon är en fasligt gammal käring.
Allt vad hon har gjort i livet har gått alldeles på tok.
Hon är dock rik men mera snål än rik.
Tre söner födde hon, och ingen av dem blev helt riktigt klok.
En av dem lever blind och stum för alltid på mentalsjukhus,
en annan är ett kombinerat nerv- och matvrak och går bara hemma
pensionerad sedan tjugo år och fulländad som parasit,
och yngste sonen var från början efterbliven.

Även han bor hemma hos sin mamma fyrtiotvå år gammal.
Själv är hon nu åttio, och hon har redan en gång haft en hjärtattack.
Kan man då lasta sådan gammal ärevördig dam för sådant öde?
Faktiskt kan man det, ty hon är född fanatiker.
Som katolik är hon fullständigt ensidig, intolerant och skygglappsblind.
Hon har en dotter, hennes enda friska barn,
som själv har fött tre friska barn.
Den dottern tog helt avstånd från sin moders snäva kyrklighet,
och det blev dotterns räddning. Annars hade hon stagnerat såsom sina bröder
och gått under i den moderliga hysterin, som tar sig uttryck i den religiösa fanatismen.
Käringen är gammal nu, och hennes millioner hjälper föga hur kärvt hon än snålar med dem.
Medan hennes make levde ägde de en fygel, husets enda glädjeämne.
Denna fygel brukade trakteras av en gästvän, som kom regelbundet,
utom av de båda odugliga sönerna.
Hon sålde fygeln för ett vrakpris bara för att få kontanter.
Därmed ändade den sista glädjen i familjen.
Hon har bara sorger, tårar, smärtor, lidanden och fasor kvar nu,
sönerna ger henne dagligen ett helvete,
och hon är själv för blind och enkelriktad för att kunna göra någonting åt saken.
Graven väntar henne snart, och det blir hennes enda möjliga befrielse.
13. Om äktenskapet
Bästa sättet att bli skild är att gifta sig.
För många, kanske för de festa, börjar skilsmässan med bröllopet.
I Indien fnns det enligt lag och gammal tradition
en form av äktenskap som nämns Ghandharva-vigsel.
Det är äktenskap i hemlighet och utan vittnen
med naturen blott som medel.
Sådan vigsel är i Indien laglig, om den godkänns efteråt.
Egentligen så är ett sådant äktenskap den rakaste metoden
och det ärligaste sättet, helt befriat från allt bjäfs och prål
och reducerat till det enda absolut väsentliga: kärleken själv.
Jag kan ej säga att jag tror på äktenskapet
om det ingås med högtidlig tillgjordhet,
kulisser in absurdum och en hycklande hop mänskor
som ej något har att göra med det gifta parets kärlek och privatliv.
Däremot så tror jag att det nog kan fnnas evig trohet genom kärlek.
Kärleken kan aldrig misstros,
den är alltid ärlig, äkta, ren och helig
vilka uttryck den än tar sig.
Blott när kärleken styrs ut i masker
blir den falsk och dödlig, fåfänglig och destruktiv
och kan som illusionskuliss då endast falla
genom oundviklig och uppslitande skilsmässa,
ty det fnns ej någon så sträng form av hämnd
som kärlekens när den har blivit missbrukad.
14. Den svenska kvinnan
Var välsignad, ädla skönhet!
Storartade hjätegodhet, änglalika tålamod,
beundransvärda storsinthet och höga ädelmod,
jag hälsar dig med all respekt i världen,
Penelopes like, erfarnaste veteran,
du luttrade intakta jungfruhjärta
trots allt svek från männens sida som du varit med om,
trognaste bland ideal och konstruktiva moderssjälvuppoffringsvilja,
vare du odödlig som hjältinna och som exemplarisk kvinna
för all världen och i alla tider!
Du är ej intelligent, men vad är väl intelligensen värd

mot djupare förmågor, ädelmod och storsinthet, intuition och känslighet?
Intelligens är saklig kyla och en hård nödvändighet för männen,
men en kvinna bör ha helt motsatta egenskaper,
och det har den svenska kvinnan som jag känner och djupt älskar
varmt och vördnadsfullt för hennes oändliga subjektiva värme,
hennes moderliga omsorg, hennes hjärta, godhet, tålamod
och trohet mer omfattande, oändlig och outrannsaklig än vårt hela universum.
15. Till en vän (Berndt Lindholm)
Ditt liv var en lektion i livskärlek.
Du kunde festa, vara glad och trivas, sprida gott humör
och därmed utgöra ett föregångsexempel för envar som kände dig
och kanske såsom ingen annan.
Särskilt minns jag dig med välbehag från våren sjuttioett.
Jag kom då ur en kris av självmordstankar dagligen och under ett års tid
till följd av nästan hela min familjs totala fastnande i scientologin.
Ditt sällskap, ditt exempel blev för mig ett återvändande till livet,
och du blev då mera som en bror för mig än mina egna bröder.
Faktiskt hände det en gång att någon tog för givet att vi måste vara bröder.
Det var på en fest den sommaren på Onsala. Vid ett tillfälle på den festen
minns jag att jag drog en spökhistoria för vårt sällskap någon gång på natten.
Just när spökhistorien nådde något av en klimax stördes den effektfullt
av en ugglas spöklika och starka hoande strax utanför,
och hoandet upprepades ett antal gånger, tills den ugglan visade sig vara du,
som smugit dig ur huset för att bidra med bakgrundseffekter
utan att en mänska märkt det. Vårt speciella fosterbrödraskap
blev avbrutet den hösten av en annan kris som jag blev drabbad av
som jag ej kunde redogöra för ens för den som då stod mig närmast,
och jag tror att du beklagade att jag ej riktigt någonsin kom helt tillbaka,
även om du alltid dock förblev min bästa vän i Finland.
Alltid var du den som välkomnade mig till Borgå och till Finland mest av alla,
alltid så förblev du ett pålitligt föregångsexempel vad beträffar mänskovärde,
levnadskonst, estetiskt, allmänmänskligt och naturligt omdöme
och ej minst sunt förnuft, uppriktighet, mental och själslig klarhet,
vänskaplig förtrolighet och ärlighet i åsikter, värderingar och smak.
Ditt öde gav dig inte mycket fysiska förmågor att betjäna dig av,
men de som du kunde rädda utnyttjade du långt mer
än vad de festa friska mänskor gör med sina.
Det kan alla dina vänner vittna om. Jag såg dig under ett kapitel av ditt liv,
men Gud vet hur otaliga du faktiskt lyckades att skaffa dig.
Mitt slutord är, att du om någon kan förvisso vara stolt över det liv som du har levat.
Må de alla alltid minnas dig som kände dig
med samma glädje som jag gör det själv för alltid.
16. Vem älskar jag?
En barndomsvän alltsedan trettio år,
en dygdig, ädel men vansinnig kvinna,
med två stormiga naturliga och destruktiva äktenskap bakom sig
har dock icke lärt sig någonting av sina misstag
och begagnar nya mansgriskandidater
till att koppla henne samman med
en ny misslyckad konstnär som hon påstår att hon älskar.
En intelligent olycklig sextonåring utan fader,
som var hennes enda kärlek här i livet,
dyrkar mig och är beroende av mig
alltmedan hon begrundar självmordstankar
och är uppfylld av idén att det nog vore bättre
att hon aldrig blivit född. Emellan oss

är tjugotvå års åldersskillnad,
en oöverstiglig avgrund av erfarenheter för min del,
som gör att jag ej någonsin kan utnyttja en sådan ädel oskuld.
En energisk modig liberal idealistisk hemmafru
som jag blev kär i samma afton Olof Palme mördades
när jag fck träffa henne första gången
var då lyckligt gift med en rejäl socialdemokrat och ingenjör.
De hade villa nära havet och två barn.
Han reste ut med henne på tre år
till Indien och Iran, och allt jag kunde göra var att resignera.
Mannen var det inget fel på, jag blott kunde respektera
och i viss mån även tycka om hans klara heder,
och ej kunde jag bedraga honom eller göra honom illa.
Tre år senare så träffar jag den käcka fickan åter,
och det visar sig att paret håller på att separera.
Ingenting har ändrats i min känsla,
hon har kanske slitits något under dessa tre år,
men när hon betraktar mig försvinner rynkorna.
En modig mogen kvinna med helt samma idealism som jag hur kan jag låta bli att älska henne?
Hur kan jag väl låta bli att älska någon av de tre?
Men just emedan jag så hopplöst älskar alla tre
kan jag ej älska någon av dem
utan att bedraga någon av dem.
17. Resignation
Det ligger tjugotvå år mellan oss,
ett avstånd som ej någonsin kan överbryggas,
ty jag kommer alltid att ha tjugotvå års försprång före dig
i livserfarenhet och mänskokännedom,
och detta försprång får jag aldrig någonsin missbruka.
Desto mer är det min plikt att alltid endast
låta dig få fördelen av detta försprång:
min erfarenhet och kunskap.
Men för att den fördelen skall kvarstå och för alltid
får den aldrig bli besudlad genom något annat
än ett enbart vänskapligt och rent förhållande.
Dock önskar jag att något mer än detta kunde komma dock till stånd.
Jag bjuder dig att bli min dotter. Låt mig så få adoptera dig.
Jag älskar dig just som en dotter, min Miranda,
och en sådan ren oegennyttig faderskärlek
kan ibland nog vara högre
än all annan mänsklig kärlek här på jorden.
18. Magsåret
Han driver sig ständigt allt hårdare
mot kanske sin egen undergång
i sin omåttliga och oförnuftiga strävan
mot sitt ideal, den minst lönsamma tänkbara faktorn
i hans existens. Mot sin undergång?
Se blott på magsårssymptomen som han ignorerar,
den vettlösa stressen han ständigt forcerar,
hans splittring i alla tänkbara och motsatta riktningar,
bristen på koncentration, metodik och planering
i hans outtröttliga halvt masochistiska arbete,
kanaliseringen i mer än ett uttrycksmedel:
han kunde renodla sin svenska till absolut ypperlighet
men förskingrar i stället sin kraftenergi

i musik, som han aldrig kan felfritt behärska,
och det outgrundliga oöverkomliga engelska språket,
för att inte tala om hans astrologiska spekulationer,
en blindgång som saknar begränsning.
Då är han med andra ord bara en narr,
en besynnerlig blindgångare, idiot och omöjlig outsider,
en löjlig och fåfäng absurd egoist,
liksom alla normala och mänskliga människor.
19. Försiktighet och diskretion
Mest rädd av allt är jag om dina barn och om ditt goda namn.
Det är förbjudet att tillåta oss risktaganden och äventyrligheter,
speciellt som jag ej heller önskar din man något ont.
Så länge jag ej ens vet hur långt er separation har gått
och om den alls är någon seriös separation
så vågar jag ej göra mera nu. Jag väntar nu på ditt initiativ
och på ett klargörande av situationen från din sida.
Vi är glada i varandra - det är allt som nu är säkert.
Allting annat är så osäkert och svagt som nylagd is.
Å andra sidan spelar allting annat ingen roll.
Det enda som alls spelar någon roll är du och barnen.
Jag kan aldrig bli en far för dem. Jag måste alltid respektera
deras sanna far och alltid vika undan för hans rättigheter.
Min juridiska och mänskliga rätt är i sammanhanget noll.
Om du vill att jag allenast skall förbli en god neutral vän
har jag inget annat val än att fromt hålla mig på mattan.
Kvinnan ensam har i äktenskapet alltid rätt,
och mannen måste vara lydig hennes minsta vink
när saken gäller mänskligt hänsynstagande.
Annars är han icke värd sin egen kärlek.
20. En bekännelse i ödmjukhet: "Döm mig men ej honom!"
natten till fredagen den 19 februari.
Jag blygs för den och ber om tillgift för min löjliga otymplighet,
samtidigt som jag ber om ursäkt för att jag ej tidigare visat mig för dig
fastän du varit hemma sedan länge och jag nog har vetat om det.
Men jag hade aldrig någon aning om att ditt perfekta äktenskap ej längre var perfekt.
Jag kanske hade alltför god kontakt med dig förrän ni for till Filippinerna,
och kanske Magnus hade något mot det. Döm mig men ej honom.
Medan ni var borta under de två långa åren fck jag blott ett kort av dig,
och det var inte ens alldeles dechiffrerbart.
Vår kontakt blev lidande av så långt avstånd under så lång tid,
och när du kom tillbaka hade jag besinnat mig måhända
och förstått att bättre respektera Magnus och hans äktenskap.
Min klara uppfattning om honom är mest av en sällsynt ärlig godhet
som måhända är en aning blåögd och naiv, en vanlig egenskap i Sverige,
som nog för det mesta blir avlurad sin godtrogna jungfrudom
av alltför många skurkar ifrån sämre länder.
Vidare så fck jag då en känsla av att han nog aldrig litat på dig helt.
Ni gav ett intryck av ett strävsamt par som arbetade ypperligt tillsammans
men som dock något ändå fattades för som ej heller kunde fnnas.
Magnus har min fullaste respekt och kommer alltid att behålla den.
Du själv är en helt annan typ av människa,
måhända något av en intensiv känslofanatiker
med utmärkt sinne för, vad ska vi säga, det humant fundamentala,
något av en äventyrlig vildhjärna måhända men med utsökt vidsyn och liberalism;
men det väsentliga med dig är ingenting av alla dessa dina intressanta egenskaper.
Som det heter när den speciella tonen väcker själens vaksamhet: nu kommer det!
Det första intryck som jag fck av dig när du kom in till föredraget om en segeltur i Röda Havet,

och som jag fck förutan att du kanske ens än hade sett mig,
var och är alltjämt idag på samma sätt som då för fyra år sen oförglömligt.
Jag vet inte vem du är och kommer kanske aldrig att få reda på det,
och just därför kommer kanske just den frågan kanske att för alltid sysselsätta mig.
Du steg, förrän vi visste vad den andra hette, rakt in i min själ,
och där har du förblivit. Du får kalla fenomenet vad du vill.
På samma sätt som jag högt respekterar Magnus hyser jag all vördnad och respekt för era barn,
och jag vill aldrig taga risken ens att kränka något som är heligt mellan er och Magnus.
Jag kan aldrig bli en ersättning för honom, och hans rum i era liv skall alltid vara heligt för mig.
När du nämnde inför Lars att ni låg i separation så kom det som en chock för mig:
jag hade aldrig anat något sådant, och min första tanke var: vad säger barnen?
Ty jag vet att en skilsmässa kanske är det värsta som en människa kan gå igenom.
Låt dem alltid få behålla Magnus som sin pappa vad som än må hända.
Vad vi två må ha gemensamt må bli svårt för oss att defniera,
men den vänskap som du har i mig har även alltid dina barn.
21. Mina kvinnor
Min äldsta vän bland kvinnor är en barndomsvän,
en vänskap som bestått i trettio år och som begynte
genom att min mor och hennes var de bästa vänner.
Mina första frierier var till henne, men hon gick förlustig mig
först genom ett naturligt äktenskap hon hade med en narkoman
och sedan genom ett naturligt äktenskap hon hade med en yngre man
som hon fck barn med. Han bor alltjämt kvar hos henne,
och det "äktenskapet" har ej varit lyckligt. Hon har alla
goda egenskaper men är ej ansvarig för det kaos som hon åstadkommer
i varenda mans liv som hon åtrår. Den som kanske håller av mig mest
av mina kvinnliga kontakter är min favoritelev, en sextonårig ficka,
faderlös och med en överväldigande moder. Flickan tänker mest på döden
och vill aldrig gifta sig med någon. Hon har arbetat för Greenpeace.
Sedan har vi "vampen", tolv år äldre än jag själv, en körkollega,
som stött mig ifrån sig genom upprepade närmanden, sentimentalitet
i överkant, spekulationer i att önska barn med mig och annat sådant,
som måhända är naturligt för en kvinna i klimakteriet,
med ett tioårigt barnlöst äktenskap bakom sig som tog slut med skilsmässa.
Hon är olycklig och har varken omdöme eller intelligens men är förvisso god.
Vem mer? En mystisk kvinna som jag ej vet något om i Finland,
som jag träffat blott två gånger och som aldrig skrivit något till mig
fastän jag beständigt hållit henne informerad om mitt liv.
Hennes familj och min har känt varandra sedan 20-talet.
Och så har vi du, en dynamitdurk, en erfaren mogen kvinna
som jag kanske mera har gemensamt med än någon av de föregående.
Sju frierier har jag bakom mig, sex av dem slutade med korgen
och det sjunde gav ej någonsin ett svar. Vad har jag lärt därav?
Att aldrig fria mera. Jag har även känt prostituerade
och haft att göra med ett antal fall av kroniskt blödande skilsmässor.
Fastän jag själv aldrig varit gift och aldrig ens förlovad
och ej ens har fysiskt varit inne i en kvinna
har jag lärt mig såpass mycket om förhållandet emellan man och kvinna
att det värsta man kan råka ut för är en skilsmässa.
Ett äktenskap är blott en illusion, en artifciell fasaddröm
som förvisso kan ha helt naturliga ingredienser,
men såsom institution är den helt konstgjord.
Den må vara glad och lycklig till en början,
men den är blott byggd för att raseras.
Mänskors själsliga gemenskap är dock något annat,
och den tror jag på som något som ej världslighet kan ramponera,
och en sådan tror jag att jag har med dig
och kanske mera än med någon annan.

22. Till musiken
Musiken är mitt liv. min kanske enda glädje, all min kraft och energi,
min kärlek rent utav och kanske mitt livs enda kvinna.
Just det att hon icke är materiell ger mig allt vad jag mest behöver;
maten ger mig magsår, ägodelarna ger mig bekymmer,
medan blott musiken ger mig liv.
Den lär mig att beständigt älska hela världen, alla människor, allt liv,
ty den är en inkarnation av livets essentiella urkraft
i sitt koncentrerande på harmoni och skönhet endast.
Sann musik är endast konstruktiv och aldrig destruktiv.
Och därför kommer jag att leva och att leva konstruktivt
allenast för så lång tid som jag ännu orkar musicera.
Ty när jag ej längre orkar delta i musikens kontinuitet
så kan det blott bero på att jag heller inte längre orkar leva.
Låt mig därför få förbli en musiker för alltid, för din skull, o liv.
Den var mitt första yrke, den är modern till vartenda extra yrke som jag skaffat mig,
och jag vill aldrig svika henne förrän döden ger mig lov därtill.
Igenom henne kan jag älska alla kvinnor
men ej någon av dem lika högt som henne.
Hon är livets enda internationella känslospråk,
hon refekterar livets psykiska fördolda dimensioner,
varigenom hon kan säga allt det som ej kan uttryckas genom ord.
En människa som har musiken som sitt språk behöver icke något annat språk,
men den som endast känner ordets språk skall alltid sakna
livets mest väsentliga, mest mystiska, mest djupa och mest sanna sidor.
23. Jag känner dig inte
Visserligen är det sant, men vilken mänska känner väl fullkomligt någon annan?
Och att jag dock känner några drag hos dig och Magnus kan ej någon människa förneka.
Jag har sett hans blåa ögon skimra av en outsäglig godhet,
och det räcker för att jag skall känna honom.
Du är svårare att känna, ty du har så djupa känslor
att du ständigt måste hålla dem med hårda nypor under locket,
och det kunde räcka för att jag tillräckligt skulle känna dig,
men därtill kommer andra fenomen emellan oss
som åstadkommer något av en outforskad kontinent.
Vi kommer från gemensamma hemtrakter som är långt belägna härifrån.
Vi har i stort sett samma ideal,
och vi har båda sinne för, vad ska vi säga, det humant fundamentala.
Dock är skillnaderna mellan oss långt större än gemensamheterna.
Du är en dynamitdurk, älskar att ha mycket folk omkring dig,
är energisk i det praktiska till tusen, har ett nästan manligt sinnelag,
är tapper, modig och beslutsam och är helt inriktad på tidsenligheten;
medan jag är långsam, eftertänksam, flosofsk,
står helt utanför den aktuella vardagens trivialiteter,
kommer sent i gång, är starkt beroende av ensamheten och är känslig som en kvinna.
Sedda mot varandra är väl dessa två olika karaktärer ganska kompletterande varandra?
Motsatserna jämnar ut sig, du har dina barn att konsekvent prioritera,
och jag har mitt meningsfulla arbete.
Vi känner kanske ej varandra, men vi kanske skulle vinna på att göra det.
24. Min sjukdomshistoria
För sex år sedan kände jag en kvinna, en fatal, förfärlig kvinna
med en avgrund av erfarenheter bakom sig. På grund av hennes gränslösa erfarenhet
så hade hon en fördel över mig som hon utnyttjade till maximum.
I sista ögonblicket genomskådade jag henne och kom därför aldrig in i henne,
vilket var en lycka, ty hon visade sig senare att vara sjuk,
kanske i Aids, - det fck jag aldrig veta -

men hon hann dock ge mig sår i själen som ej någonsin har läkts.
Det visade sig att hon endast ville ha mig som en sexig köttklump;
däri blott bestod mitt mänskovärde inför henne.
Efter att ha brutit mitt förhållande med henne låg jag sjuk i hjärnhinneinfammation en månad,
och det var nog där min långvariga magsårshistoria började
fastän jag ej fck utslag av den förrän hösten samma år.
Jag måste då arbeta under en oformlig köttslig libertin, en sexuell fanatiker,
som hade det gemensamt med den nämnda kvinnan
att han endast såg hos mänskor sexuella egenskaper.
Honom nödgades jag arbeta tillsammans med en alltför lång period,
och det just resulterade i magsår och i att jag skildes från den arbetsplatsen.
Tidvis har jag blivit bättre, tidvis har jag blivit sämre, aldrig har jag blivit bra.
Det fnns ej någon värre mänsklig förolämpning än att bli betraktad såsom enbart kött,
då allt vad mänskan är, allt hennes mänskovärde, alla hennes individuella egenskaper
blott är själsförmögenheter som ej något har att göra med den mänskans yttre.
Kroppen är blott språket varmed själen har sin kommunikation med verkligheten.
När en fysisk kropp blir ändamål i stället för ett medel
så kan jag betrakta den personen endast med förakt och som förlorad.
25. Resignation
Förlåt min svaghet, men det är så sällan som jag träffar någon ficka hemifrån.
Emellan oss står alltid Magnus med den trygghet han har givit dina barn,
och mot det har jag ingenting att komma med.
Måhända är min karaktär mer intressant,
och kanske att min vänskap ger dig mer än hans sexualliv,
men det måste inte utesluta Magnus,
som dock givit dig allt gott materiellt i denna världen,
tror jag, för jag rör ju mig med lösa trådar endast.
Så låt dina barn få alltid fromt behålla älskad pappa
och håll mig på avstånd som en avlägsen beundrare allenast,
kanske som en vän från gemensamma barndomstrakter
men ej mer, för din familjs skull, för din egen skull och Magnus.
Det är bäst för alla. Mina svagheter och sorger kan jag nog bekämpa ensam,
men en bättre pappa för två barn kan ingen bli än den som avlat dem.
Jag resignerar, kastar in min handduk, avstår från min längtan,
sätter locket på och håller mina tankar för mig själv framdeles.
Vad som än må hända fnns jag kvar dock som en vän men för er alla fyra.
26. Min dårskap
Låt mig få arbeta, eller låt mig få dö.
Jag lever endast när jag arbetar,
och jag kan endast njuta av livet när jag överanstränger mig,
pressar mig med nästan masochistisk smärta mot det ouppnåeliga,
bränner vällustigt mitt ljus i båda ändar men allenast psykiskt,
skriver som besatt på skrivmaskinen eller spelar som besatt på pianot.
Alla klagade beständigt på min höga energinivå:
min pianotant var alltid på mig för att jag så gärna skenade,
jag plågade ihjäl en kör med att ge den för mycket arbete,
en arbetsgivare förkunnade mig galen för att jag försvarade min rätt att få arbeta
mera än vad man begärde av mig, jag har alltid skrämt bort folk med min arbetsbesatthet,
folk som har studerat mig när jag har spelat säger att jag "ser så farlig ut vid pianot",
och mitt knattrande på skrivmaskinen har gjort folk hysteriska
fastän jag bara skriver med två fngrar.
Detta arbetsmissbruk, denna andliga narkomani har alltid legat i familjen.
Magen klagade beständigt på mitt skoningslösa energiförbrukande,
och jag har alltid såsom svar på klagomålen blott ansträngt mig ytterligare.
Den kroniska överansträngningen är för mig som en mening med mitt liv,
och den passionen har ej någonsin en kvinna lyckats konkurrera ut,
och därför är jag allt ännu en ungkarl efter trettionio vårar.

När jag var i tjugofemårsåldern såg jag det som min bestämda plikt
att gifta mig och skaffa barn till världen, ty det skulle man ju göra,
men jag hade ödet att med mina frierier bara råka ut för farliga besatta kvinnor,
lesbiska manslukerskor och nymfomaner, som använde kärleken blott destruktivt.
Jag brände mig ett otal gånger och förstod så småningom att arbetet allenast
alltid var mig trogen såsom kärlek i allenast konstruktiv bemärkelse.
Så jag blir troligen nog aldrig gift. Jag lämnar alla bakom mig när jag blott tar i tu med arbetet,
och jag kan aldrig kräva att en enda någonsin skall hinna med.
Å andra sidan är jag därmed skonad från allt livets kvinnliga småaktighet,
och med de misstag som jag gjort så har jag lärt mig
att ej någonsin forcera ett förhållande igen.
Må jag dö barnlös, ensam, ogift, kvinnolös och okänd såsom älskare
om jag blott genom mitt arbete får fortsätta älska hela världen
och all mänskligheten intill slutet.
27. Du
Vad skall jag likna dig vid?
Ett stormväder som våldtog mitt hjärta genast?
En hjältinna självuppoffrande som ingen annan?
Lidandet med leendet som mask,
en outtröttlig humor som en rolig gravsten
över ett misslyckat liv av frustrationer?
Mona Lisa som har överlevt sig själv men ännu ler?
Naturens egen friskhets frihet
under locket av en outgrundlig självbehärskning?
Du är mycket mera än allt detta,
ty du älskar, och den sanna kärleken
är alltid ojämförlig.
28. I nedan
Jag har givit upp och resignerat,
avstått från dig, kastat in min handduk,
dragit något gammalt över mig och helt kapitulerat.
Följaktligen är jag under isen och kan inte komma upp,
jag hittar ingen vak och inget lufthål,
jag är levande begravd i en hårt igenspikad kista
tio meter under jorden och kan inte komma ut,
men jag kan banka, skrika, klaga, gråta
även om jag bara måste kvävas såsom resultat.
Och du? Du skrattar, tycker jag är rolig,
fortsätter att vara glad på grund av mig
och triumferar som en absolut monark och kejsarinna
som behärskar oinskränkt situationen och mitt öde
medan jag förgås av grämelse och vanmakt och förtvivlan.
29. Kung Lear
Jag känner dig inte, o värld, och jag vill inte känna dig, ty du är ond.
Jag har arbetat för dig i tjugotals år, och du har bara sagt mig att jag har arbetat förgäves.
Jag har outtröttligt i tjugo års tid prisat din ljuva skönhet och humaniteten hos all mänskligheten,
jag har aldrig tröttnat på att dyrka människan, men du har alltid bevisat att jag hade fel.
Jag har skrivit till dig cirka två hundra dikter av kärlek, formfulländade och helgjutna av ärlighet,
men du har bara sagt genom förlagen att du icke tror på dem.
Tio romaner har jag skrivit till mänskans härlighet, men mänskan har icke läst dem
och har icke vetat det ens. De har rekommenderat mig
att låta mina romanrefuseringar komma till nytta som dasspapper.
För att behaga det ljuvliga människosläktets gudomliga sinne för skönhet
har jag under drygt tjugo år komponerat blott vacker, melodisk, harmonisk musik,

en betydande samling av kompositioner på sammanlagt två dussin speltimmar,
men du förkunnar att sådan musik ej betalar sig. Du vill blott ha atonal vidrig tolvtonsmusik
eller också den råaste fulaste grovaste hårdrock, som bara är ensidigt smaklös och destruktiv.
Jag har presterat ett trettiotal dramer, men ingen av dina teatrar vill spela dem.
Jag har författat ett femhundratal litterära essayer
till världens, kulturens och litteraturens odödliga ära,
och jag blev varmt uppmuntrad i detta företag av en professor på hög akademisk nivå,
men när jag hade slutfört det mångåriga intensiva projektet var det icke värt mer än vatten,
och sagde professor bad mig att behålla forskningsresultatet privat för mig själv.
Många av dina bästa förläggare har gett mig rådet att skriva helt exklusivt för byrålådan allenast,
men vilken författare har något utbyte av en stängd livlös publik som ej någonsin ger något svar?
Jag har levat förgäves, o värld, och arbetat förgäves för dig nu i tjugotvå år,
ty du har aldrig annat än bara sagt nej till mig, tigit ihjäl mig,
lagt mig under locket i likkistan levande, som om all skönhet och sanning var giftig
och som om kultur, ideal och all strävan åt sådana håll var totalt oförenliga
med mänsklighetens intressen. I så fall kan för min del all mänskligheten då draga åt helvete
i sina helt självförvållade sjukdomar som drogmissbruksexplosioner och Aids
såsom offer för den fria och okränkbara natur som allt människosläktet förgiftat
och vänder jag då mig till denna natur med min sång och begynner att prisa i stället
dess rättvisa, utomordentliga och genomgripande hämnd på allt människosläktet.
30. Domen
Jag hade denna natt en dröm.
Den var ej otäck alls men desto mera saklig.
Det var under den franska revolutionen, och jag var Danton.
Allt rullade historiskt efter verkligheten,
och så kom den dagen då jag plötsligt själv blev dömd till giljotinen,
men den man som fck mig dömd, den store Robespierre,
var här min egen mor.
Den dagen då jag skulle föras till min död
så var jag hemma och åt soppa. Den var tillredd av min mor,
och efter mig så skulle även hon ta del av soppan.
När jag ätit färdigt reste jag mig för att gå, och då kom hon i köket för att äta av sin soppa.
Jag beslöt då att ta tjuren äntligen vid hornen och blev kvar i köket för att tala ut med henne.
Det var jag, Danton, mot Robespierre, men jag var ändå jag,
och Robespierre, min bödel, var min moder.
"När vi nu skall ses för sista gången, så kan vi väl diskutera livet?" sade jag,
och hon genmälde: "Gärna det." Som artig son serverade jag henne soppan.
"Varför måste jag halshuggas?" var min fråga då.
"Min son, det vet du bättre själv än jag." Hon slingrade sig ifrån frågan.
Jag belyste då skräckväldet och dess konsekvenser, pekade på hur för ett år sedan
kanske bara fyra blivit halshuggna om dagen medan det numera dagligen var fyrtio,
och jag profeterade om hur skräckväldet ständigt bara skulle skena blint iväg
och slutligen avkräva även Robespierre hans eget huvud.
Då tog Robespierre, min mor, till orda, och hon sade:
"Min son, hur kan du väl ifrågasätta att du blivit dömd till döden?
Som du säger själv, det är ju blott naturens gång, och du är bara en som alla andra.
Skulle du väl klara dig när alla andra blir halshuggna?"
Vad som då slog an på mig var hennes skrämmande likgiltighet.
Jag hade då på tungan att ge henne den helt logiska men kontroversiella frågan:
"Var du lika likgiltig och oberörd och saklig när din ende bror begick sitt självmord?"
Denna fråga var den enda som var riktad till min mor och ej till Robespierre,
men som en god och artig son så ställde jag den aldrig,
ty en sådan fråga kan man aldrig såsom son riskera att ge egen moder,
även om den skulle vara alltför träffande och helt befogad.
31. Naturkraft
Jag har lovat att placera all min kärlek under locket,
men det var det svåraste jag lovat i mitt liv,

ty kärlek kan ej läggas lock på,
känslor kräver frihet och tar hämnd om de ej får det;
om jag så ock skulle avstå från dig för all framtid
skulle jag dock bara desto närmare ha dig kvar i mitt hjärta.
Tankarna och känslorna är liksom samvetet universella,
och om jag ej får ha dig lekamligen i närheten
så tvingar mig då mina vilda längtanstankar desto hårdare in på dig.
Kära vän, förlåt mig att jag ej kan tygla mina tankar eller känslor,
men, som sagt var, kärleken är tygellös,
och ingenting, ej döden eller universum,
ej all fysisk verklighet kan hålla den tillbaka
när den en gång känt igen sig själv
som verklig, ärlig och bestående.
Min största önsketanke är
att mina tankar alltid måtte nå dig
lika innerligt och intensivt och oupphörligt
som du själv är oupphörligt närvarande i min själ.
32. Min lastbarhet
Jag har beständigt utsatts för spekulationer i om jag är homosexuell
emedan jag ej någonsin egentligen har setts med kvinnor.
Sanningen om min eventuella homosexualitet är den,
att jag har brukat utsättas för sådana försök från män med sådan fallenhet,
närmre bestämt fem stycken sådanas försök,
och vid ett av dem blev jag faktiskt bortförd och berusad
utan att den mannen ändå lyckades få mig att falla.
Aldrig har en mans invit till mig fyllt mig med annat än med avsmak.
Aldrig heller har jag prövat någon form av droger.
Däremot har jag studerat noga båda företeelser,
och studieresultatet har jag redovisat i två dramer och minst två romaner.
Om jag ej har fallit själv för sådana svagheter
har jag visat dock ett starkt intresse för att forska i förbjudna verksamheter.
Summan av min lastbarhet är därför noll
beträffande experiment med droger och med homosexualitet,
men däremot kan aldrig summan nås beträffande mitt nästan vetenskapliga intresse
för morbiditeter. Därför har jag alltid levt ett eller fera dubbelliv,
och dessa mina hemliga gränslösa dubbelliv
kan aldrig någonsin kartläggas, kanske ej ens av mig själv.
33. Den bristande strängen
Det sägs, att man hellre skall lyssna till strängen som brast
än att aldrig ha mod till att spänna en båge.
Här sjunger en sträng som har hotat att brista i evighet.
Likaså sägs det, att kärleken skall göra ont;
annars är den ej äkta.
Vad är då den kärlek som bara gör ont
och som bara ger lidande men aldrig lindring?
Det sägs även allmänt om konstnärer, att de skall lida,
ty annars så kan de ej frambringa fullödig konst.
Får det då icke fnnas sann skönhet i världen
förutan att alla som lever där för måste plågas till döds i martyrskap?
Det är alla de som ej kan känna smärta som kommer med sådana klyschor
alltmedan de stackare som blir de klyschornas offer,
som ställs under okunnighetens clichéer som under en lag
blott kan fortsätta arbeta, skapa och plåga sig själva till döds
i ett vacuum av omvärldens okunnighet,
medan deras ömtåliga strängar outhärdligt spänns
för att en dag ofrånkomligt brista.

Ur "Libido" (1990)
Levande begravd
Mänsklighetens dom är att förvisa mig till okunskap
Därmed är jag såsom en levande begravd.
Jag törstar efter visshet om mig själv,
men mina övervakare behåller locket hårt tillskruvat på mig.
Jag får ingen luft och kan ej andas,
men de håller locket endast desto hårdare och mer beslutsamt på.
Jag ropar till dem från min avgrund av desorientering,
men de sätter munkavle på mina läppar.
Jag försöker bulta i min ensamhet mot väggarna i burken
som jag hålles instängd i, men de bakbinder mina händer blott.
Jag fnner då i locket ett försummat litet titthål,
och jag tittar ut igenom springan och får några skymtar
av en verklighet som varit min, men de tar då en ögonbindel
som de binder över mina ögon med så att med säkerhet allt vad jag ser blir svart.
Där sitter jag i mörkret, naken, instängd, med munkavle och bakbundna händer
och berövad all min syn. Till slut försöker jag då ägna all min energi
och uppmärksamhet till att lyssna, men då upptäcks även detta,
och min hörsel, mina öron, blir förseglade med vax.
Hur kan jag leva i ett sådant mörker av en så fullständig vanmakt?
Likväl är jag svagt medveten om att jag begått de grövsta brott,
men min situation är icke straffet för vad jag har gjort.
Tvärtom. Man hindrar mig från att ta på mig straffet,
och man döljer för mig mina egna brott.
Man vill till varje pris avhålla mig ifrån att ta på mig mitt rättmätiga straff,
och man har avsiktligt hjärntvättat mig till att ha glömt vad jag har gjort.
Men kan en skuld- och ångestkänsla vara starkare och tyngre och mer plågsam
än när man ej själv får veta vidden av vad man är skyldig till?
Att endast känna att man bär inom sig något ont
men hårt förvägras kunskapen därom av andra, vilka dock vet vad man endast själv bör veta,
är en svårare tortyr än vad som kan uppfnnas av den hemskaste inkvisition i världen.
---------------De tre dödssynderna
Det har sagts att vår tids främsta åkomma, problem och last är ytlighet.
Folk hjärntvättas av skvalkultur, den sämsta möjliga musik i varuhus,
kaféer, restauranger, diskotek och nöjesställen, burkmusik och dunkmusik
med hesa sångare som bara skriker, radiodravel och televisonsdysenteri och smörja
för att inte tala om massmedias dagspress skvallerkrönikor och överdrivna nyhetsdramatik.
Vårt samhälle besjälas av en färdens ytlighet som blivit lag och tvång för alla
och som tvingar alla till historielöshet, okunskap och andlig analfabetism.
Men hand i hand med ytligheten går vulgariteten med en ständigt mer förvärrad smaklöshet.
Det hårda samhället av asfalt och betong har ingenting att bjuda utom kallhamrad sterilitet.
Den enda fykten därifrån är lättsinnet, det blinda hängivandet åt den absoluta färden.
Meningen med livet är för ungdomen att bara leva livet,
vilket i praktiken innebär att bränna livets ljus i båda ändar.
Dessa tre är den moderna mänsklighetens allting dominerande dödssynder:
ytligheten, lättsinnet, vulgariteten, vilkas summa är den absoluta ignoransen,
som blott kan få varje vettig människa att visa mänskligheten ryggen
med förakt och äckel och besvikelse.
Meditation (14.7.1990)

Vi känner ej varandra.
Vi har aldrig sett varandra.
Är det till vår fördel eller nackdel?
Det får vi väl se när vi får se varandra.
När blir det och var?
I detta land inom en månad?
Kanske i det ljuva Grekland som du drömmer om?
Måhända i ett lamakloster i Tibet
långt bortom tid och rum i evig säkerhet
inom buddhismens klarsynta och mänskliga förnuft?
Måhända i den indiska mystikens värld
eller i Bangkoks farliga och underliga romantik.
Jag vågar icke spekulera mera,
ty den värld som öppnat sig för oss är alltför stor
för att jag ännu skulle våga tro på att den kan bli sann.
Vi vet ej någonting alls om varandra
utom dock en enda ej alldeles oväsentlig sak,
nämligen, att vi redan, utan att ha sett varandra,
har varandras ideal och drömmar nästan skrämmande gemensamt.
Hyllningssonett
Ljuva ficka, tag vår hyllning, dig vi ägna denna dikt
förutan toner men dock med uppriktighet av högsta vikt.
Vi följt dig länge med tillgivenhet på kort och längre sikt
och hoppas kunna hålla livet ut förutan känslosvikt.
Ett åttioårigt liv av lidanden och prövningar förutan tal
har uppfyllt hennes liv med äventyr, upplevelser och ödeskval,
två världskrig och tre nationaliteter har ej givit annat val
än att blott härda ut med allt och överleva allt i kyrkans sal.
Det är just religionen som har gett dig all din styrka,
all den fromhet, karaktärsfasthet och dygd vi dyrka,
du har funnit din personlighet i helig kyrka
sammansatt av andra mänskohjärtans kärleks styrka.
Tappra moder, tag emot vår varma uppriktiga djupt tillgivna hyllning
med ett tack för allt vad du har givit oss av livserfarenhetsuppfyllning.

Naturens klagan
Jag tål ej gräl och aggressivitet, disharmoni och ofrid.
Skona mig från människorna, ty jag tål ej deras låghet.
Skona mig från motorbåtars helvetesoväsen, bilars gift och oljud,
fygmaskiners himmelsdunder och politikers massmediala och ohyggliga intriger.
Varför kan ej alla bråkiga och aggressiva mänskor plåga blott ihjäl varandra?
Varför måste all naturen störas av omänsklig onaturlighet,
och varför måste all vår världs gudomlighet och skönhet
fäckas av självdestruktiva dumma mänskors idiotiska förstörelse?
Jag tål ej dumhet, oförstånd, stridslystenhet, provokationer eller missljud.
Jag blir sjuk av sådant, vilket även all naturen blir.
Jag håller mig till självklarheter: att allenast frid ger frid,
att endast konstruktivt och träget arbete ger resultat,
att livet blott bör främjas och ej någonsin tvärtom,
att allting destruktivt och negativt är endast dårskap
medan endast kärlek lönar sig i längden såsom något positivt.
Men varför krigar människorna då så hänsynslöst mot hela världen och naturen?
Ingen kan ge svar på denna angelägna fråga
som besvaras blott i döden med en evig tystnads sömn och ro.

Mördaren
Jag är inte hård som mina fäder.
Jag kan inte gräla och befalla såsom de.
Jag tål ej höra någon form av hårdhet ens,
jag tål ej uppleva den ringaste konfikt,
ty sådant är så väsensfrämmande för mig,
det är så lågt, så fult, så smutsigt, djuriskt och föraktligt,
så omusikaliskt, onödigt och dumt, så plågsamt, kraftnedsättande,
det är ett sådant slöseri av energi på oförnuftigt ändamål,
all aggressivitet är såsom bett av svartaste giftspindlar,
och varför skall mänskan sänka sig till en så låg nivå?
Om ni ska gräla, anklaga, förtala, uttrycka förakt,
om ni ska säga något som tar bort så mycket som ett hårstrå
av en mänskas mänskovärde, då är ni ej bättre än hyenor
som angriper värnlöst och försvagat djur för att det lever
och för att det är så lätt att göra as av.
Den som angriper och tar till våld mot någon mänska,
och det gäller även tvångsmedicinering,
honom räknar jag som föga mer än som min egen mördare.
Fallna änglar
Vad lönar det sig till att tvivla?
När ingenting är roligt längre, vem blir glad åt att få veta det?
Om du vet hemligheter om det mänskligas elände och dess tragedi,
vem kan du glädja med att avslöja så sorgliga mysterier för?
Behåll dem för dig själv och tig.
Om du därav vill skapa fram litteratur är det din ensak,
men bed aldrig andra läsa om det.
Begrav i ensamhetens tystnad nattens desperata skrin,
sätt munkavle på din förtvivlan,
bind de händer som vill lyfta knutna nävar,
gråt men endast under täcket så att ingen ser det eller hör det,
och låt ingen någonsin få veta sanningen om ditt elände;
ty varenda en av alla dina medmänniskor lider själva
av eländen som är mycket värre för dem själva
än vad någonsin ditt helvete kan bli för dem.
Låt det bli din stolthet att de andra icke känner till
att du är lika tom och rutten inombords som de,
att din osalighet ej är det minsta olik alla andras,
och att även du, som alla andra, endast är en fallen ängel,
utstött ifrån paradiset ner till jorden för att leva här
ett skamligt liv som alla andra
i det eviga mänskliga helvetets förbannelse,
ett hopplöst mörker utan himmel eller Gud
där människan allsmäktig och allenarådande styr allt
åt helvete till undergång för hela mänskosläktet.
Vi är olika som natt och dag.
Ej något stämmer mellan oss,
ty du är ung och jag är gammal,
du är rik och jag är fattig över lag,
du äger mod och trotsar hela världens tross,
alltmedan jag, försiktigheten själv, är som en slam-mal:
gräver ner sig, ständigt under isen, tyst och seg.
Vad mera är: du är ju ung och vacker medan jag är trög och grå och feg.
Hur kan vi umgås utan att jag får rivaler som är skönare än jag?
Ett fromt förbund emellan oss kan endast bli ett helvete av folk som slåss,
och dessutom har vi din bror som extra buller i familjens larmsal,
– vad fnns det då för gott? Allenast det som fnns emellan oss:

en ljuv utmanings lockande oemotståndlighet
av kärleksgodhetsguld i smärtorik gudomlighet.
Etna i åska och månsken.
Du skälver i mörkret, du jätte av liv och av skräck;
om du vaknar är en skön välmående värld helt puts väck;
du allena kan lägga Sicilien så som i en säck,
men det fnns ingen som vågar säga till dig: "Maffan släck!"
Ty Sicilien beror av din mytiska fruktansvärdhet;
du är icke så vacker som dina kolleger Vesuvius
och Japans förtrollande lika utslocknade sevärdhet,
men du är desto mer fasansfull som gamle Erebus
fastän din snö skänker liv åt en värld av gudomlighet.
I dessa dagar av fullmåne har åter Tyskland förenats
just som mina tåg på Sicilien i blixtar och moln har försenats.
Men fullmånen har lyst igenom och givit min värld en förklaring:
en mera dramatisk värld har aldrig funnits i denna förslavning
av underbar skräckromantik i intim blixtbelysning av dagning.
Skilsmässan
Jag beklagar, men vi måste skiljas.
Det är inte ditt fel och ej heller mitt,
men jag är sådan att jag ej kan giljas
då min ensamhet är livsnödvändig för mig.
Ensamhetens isolering är min frihet,
utan den är sömnlöshetens marritt
som blott gör mig glädjedödande för dig
och alla andra: ingen gläds åt att jag är social
då jag som sådan endast blir för mig själv ödesdiger.
Detta är väl mitt livs fruktansvärda hemlighet:
jag kan befrämja mänskorna med kraften hos en tiger
blott om jag ej kommer dem socialt för nära:
då blir jag för dem och för mig själv fatal
då de är liksom du mig alldeles för kära.
Återkomsten
En vägg stod mellan oss: vi hade inte setts
på alltför länge. Allt var likt men även olikt:
du var äldre, mognare och sminkad
så att denna målade fasad av läppstift, puder och mascara
utom mycket annat strax avskräckte vem som helst,
och även mig, din älskare, din dyrkare, som stod sig slätt
mot alla dina friare och kavaljerer,
lika brackiga och rika och förnämt snobbistiska som du.
Förlåt mig, men fasaden masken, ytligheten störde mig.
Det insåg du, och genast gjorde du dig till en bättre mänska,
och jag kunde åter känna väl igen min egen närmaste.
Återföreningen blev from och innerlig som Penelopes,
och du hade varit lika trogen som Odysseus.
Hur vi än någonsin i framtiden på nytt blir skilda
så förblir vår själ och ande alltid en och innerligt förenad,
och jag går ej någonsin i säng med någon annan utom dig,
ty jag är säker på att du ej någonsin går i en annans säng än din och min.

Det ogripbaras bevisning
Hur skall det ogripbara defnieras?
Hur kan man få någon teori bekräftad
som består av känslor blott som ej kan motiveras?
Sanningen om känslolivet är behäftad
med en säkerhet som aldrig kan konkretiseras
men som därför just är desto mera sann och skyddad
i sitt osårbara luftslott av blott känslors drömmoras
av universum utan ände i sin härlighet
och svindlande avgrunder utan botten i sin outforsklighet.
Hur skall man då förklara denna vansklighets totala säkerhet?
Man bara vet.
När man ej någonsin är ensam men bara drömmer om sin älskades personlighet
beror det på att den man älskar är i samma drömmars salighet
av ömsesidig kärlek, vilket man då vet blott just emedan man ser in i kärlekens oändlighet.
Häpnad
Du okända gudinna,
kärlekens prästinna,
att jag skulle fnna dig
så underligt lik mig!
Vem kan väl fatta ödets raljerier
det behagar medelst fånerier
gäcka allt privat initiativ
med förnuftsvidriga galanterier!
Vem kan komma någonsin till rätta
med den kärlek som är ödets eget liv
vars sanningssaga ingen kan berätta
utan att brutalt inkräkta på en evighet
vars okränkbara lag är att förbli en gåtfullhet.
Jag längtar efter dig, min vän,
ty du är så långt borta.
Rosor vissnar även för en sven
när kärleken hans kommit grymt till korta.
Blommor som ej vissnar fnnes ej,
ty ungdoms skönhet är blott en tillfällighet.
Om rätta ögonblicket icke griper dej
kan du få vänta på det nästan i all evighet.
Ej evighetens ljuvaste moment
kan räddas om det en gång blir försummat.
Kärlek kan ej byggas på nytt fundament
när äkta kärlekshuset står förslummat.
Finns det då ej något kvar att hoppas på?
Jo, kanske, men så länge blott som vi förblir vi två.
Gåtan
Hur kan ett sådant fenomen förklaras?
Själen fnns men kan ej defnieras.
Att den är där kan ej någonsin bevisas.
Ändå är den mera påtaglig än något annat.
Det som större är än livet är därmed besannat.
Vetenskapen har mot denna kusten strandat.
Det var ingen annan än din far som förde oss tillsammans
elva vintrar efter att han lämnat livets trista långdans
mera levande inför vårt möte än när han befanns
vid liv. Din styvfars misstag var att aldrig respektera honom,

därför blev din fars hämnd fruktansvärd i sin subtilitet
som inte skonade din styvfars själ det minsta. Därigenom
räddades familjen genom blott en ensam själs integritet
som visade sig mäktigare än all världens dödlighets futilitet.
Till den älskade
Din integritet
är själva livets helighet,
det ädlaste och vackraste,
det dyraste som fnns i världen,
det mest oskattbara, högst av alla värden.
Vad bryr jag mig om den yttre skönheten
när endast själens renhet spelar någon roll,
när mänskovärdets sanning är den yttersta skönheten
som förgyller allt i mjuk och ljuvlig moll.
Den melodin vill jag bevara, vårda och förklara
som en dyrbar pärla i en musslas hemliga beskydd,
osårbar, ouppnåelig och ypperlig, det underbaraste,
den rena ärlighetens, som gör all orenhet hälsosamt och härligt brydd,
den vill jag till min död mot hela världens oros anstorm innerligt försvara.
Det gåtfulla trippelförhållandet
Vi är inte två utan tre.
Någon blandade sig i våra tankar från början.
Vi umgås telepatiskt och förstår varandra utan ord,
när vi är åtskiljs är vi ändå alltid hos varandra.
Denna mystiska kontakt sker kanske genom denna tredje,
som ibland styr mina tankar och min penna,
som ibland tar säte även i ditt eget inre.
Jag behöver inte tala om vem denna tredje är.
Han fnns, han påverkar vår kommunikation,
han gör den lättare, han är såsom en hemlig telegraftråd,
allt emellan oss sker genom honom och med hans välsignelse,
ty annars skulle det ej ske.
Mysteriet är att han ej är en själ för mig.
Han ingår i oss alla fem, han är med dig,
han gör sig påmind här hos mig, han glömmer ej din moder
och ej ens din lille broder. Undret är att det kan fnnas sådant liv,
en sådan kraftig energi och sådan sprudlande aktivitet
som så väsentligt kan påverka och förändra livet för de levande
fastän det i sig är något fysiskt dött och endast opåtaglig själ och ande.
Skärselden
Min älskade vän, vårt förhållande har kommit långt,
men ju längre det går, desto mer återstår av distansen.
Jag älskade dig varje dag, varje natt i min gamla miljö,
och nu har allt brutalt bytts ut mot nya världar.
En storm har förskingrat allt säkert och tryggt, alla löften och pålitligheter,
och sen är man strandsatt i främmande hamn.
Desto klarare har dock vår himmel och framtiden blivit.
Beroendet har nästan helt nu försvunnit
med alla dess nackdelar, bördor och krampaktigheter,
och vi ser i stället varandra som fria och friska i själen,
som rena självständiga och oberoende själar
som därför är desto mer fria att älska,
att vörda och dyrka varandra,
som om vi förlorat allt slagg och bytt ut det mot kärlek.

Släng dig ut på fria vingar,
kasta loss och var dig själv!
Hela världen för dig svingar
mycket lägre än du själv!
Vad är allt gott här i världen
utom bojor för din fot!
Sparka loss den snikna färden,
låt ej något stå dig mot!
Allt är lögn som verkar säkert,
allt är falskt som säger stopp!
Men det fnns en frihetshävert
mot allt ont i tidens lopp!
Endast friheten är sanning,
endast fantasin är guld!
Så var sann mot samvets maning
och var mot din lycka huld!
Förstå mig rätt.
Jag sökte aldrig någonsin en kvinnas kropp.
Jag sökte rent och slätt
en vänskapssjäl som kunde ge mig hopp.
Men alla kvinnorna bedrog mig.
Kött var allt de ville bjuda ut,
som om ej världen hade nog av sånt förut,
och aldrig fann jag någon själ som svarade emot mig.
Ty en själ som spörjer kräver själsligt svar,
och fysiskt svar på själslig fråga är ett knytnävssvar.
Blott därför har jag aldrig kunnat lita på en kvinna.
Själen som jag sökte kunde jag ej fnna.
Skulle jag riskera då en funnen själ
med att besudla den med tarvlighet och gräl?
Nej, aldrig. Hellre då mystik och tvivel i oändlighet
än någon form av något ont i riktning ändlighet.
Sinnligast av alla,
så kallade du mig,
du sköna, kloka gamla sköka.
Och vad är då sinnlighet?
Blott glädje över livet,
lika oskyldig som lammet
som glatt skuttar kring
och rullar av sig dammet
skrattande av oskuld i naturens rena hägn.
Och jag var sinnligast av alla,
och dina män var fyrtioen,
och du var den som kunde locka påven
till ett glädjeskutt i sängen!
Oförskämdhet, du är bara oskuld,
och du åtråvärda sinnlighet,
du är blott livets rätt att äntligen få leva.
Hon älskade i åtta år en ängel och vampyr.
Han kunde icke själv ta hand om sig.
Han var ett hemlöst barn som saknade en moder.
Hon förbarmade sig över honom
och uppfostrade den fallne ängeln
till en skön demon av våld och lusta,
till en obetvinglig mörk vampyr,
till en skön ondskans furste,

som väl etablerad i hennes oskyldiga berså
blott våldtog, misshandlade, var brutal
och knäckte hennes godhets hjärta.
Hon blev hård och kall, nersliten, oförsonlig,
som en moder våldtagen av egen son.
Men hon förblev en moder.
Det blev hennes räddning.
Alkoholiserad, utan något mänskovärde kvar,
förnedrad till ett djur
kom den osalige vampyren hem med brutna vingar.
Och hon tröstade den fallne ängeln
som en mor sitt barn.
Han hade brutit hennes vingar
blott för att förlora sina egna
medan hennes än var kvar,
men dock med sin begränsning:
ej mer kunde hon ge honom nya vingar.
Vad är väl Aids och syflis mot sinnlighetens glädje?
Vad är ansvar värt med all sin vikt i guld
mot frihetens och jublets himmelska sublimitet?
Det fnns ej något mer föraktligt än pedanteri,
som binder känslorna i källarfjättrar
och som offrar mänskosjälen för en illusion om ordning.
Endast känslan kan ge innehåll åt livet,
endast känslan föder liv och gynnar livet,
all okänslighet är död, och varje motstånd mot en känsla
är en mördare, som måste genomskådas genast.
Ge mig liv, och ge mig kärlek, lär mig leva blott för mina känslor,
ge mig Aids och syflis, men låt mig känna att jag älskar.
Porträtt
Hennes mänskokännedom är avancerad-nyanserad,
men den fck hon inte gratis: alla hennes män
från fadern till den senaste, en yngre man, har plågat henne svårt,
och hennes liv har varit mest blott misshandel och fattigdom och därför ganska hårt,
men desto mera gyllene har hennes generositet och hjärta blivit.
Hon är sliten, härjad och svårt desillusionerad
men en klok och ädel själ väl härdad till en utsökthet
av oskattbara dimensioner. Hon har haft två långa perioder med två män,
och båda fostrade hon från en säker undergång till konstruktivitet,
från droger till en duktig hantverksidkare
och från alkohol till grekisk lärdom.
Och vad är då jag, den kanske tredje, för en så dynamisk och human celebritet?
För tretton år sen kallade hon mig sin bästa vän.
Som sådan tycks jag nu ha överlevat bättre än två äkta män som hon har genomlidit.
Hur kan detta vara möjligt? Det må vara hennes hemlighet.
Rasism.
Hata inte negrer.
De är bara mänskor.
Var då rättvis, människa,
och hata endast hatet.
Hata dem som hatar negrer,
kyl ner deras hat med kallt förakt
och vänd dem ryggen helst offentligt.
Hata även negrer men blott om de hatar.
Hatet endast är värt kallt och oförsonligt hat,

men allt som kärlek är är värt att älskas.
Älska negrer om de älskar,
älska även de rasister som kan älska,
när du älskar.
Älska allt som doftar kärlek,
giv det all din värme och uppmärksamhet,
din uppmuntran och all din kärlek,
men låt hatet kvävas ensamt isolerat
i sitt eget fängelse av hat,
det mest självdestruktiva av allt vacuum.
Nonchalera det till döds,
ty endast det kan hjälpa det,
och hatets enda medicin är döden.
Avståndstagande
Jag hatar er inte, o kvinnor,
men vad ni är för ena luder!
Ni vandrar på jorden som blinda fallgropar
för män, ansvarslösa och fullständigt tanklösa,
livsfarliga i er nyckfulla naivitet
och för mannens själ döden direkt om han faller;
ni går i ert sinnliga tänkande fram som fatala och fala sirener
och märker ej själva hur dödlig er sång är
för män i dess oemotståndlighets höga förförelse,
och när ni går över liken och gravar av män
som har fallit och drivits till självmord av er,
så går ni bara glättigt förbi med en lätt axelryckning
och undrar helt fräckt: "Och vad tog det åt den?"
Det fnns ingen så hög grad av grymhet på jorden
som er blotta tanklöshet, okunnighet och naturliga åtrå.
Jag hatar er inte, men tyvärr så känner jag er,
och jag säger därför bara: "Akta er för mig!
För jag vet precis vad ni går för och skyr er som pesten!
Ni har blott er själva att skylla om ni kommer in i min väg,
och jag vägrar, som ni, att ansvara för följderna!"
Homosexualitet i all vanära, men kvinnlig sexualitet
är blott en millimeter ifrån samma botten och skam.
I det långa loppet så är det precis samma helvete.
Den enda skillnaden blott är att det kan bli barn,
det kan uppstå en oskuld, ett hopp
genom kvinnans förfärlighet, fall, skuld och vanära;
men även det barnets oskuld blir satt i en värld dominerad till hopplöshet
av endast sexualitetens obotliga skuld, skam och vanära.
Alla män är barn
Alla män är barn
för mödrar att ta hand om,
självuppoffrande, barmhärtiga, värnlösa kvinnor
prisgivna åt hårda män som ser dem mest som skarn
i sin olyckliga brutalitets och blindhets svendom.
Det är kanske orättvist, som någon vist påpekat,
att allenast kvinnorna kan rätt förstå de dumma männen,
medan männen aldrig kan förstå ens sina mest förtroliga väninnor.
Det beror på att de visa kvinnorna i männen alltid ser små barn,
helt menlösa och blinda, mera barnsliga än barn
och desto mera barnsliga och blinda ju mer de ej fattar att de blott är barn.
Hjälp oss att förstå vår barnslighet, o ljuva kvinnor!
Endast ni kan med er vishet visa oss vår rätta själ som vi förnekat
för oss själva, de obotligt dumma, fåniga och fåfänga förbålda männen.

Ögonpåsarna
Dassig, eländig och usel
vaknar han på golvet i en trasig bädd
med skrynkligt ansikte och fransig pyjamas
med så många hål, att det är svårt att sticka ben och armar rätt
när man tar på den, blinkar dumt med svullna ögonpåsar,
kan ej öppna ögonen emedan de är så igengrodda av nattvak,
suckar, hostar, rosslar, petar sig i näsan, stönar, snörvlar
och ser alldeles förfärlig ut, ty spegeln visar sanningen:
ett trasigt, slött och rynkigt ansikte helt utan liv,
som om han varit ute på kalas tre dygn i rad
och druckit femton snapsar varje gång
förutom glögg och portvin, sherry, cognac och Martini,
gästat nattläger hos horor, svirat sig till sömns:
inför ett sådant ansikte måste man undra:
vad gör du på nätterna egentligen?
Men varje kväll är han dock fräsch och ung på nytt
och redo för en ny natts måttlösa utsvävningar
i fantasin med endast skrivmaskin och penna som sitt enda sällskap.
Dra åt helvete
Skona inte etablissemanget
med dess dominerande och allt förlamande småaktighet,
likgiltighet, vulgaritet, lättsinnighet och ytlighet,
dess svenska tråkighet och dess fatala kortsynthet.
Allt etablerat är en lögn, och allt som det försvarar är ett idiotiskt hyckleri.
Dumhet, blindhet och naivitet kan ej försvaras.
Låt musiken domineras självmordsmässigt av sin avgudade rockmusik,
den monstruösa bluffen, som ej ens är musikalisk
utan som blott lever på effekter och affekter genom monstruöst beteende
och ytlig fåfänga i högsta möjliga extrema grad;
och låt litteraturen domineras självmordsmässigt av sin egen onaturliga förkonstling,
"endast den som skriver obegripligt kan förnya språket och kan få nobelpris",
som den dominante modernisten Artur Lundkvist sade,
en sympatisk man och stor begåvning som blev etablerad och spårade ur,
Svenska Akademins auktoritäre påve som bannlyste Graham Greene
emedan denne, liksom Astrid Lindgren, var för mänsklig.
Dra åt helvete, du fumkultursamhälle med din formlöshet och skönhetsblindhet,
du som endast duger till att blunda för allt evigt och all skönhets självklarhet,
du som föredrar banaliteter framför det som ädelt är och konstruktivt,
du som inte vågar skratta åt sann humor av feg rädsla för att göra bort dig,
eller för att inte verka seriös, som om du var det,
du som dödfödd av frigiditet ger en författare hans refusering nummer 114
med exakt den samma helt sterila formel som för fem år sedan,
alla ni förbannade förlag som bara tänker på att tjäna pengar
och som därför bojkottar ihjäl en ärlig diktare som ansträngt sig i 20 år,
för att han har allt det som etablissemanget saknar:
fantasi och klarhet, form och skönhet, ädelhet och humor,
era imbecilla inskränkta pedanter, som styr samhällsbildningen
igenom ert boktryckeri: ej konstigt då att samhället
blir mer och mer analfabetiskt och historielöst!
Jag är en god förlorare men måste dock åtminstone betala med totalt förakt
för mina 23 års refuseringar, ett 23-årigt ensidigt kärleksönskande
som bara mötts med dödens iskalla och hånande frigiditet.
Skyll ej på mig då, samhälle, som föredrar narkotika och kriminalitet
i ständigt tilltagande dominans i takt med rockmusikens fulhet,
framför en som jag, som endast erbjöd själ och ärlighet och skönhet.

År av mardrömmars umbäranden,
är de äntligen över? Kan det efter sådana stormar
bli solsken igen? Glöm bort solen och månranden
med alla timliga skurar och karlar som gormar,
glöm bort alla grälor och krig och allt bråk och ståhej,
glöm bort skymferna, tårarna, misshandeln och tragedin,
och förglöm framför allt alla plågsamma mäns konterfej,
deras missförstånd, otålighet, hänsynslöshet och grin
av sadism och beräknande illvilja; allt sådant är ej
värt luft ens; det är bara fugsurr av dagsländors fin
som ej något alls kan åstadkomma mot integriteten och anden.
Naturen är kvar fastän kåldolmar svunnit som hövolmar,
och vad du nu blott behöver till skänks av en vän utan kön
är en äntlig natts sömn med blott saliga drömmar som lön.
En gemensam historia på trettio år
fylld av skilsmässor och kverulanser
till fruktansvärd smärta och mördande tår
av förtvivlan och uppoffringar utan gränser, här står vi dock på andra sidan om helvetet,
komna igenom och än såsom barn i vår oskuld
så rena och fna och ädla som gyllene vetet
och ändå så luttrade nästan till oigenkännlighet
genom ett skoningslöst ödes och missförstånds skuld.
Men vi lever och klagar ej, ty allt har blivit till guld
av allt det som vi dock genom allt lyckats rädda tillsammans
och bära förbi tidens våld av gemensamma känslor och minnen;
all upprördhet och alla kriser som stormat mot oss i en narrdans
av trettio års tragedier har ej haft den ringaste åverkan på våra sinnen.
Idealet
Är det rättvist av mig att så favorisera dig?
Du bad mig för tretton år sedan söka mig till andra kvinnor,
förföra dem och älska dem hellre än den du trodde var ovärdig mig.
Icke sökte jag andra, men de sökte mig utan hinnor,
och allt vad de gav mig var blott förödmjukelser och orättvisa.
Jag är kanske orättvis som lätt föraktar så många
om jag fnner en blott som jag fnner värdig att prisa.
För henne går jag då till överdrift och börjar stånga
all världen för dess fula låghet, som icke får komma vid henne,
den enda, den pietetsalstrande, den som jag älskar hysteriskt.
Naturligtvis är detta irrationellt men ej orättvist gentemot henne.
Det må vara orättvist mot alla andra, men är det mot världen?
Är det icke rätt att ta avstånd från allt världsligt ont, fult och ofriskt?
Blott innerligheten i skönhetens sanning kan leda all världen i eviga värden.
Egoismens fasansfullhet
Höjden av egoism är att vilja ha en annan mänska för sig själv.
Ytterst få är de som inte är helt dominerade av denna egoism.
Jag är rädd för egoismen. Den är det enda jag fruktar i livet.
Låt mig leva, låt mig älska, men låt mig aldrig äga det liv jag älskar,
och låt mig aldrig få behålla min kärlek för mig själv.
Jag är alla, jag tillhör alla, och i mig själv är jag ingenting.
Jag lever blott i andra och genom andra.
Vad andra ser i mig är bara det som icke är.
Kritisk får man vara endast mot sig själv,
men den som kritiserar andra dömer blott av fördom.

Allt som är är levande och heligt och oantastligt,
och endast sitt eget liv har man rätt att fördöma och döda.
Lev, värld och människor,
och minns mig blott som den som älskade er alla.
Kärlekscredo
Frihet är önskvärt så länge som möjligt;
blott hälsan behöver beroendet av en kvinna till slut;
men ju längre man lever utan en kvinna och äktenskap,
desto friskare är man. Dock bör man ej neka sig kvinnor
som ungkarl och fri man; ju fer kvinnor, desto bättre,
för erfarenheten, för människokännedomen, för distansen till egot,
för motverkan av egoism och subjektivitet och för odlandet av självkritik
är umgänget med kvinnor det bästa som fnns, och ju fer, desto bättre.
Kärleken är enda grunden för all mänsklig hälsa,
och kärleken kan endast leva som fri.
Äktenskapet och familjelivet är endast ett nödtvång
som påtvingas en av naturen med tiden,
en formalitet, som bör undvikas med allt dess tvång och dess lagar
så länge som möjligt, och åtminstone så länge hälsan tål det.
En komplimang
Ett brev, ett budskap, skriftligt,
så att alltid du kan ha det och bevara det
och gömma det längst in i hjärtat
som försäkring mot allt ont i världen.
Du var bara fyra år då. Själv var jag väl fjorton.
Du har glömt det själv, naturligtvis,
för sådant lägger inte så små barn på minnet,
men själv glömde jag det aldrig.
Ni var hemma hos oss, du och dina äldre syskon
med er moder, men den som stal föreställningen var du.
Men det mest aktningsvärda var att du den kvällen
valde ut mig som din favorit
som blott ett barn med ärligaste oförställdhet
rakt på sak och utan tillgjordhet kan göra.
Det var kanske sista värmen från min egen barndom.
Sedan vidtog helvetet i min familj
med lång och smärtsam grundlig upplösning moraliskt
genom främst den religiösa frmans hopplösa förförelse
av alla mina syskon och min moder,
vilket innebar för mig total desorientering omkring puberteten.
Konsekvensen blev att jag ej någonsin upplevde någon ungdom.
Sedan vidtog arbetsåren i misär i trist oändlighet.
Jag hade visserligen fer och fer väninnor men ej någonsin en älskarinna
utom några korta och fatala misstag.
Därför har jag aldrig någonsin försökt att göra barn.
Du och din moder är emellertid bland kvinnor som jag känt
de enda realisterna, och därmed är ni helt unika.
Vidmakthåll din realism, ty den skall alltid komma väl till pass
och vara nyttig, hälsosam och ovärderlig.
Jag har aldrig glömt din komplimang till mig som litet barn
som väckts till liv igen i denna månad efter tjugosju år,
ljuset från den renaste mest oförställda barnasjälens chosefrihet,
en värmande tillgivenhet som solens sista ljuva stråle
kvällen innan mitt liv övergick i lång och kvalfull vinternatt.

Julklappsverser
Hur skall vi lösa detta problem?
Vi står inför det fenomen
att musiken behagar båda,
men båda kan inte få båda.
Vi står inför den mest prekära våda,
men då räddar oss en snilleblixt!
Vi löser denna hjärngymnastiks klåda
med att tänka ut en list:
Låt båda byta och få låna båda!
Låt dem båda lyssna på den andras,
så får de ju delvis ha varandras!
Om det inte passar med Franz Liszt
så låt en annan mästare få andras,
och det fnns ju ej någon musik som ej kan bandas!
Musiksmak
Det heter att skomakare bör få förbli vid egen läst,
och varje hästkarl rider bäst sin egen häst,
att endast den som kan sin egen sak är bäst,
att bakpulver är meningslöst förutan jäst,
och att allenast den är värd som har sin gäst;
men detta handlar nu ej om skomakare
och inte heller om nån sockerbagare
och inte ens om någon vedersakare
av sådana pratmakare
som gör det i musik, som sonen till en sån skomakare
som Dvorak, eller sonen till en fyllesmakare
som Beethoven, och varför inte sonen till en rackare
som den vars namn betyder just skomakare?
Nu har jag sagt för mycket. Varsågod, fnsmakare!
Tre bensinmackar genomletades
förgäves, och alla drömmar krossades.
I stället hittades
dock detta, som stod till fnnandes
i en bensinmack just när det timades
på dagen D och det nödgades
komma till rimmandes
även utan att något kom till fnnandes;
men här är nu något svinnande
som alltid går ner med det rinnande.
Faraos fåfänga.
Vad väntade du att få med dig till den andra sidan, gudomlige Farao?
Hela din rikedom, allt vackert guld, dina skepp, allting utom din själ?
Det var blott för din fåfängas skrytsamhets skull
som prins Moses en gång gjorde uppror mot dig
för att fnna en mera bestående Gud än ditt glitter och guld, dina later och olater.
Samtidigt var du dock höjden av naivitet. Aldrig kommer man från
att den stora civilisationsenhetstanken kom till genom dig,
genom ditt riksförenande, genom din ordning och din underbara generositet.
Vad som slår en mest av alla fna skulpturer av Farao är hans "Stage Presence",
hans självsäkerhet och hans lysande och övertygande starka skådespeleri.
Men just den är hans fåfänga. Gagnlöst tog du med dig guld in i graven, o Farao,
hur mycket guld du än tog, ty din grav blev fullkomligt utplundrad ändå
av vandaler som logiskt nog tyckte att de bättre kunde behöva ditt guld än du själv.
I din fåfänga ligger du fullkomligt naken, o Cheops, och inte ens kvar i din grav,

som är tom, utan guld, utan någonting alls utom tomhet och nakenhet.
Eller var det kanske meningen? Kanske du insåg att du såsom död aldrig skulle bli
så respekterad som levande? Kanske du insåg, att du aldrig kunde ta med dig den makt,
som var den enda faktor som gjorde dig så respekterad och rik?
Kanske genomskådade du människosläktet och skrattar fortfarande åt det,
med tomheten i din gravs mörker, med en cynicism utan gränser?
Ja, skratta åt mänskorna, Cheops, ty de förblir obotligt fåfänga.
Kanske kurerade du din personliga fåfänga just genom byggandet av din rekordstora grav,
men för människosläktets, turisternas, alla småaktiga människors fåfänga,
(fåfänga hör alltid samman med småaktighet,)
har det nog aldrig någonsin funnits det ringaste hopp.
Ur "Journalisten" (1992)
Näktergalen
Näktergalen spökar där ute.
Dess sång är mänskligt outsägligt.
Vad är ditt budskap? Vad är din mening?
Vad är din obönhörliga anmaning?
"Sanningen till varje pris!
Sanningen till vilket pris som helst!
Du har ej rätt att dölja sanningen!"
Ej ens den mest privata och personliga av sanningar?
Ej ens ett helt livs mest extrema hemlighet?
Han bad mig alltid hålla tyst.
Han förbjöd mig att någonsin yppa hemligheten.
Nu är han borta. Han har lämnat mig. Han har övergivit mig.
Kanske är han död. Kanske är han mördad.
Eller har han bara för att demonstrera själv för alltid och totalt
bara tagit avstånd från mig? Det får jag kanske aldrig veta,
Näktergal, bara du kan veta, och endast skall av mig få veta,
att om jag någonsin älskade en människa så var det han
och det med en passion som överstiger allting mänskligt och naturligt.
Var det därför du begav dig bort från mig och allt vi hade gemensamt?
Var det för att du visste att jag höll på att göra dig känd?
Du ville aldrig att jag skulle spara dina brev, och endast med största motvillighet
kunde du tillåta att jag avskrev dem och blott förstörde originalen.
Du ville aldrig synas eller bli omtalad, du ville endast verka i hemlighet.
ty du trodde att du endast kunde verka i hemlighet. Till slut trädde du fram
och genomförde din stora teologiska kupp i Egypten inför alla världens religioner
och gav mig tillåtelse att noggrant dokumentera och vittna om den.
Men du kunde kanske endast göra det emedan du visste att du skulle lura oss alla ingen av oss anade att det var din svanesång, ditt testamente.
Nu är du borta, och vi får kanske aldrig veta mera.
Och jag får kanske aldrig med visshet veta om du verkligen var min kusin,
du som var mycket mer för mig än blott en broder, vän och älskare,
du mänsklige ängel i ett genis anspråkslösa gestalt,
vars högsta önskan var att mänskligheten skulle tro
att du aldrig ens någonsin hade funnits.
O näktergal, kan du säga mig var han är?
Är du hans kärlek som når mig än, när du sjunger blott för mig,
och blott jag sitter och lyssnar till din sång före gryningen?
Är du hans levande budskap från Tibet?
"Sörj ej! Stå för sanningen! Sjung ut den fritt som jag!"
Så sjunger du, men själv står du ej för sanningen,
ty ej ens du kan berätta för mig om han lever eller är död,
om han frivilligt dragit sig undan eller mördats,
om han verkligen var min kusin eller blott den bästa av vänner.
Men en sak är vi överens om, och den tron befäster mig din sång i:
att hans kärlek var sådan att jag kanske aldrig mer
kan älska någon människa som han.

Den ihjälplågade kärleken
Jag älskade dig, men du älskade bara de andra.
Jag friade till dig, men du sade nej,
inte bara till mig men till samtliga friare
för att helt frivilligt nöja dig med att förföras av en narkoman.
Ändå fortsatte jag med att älska dig
medan du blint styrde hän vart som helst
till det ena sanslösa förhållandet efter det andra,
till vad som helst om blott det ej var förnuftigt.
Ändå övervägde jag ännu att viga mitt kärleksliv åt dig
när du själv förförde en tio år yngre man
och födde barn med den periodalkoholisten.
När det sedan sprack efter åtta år, när han bedrog dig
och slösade bort allt ni ägde på vettlösa resor och alkohol
och det blev skilsmässa mellan er även vad bostad beträffar,
då plötsligt försökte du väcka till liv det som brunnit hos mig
genom alla de åren tills du själv förförde den yngre.
Men en sedan åtta år levande kvävd och begravd äkta kärlekseld
kan aldrig mer tro på kärleken. Denna kan leva blott om den besvaras.
Om den blott besvaras, som den gjorde i alltför många år,
med grymma nyckfulla dolkhugg av otrohet och opålitlighet
kan ingen vädjan om medkänsla mer väcka värme och tillit.
Min kärlek är död för dig, fastän den brann både längre och högre
än för någon annan. Vår vänskap består, men tro aldrig att den kan bli varm.
Vem är du, min okända älskade?
Har jag ej ännu fått nog av min fåfänga,
min blinda tillit till kvinnliga nyckers opålitlighet,
detta största av mannens självbedrägerier?
Vad hjälper väl insikt om svaghet och ömkligt självbedrägeri
mot den faktiska kärlekens stormande anfall?
Vad orkar väl vettet förmå mot den överväldigande kärlekens övermakt?
Bedrägeriet var icke att falla för kärleken mot allt förnuft
utan det att man trodde sig ha blivit botad mot kärlekens våld.
Jag är mindre immun och mer sårbar än någonsin,
kärleken kan inte ens eunuckerna värja sig för,
ty det fnns ingen högre naturkraft, ej någon mer allsmäktig makt,
ingen mer oberäknelig anfäktelse, inget starkare väsen
än kärlekens makt när man älskar en kvinna.
Henning Enedal in memoriam
Värld, du har fel.
Du läser inte dikter. Du tittar på TV.
Du lyssnar inte till melodier. Du ställer bara till med oväsen.
Du lyssnar inte till naturen. Du gapar och dansar hårdrock.
Du tar inte vara på känslorna. Du dödar dem med materialism.
Du ser inte sanningen. Du ägnar dig bara åt verklighetsfykt.
Du orkar inte läsa böcker. Du låter dig hellre hjärntvättas av massmedia.
Du struntar i dina självmördare. Därför blir de bara fer.
Du älskar inte din nästa och glömmer din kristendom.
Din nya religion heter självgodhet, självtillräcklighet och ensamhet.
Du lever mest för att spara, äga och köpa trygghet, men allt är bara illusioner.
Snart är du så tråkig, o människa, att ditt enda nöje blir döden.
Jag är ett av offren för dina misstag, o hemska värld,
men vi är många tusen och så många, att du aldrig mer kan blunda.
Henning, poet, kastade sig under en spårvagn våren 1993.

Henning var mannen som vågade leva.
Henning var mannen som vågade vara poet.
Henning var mannen som vågade vara sig själv.
Han var mannen som bjöd på sig själv till döds.
Med sin expressionistiska konst tog han ut sina svängar till maximum
och hävdade därmed människans rätt till att göra just detta,
och det fck han fan för.
Ty vår tid och samhälle tål inte sådant.
Man får inte vara fri, enkel, naturlig och frisk.
Om man då vågar hävda den rätten så läggs man, som Henning,
på den psykiatriska sträckbänken och tvingas genomgå elchocker,
vår sköna nya världs våldtäkt på själen.
Hans liv blev därefter en kamp till det yttersta
för att ändå träda fram till försvar för
sin själs rätt att få vara fri och sig själv
genom enkel och harmlös men uppriktig expressionism
klädd i ordets mest fundamentala ursprungliga uttrycksform
ren poesi.
(1995)
Ur "Rapport från Tibet" (1993)
Nam Tso.
Förlåt att jag föraktar er, o mänsklighet,
men vad är ni mot all naturen?
Vad är all er intriganta ävlan
mot naturens frihet och jungfrulighet?
Vad är en mänsklig storstadsöken
mot ett paradis där aldrig mänskor satt sin fot?
Vad är all mänsklig ljusomstrålad makt och prakt
mot glansen från en ostörd midnattshimmel?
Människan är värdelös och intet
mot den frid som andas från en orörd skog,
en obesudlad sjö med drickbart vatten
muromgiven av ett obestiget fjällmassiv
med oinskränkt naturfrihet för fauna och för fora
så långt bortom alla mänsklighetens nidingsverk som möjligt.
Barkhor och Jokhang
Man följer med strömmen. Man lämnar all världslighet bakom sig.
Det avskyvärda kinesiska Lhasa, de hemska moderna kvarteren,
de gräsliga uniformerade stenmilitärerna, allt sådant upplöses
när man slår följe med strömmen av fromma och mänskliga,
enkla och alldagliga tibetaner, som alla sugs in emot centrum,
mot stånden, mot Lhasas bakgator, mot Barkhor, mot Jokhang,
mot trängseln, mot tiggarnas högkvartersparadis, mot själva hjärtat av Lhasa.
Där sitter de alla och helst mitt i gatan: de mässande munkarna,
alla de vanskapta tiggarna, alla de fromma och trasiga pilgrimerna,
medan strömmen av vandrande sökare alltfort går vidare in emot templet.
Där möter man de allra frommaste: de som prostrerar sig.
De kastar ut sig på stenarna handlöst och reser sig åter
och slänger så ut sig igen framför ingången till det för dem allra heligaste
medan bönerna aldrig ett ögonblick upphör att rinna fram på deras läppar.
Vi inträder i portens dunkel och i detta oformligaste allra heligaste.
Det är likt Markuskyrkan i den lika sällsamma staden Venedig:
oändliga vindlingar, läktare, trappor och stegar, kapell, labyrinter och osymmetri.
Man kan icke ta på detta tempels mystik och dess helighet;

allting är heligt här inne allenast av andakt och vördnad och känsla.
Hit når ingen okänslig grym automatisk kinesisk kall överhöghet.
Ockupanterna av detta land kan förstöra, men aldrig kan de komma åt
vad som gör detta land och dess andlighet så oåtkomligt för världsliga tänkesätt.
Ur "Strulresan"
Gryning över Messina
Du glöder i gryningens matta vulkaniska sken,
vilda avlägsna ö bortom vågor och strömmar,
som ofta omstörtat förryckta imperier i sken
mot sin undergång och icke enbart sikuliska drömmar.
Din varma vulkaniska doft av en oerhörd styrka
som rör sig på farliga djup av det undermedvetna
är både mer vild, svår och säker än någon from kyrka
som motstått barbarstormar i nästan två tusen år.
Denna glans av en böljande purpur som höljer Messina
i intensiv respektingivande evigt skön vår
är på något sätt höjden av all romantik och förtrollning
som lägrar sig över besökaren som balsam över hans sår,
även de som gått djupast i själen och hjärtat och det icke medvetna,
för att ge en högre mening åt hans livs behållning.
Mondello i månsken
Du ryter, o hav, i ditt eviga drama mot stranden
i frossande slösande outsinlig energi
som om vågorna var lika många otaliga barn
som du fritt kunde frikostigt slänga konfetti med handen
och det utan att ens riskera bankrutt på en sådan espri.
Men du har konkurrens i din dramatiks slösande farn,
ty i zenith står månen som din egen härskargudinna
och sprider det guld över vågornas skum som blott ljuset kan ge
genom nattlig sordin som ackompagnemang till vårt sällsamma liv
och till ödets fnvävnad vars gåta ej någon kan fnna,
till kraften i de relationer som ingen kan fatta och se
och som trots all självdestruktiv livsdramatik alltid fortsätter trotsa allt liv
och dess dödlighet genom blott vänskapens skönhet och evighet
som hav och månsken förena i treenig samstämmighet.
Athens fullmåne
Din måne är ljuvare än någon annan,
du frihetens eviga vänliga gyllene stad,
ty din värme för mänskorna strålade samman
i ljusaste gladaste gamman, och i högre grad
än vad jag vet att någon stad annars kan komma åstad.
Varför måste jag lämna dig då, när jag trivs bättre här
kanske än någon annanstans, och varför stannar jag hos dig så kort,
kortare än någon annanstans, fastän bland städer jag har dig mest kär?
Jag beklagar, men sådant är ödet. Det kallar mig bort
från din kärlek och värme och ljuvhet till dyster rapport
om blott arbete, plikter och ansträngningar av den digraste sort.
Men mitt hjärta bor kvar i Athens varma fullgoda månsken
och glöder i Nordens köld vidare för att ej alls glömma bort
att en dag åter framträda ur katakombernas fängelsegravsten
för att återupplivas här i Athen och dess strålande sken.

Ur "Nya indiska turer"
Darjeeling
Det glänser silver över nejden.
Silvret tilltar ständigt över höjden.
Silvret glänser intill bländande extas.
Där ligger berget över alla andra,
högt omstrålat av serenitet och himmelskt majestät.
Och byn, som ligger i dess skugga,
som ett barn av detta skönhetsparadis,
som lever av det höga Kanjenjungas återglans;
så generös är denna livgivande strålning
att den lilla byn direkt blir alla kullars drottning.
Kanjenjunga, du är kejsaren och majestätet,
men din stad Darjeeling speglar denna suveränitet
och blir bland drottningar den nog mest åtråvärda
genom att hon stjäl ens hjärta
och blott lämnar kvar den ljuvligaste nostalgi.
Den älskade till sin make
Somna, domna,
slumra, du lugna,
tumla och drumla ej mer,
gudarna ser dig och ler,
allt ditt är intighet,
allt vårt är evighet,
kärleken kan bara tillta,
bitterhet kan bara avta,
för oss lever livet allenast,
för egot är alltid som klenast,
jag älskar dig genom en evighet
av universums förklarade salighet;
för denna kärlek vibrerar all etern av liv
mera okänt och osynligt än någon luftandes viv;
men vi ser det med vårt tredje ögas mer själsliga aning,
och det är vår hemlighet: vi ser den kärlekens maning
som fnns i allt levande livs universums odödliga sanning.
På behörigt avstånd
Förlåt att jag tänker på dig.
Jag har aldrig trott på någon kärlek och lycka för egen del,
sådana ting är en overklig lyx och en orealistisk förryckthet;
jag tror blott på arbete, har bara arbetat, anser att ingenting börjar om inte med arbete,
och ändå har allt det här astronomiska arbetet inte lett någonstans
på tjugofem år av kroniska överansträngningar.
Sunda förnuftet upprepar ändå att man aldrig kan få någon lycka
om man ej förtjänat den genom sitt arbete.
Hur kan man tjäna ihop till sin lycka då,
om man ej ens lyckas tjäna ihop litet pengar?
Mitt yrke gav mig aldrig pengar, och därför har jag aldrig heller trott
på någon lycka och allra minst på någon kärlek för egen del.
Men det är ljuvligt att tänka på dig, – och förlåt att jag gör det.
Det lindrar den gråa fentliga verklighet
som man har kämpat emot hela livet
och det utan något som helst resultat,
utom det att den alltid är kvar.
Må min lindring av tankarna på dig ej störa dig
eller på något sätt komma för nära.

De svävar blott ömt på behörigt, respektfullt, oåtkomligt avstånd
och kommer ej närmare än goda drömmar
som skingras totalt när man önskar betrakta dem närmare.
Min kärlek
Min kärlek är ej arbete men skönheten
när arbetet ger resultat av kärleken
i kreationen, konstruktiviteten, expansionen
från det absoluta mörkers våndas outhärdlighet
som kommer av den tysta ångestdepressionen
från dess yttersta förtvivlans avgrunds olycksalighet.
En arbetsnarkoman går ständigt hårt i clinch med verkligheten
och sig själv i ofullkomlighetens nakenhet
då aldrig resultatet kan bli lika skönt som drömmen.
Det är skaparsjälens evigt onda cirkels svaghet:
just för att den är oacceptabelt svag i sin realitet
fortsätter skaparen att brottas med dess ofullkomlighet i evighet,
men denna kontinuitet är själva kärleken:
att aldrig släppa greppet om den ouppnåeliga drömmen.

Ur "Samtal i Jerusalem" (1994)
Palestinierns klagan
Baruch Goldstein, det var inga muslimer du mördade.
Det var dina egna bröder, systrar och barn.
Det var dina närmaste vänner, som du mejade ner
med berått mod, överlagt, utan urskiljning.
Det var inte Israel du stred för och hjälpte.
Det var Israel du angrep och mejade ner och ville förstöra.
Det var Israel du sköt ned bakifrån, din egen moder,
och det överlagt med avsikt och noggrant planerat.
Så gör inga araber. Så gör inga människor.
Du var värre än en förrädare och värre än ett svin.
Din fega massaker på fredligt folk i bön på en helig plats
gör dig till mördare på Israels innersta helighet och själ
och därmed till en värre mördare än någon judeförföljare i historien.
Du har bara än en gång fått ditt eget folk att förblöda,
din stackars vanvettige amerikanske självmördare.

Ur "Cypern i våra hjärtan"
Famagusta
Det sägs att Desdemona
ännu gråter över Famagusta.
Det fnner turken värt att håna,
han som berövat staden all dess lusta.
Tom är staden. Endast dödens militär,
som ser till att ingen får ha roligt,
och som minst har roligt själv, är där,
medan Cyperns liv, blott var ej turken går, är soligt.
Desdemonas död var ingenting mot Cyperns våldtäkt.
Kloster, målningar och mänskoliv förstördes där mer svårläkt
än vad Desdemonas och Othellos själssår någonsin kan bli.
Våldtaget ligger hela Famagusta där inför turistens upptäckt,
på taggtrådsavstånd ser han där i kikarsiktet Cyperns själ alldeles uppfäkt.

En värre tragedi än Cyperns kan man nog idag ej varsebli.
Förtryckets lönsamhet
Förtryckta folk,
jag är din tolk
inför det allomfattande världssamvetet.
Vad är allt våld och ont förtryck
mot att en enda får ett ryck
och tågar ut i korståg mot allt sketet?
Älskade förtryckta kärleksidkare,
aldrig kan ni räkna mig till era svikare,
de som på vapen gör sig rikare
och säljer ut all mänsklig rättighet
för att behålla kommersiella privilegiers falska sprättighet
och tjäna pengar på förräderi och ynkedom
för att med orätt skaffa rikedom
och satsa den på mer förtryck och orättfärdighet.

Ur "Den mirakulösa strulresan till Cambridge"
Cambridge
Välsignade lärdomsstad, tack för din fullkomlighet.
Du är hjärtat av all tolerans och högt spirande tankefrihet.
Medan Oxford tenderar att mera studera sig själv, sin förträffighet
och därmed i narcissistisk introversion gå mot självgodhet
strävar du, Cambridge, beständigt bortom dig själv och din härlighet.
Allt vad du redan har åstadkommit, med Milton och Newton, din skönhet,
med Rutherford, Maxwell och Hawking och andra i underbar talrikhet,
bortser du från för att hellre bemöda dig om ständig kontinuitet
och bekymra dig om världens framtid och välfärd för hela vår mänsklighet.
Oxford begrundar sig själv och förkovrar sig genom sin burgnare storhet,
där fnns en solidare basis för rikedom och monopolvetenskaplighet,
medan du hellre studerar och utforskar gåtor bortom alltings möjlighet
med mänskliga resultat, såsom upptäckten av svarta hål bortom alltings orimlighet.
Tack, Cambridge, för att du har adopterat mig. Det är en ära som känns som en gränslöshet.
Trams
Allt vad kvinnor säger, är och gör är bara trams.
De bara svävar ut och vill ha roligt utan sans,
och allt de åstadkommer med sin nyckfullhet är bara fams.
Jag gitter ej gå med dem i en sådan barnslig dans.
Då går jag hellre ensam och förnekar barnet inom mig
och umgås mest med döden som min enda pålitliga vän.
Med kvinnlig ytlighet må den vulgära hopen roa sig,
men lättsinnet är ingenting för mig, fastän jag ej är sven.
Då drar jag mig långt hellre ensam in i mörkrets farlighet,
det gränslösa okändas omedvetna inre värld,
där kärleken är endast andlig i platonisk härlighet
och ej kan nås av ordets maktkamp och prestigens svärd
men jublar salig i from androgyn fullkomlighet
i höjden av sin egen frihets osårbara hemlighet.

De bearbetade dikterna ur "Den heliga tystnadsplikten" (1996)
av Johannes B. Westerberg.
Mitt svenska språk
min klippa och min sång
den enda fasta grunden i mitt liv
det enda jag har att stå på
du dyra ord som är min själ
mitt blod och hjärta,
ty ordet är all grund för allt liv.
Bortom ordet fnns det inget liv.
Det är det enda som berättigar människans existens.
Det är där hennes mänsklighet börjar.
Det är där allting slutar,
ty då ordet tystnar har ordet förlorat sin själ.
Mitt svenska ord var allt jag fck i livet
som gav mig liv och något att leva för,
ty alla andra språk,
världsspråket engelska,
den exakta franskan,
den pedantiska men systematiska tyskan,
den passionerade spanskan och den vackra italienskan,
den sunda grekiskan och den djupa ryskan,
den hårda manliga fnskan och den feminina polskan,
alla andra språk byggdes blott på dig,
mitt modersmål, min grund i livet,
mitt enda halmstrå i en ocean av bara turbulenser.
Mästaren sade: Alla synder kan förlåtas, blott icke den.
Alla brottslingar kunde han förlåta, blott icke barnaförföraren.
Och det hemska är, att detta det enda oförlåtliga brottet
har tusentals olika manifestationer.
Att förföra barn med sex är blott en om dock den grövsta.
Min styvfar tvingade mig som sjuåring att dricka sprit.
Allt kunde jag förlåta honom, blott icke den förödmjukelsen,
som fck mig att känna mig ovärdig mitt eget liv för alltid.
Barn kan även förföras genom bortskämmelse,
och det är kanske den vanligaste förförelsen av dem:
de uppmuntras till självdestruktivt självsvåld.
Men vilken form detta det grövsta av alla brott än tar sig,
om det är genom sex, genom sprit eller narkotika,
genom pornograf eller bortskämmelse,
så förblir det det skändligaste av alla brott,
ty barnet är höjden av oskuld och mänsklighet.
Barnet är livets chans och hopp om en ny början och framtid.
Allt gott fnns hos barnet.
Det grövsta av alla brott
är att förstöra godheten hos barnet,
ty godheten är aldrig större eller mera löftesrik än då.

Kvinnliga biktfäder
Kvinnliga biktfäder fnns i varje hamn
och sjömännen är deras gladaste biktbarn.
De är inte bara mer effektiva än vanliga biktfäder.
De kan dessutom vara ypperliga lekkamrater.
När sjömannen går i land är han en uppdämd fördämning
av passioner och lust och den gladaste entusiasm och energi.
De kvinnliga biktfäderna vet ingenting bättre.

Fastän de saknar kyrkans respektabilitet
är de kvinnliga biktfäderna också egentligen något mycket heligare,
mera hederligt, respektabelt och förtroendeingivande,
ty de ljuger aldrig, och de känner människan.
Det fnns inga bättre människokännare,
och vanligen har de genomskådat dig innan du klätt av dig.
Men deras genomskådande är barmhärtigt och varmt.
De dömer dig aldrig och straffar dig aldrig,
och din enda bot blir din förlösning.
När man lär känna dem förstår man bättre ordet,
att bara den som prostituerar sig känner mänskorna.
Endast den kan rädda människor som känner dem,
och bästa sättet att lära känna mänskorna
är att prostituera sig gratis.
Jungfrudomen
Jungfrudomen är en illusion,
ty det fnns själar som föds redan våldtagna.
Men illusioner är alltid heliga,
vare sig de handlar om lycka eller trohet,
dygdens renhet och jungfrulighet
eller något annat man tror sig ha
och som just därför måste bli våldtaget och rövat.
Mest ironiskt av allt jungfruligt
är den mytomspunna jungfrusilen,
den yttersta symbolen för den yttersta illusionens dårskap,
hur allt jungfruligt förvandlas till en last.
Jag har känt narkomaner som har betecknat jungfrusilen,
den första injeceringen av heroin, som livets höjdpunkt,
varefter allt naturligt försvann som oväsentligheter.
Kvinnor och barn blev värdelösa, karriären skrotades direkt,
allt offrades för den yttersta egotrippen
att förlora sin själs jungfrudom genom den första kanylen heroin
som måste bli hopplöst vanebildande.
Men så stor var illusionen om denna jungfrudoms uppoffrande
att de gärna slungade sig ner i detta svarta hål
för blotta illusionens skull, som hade större makt
än någon sexual- eller naturkraft.
Akta er för illusioner. Allt är illusioner.
Att droger är vanebildande, att hjärntvätt kan fungera,
att man måste komma till antingen himmelen eller helvetet,
att Gud måste fnnas eller inte fnnas,
att man antingen dör totalt med kropp och själ eller överlever sig själv totalt,
allt är myter och illusioner, föreställningar och självbedrägerier.
Bättre är det kanske ändå då att födas som en färdigt våldtagen själ.
Kärlekens anatomi
Kärleken är den största illusionen,
det yttersta självbedrägeriet
och höjden av oemotståndlighet.
Det fnns ingen kärlek utom kärleken till sig själv,
och därför är kärleken så absurd och idiotisk.
Kärlekens anatomi är, att man kan identifera en annan med sig själv
så till den grad att man känner igen sig själv i den andra.
Denna självidentifering är vad som kallas kärlek,
då man erkänner sig själv i den andra,
ger sig själv det erkännande man alltid behöver men aldrig får
genom att erkänna den andra,
som man inte fattar att bara speglar en själv.

Så uppstår den så kallade kärleken.
Den dör när man hos den andra upptäcker vad som inte är av en själv.
Den dör då man vill ha kvar sig själv hos den andra
och forcerar denna vilja, så att den andra reagerar
på liknande sätt – så att båda avlivar varandras illusioner
om sig själva hos den andra.
Därför är kärleken aldrig bestående.
Men om någon inte kan älska sig själv kan han aldrig falla för kärleken.
Därför är de festa som verkligen älskar sina medmänniskor
de renaste celibatisterna.
Det fnns ingen kärlek som leder till sex utom kärleken till en själv,
och den sexuella leken är bara den yttersta egoismen.
Ur "Expedition Tibet maj '97"
Gryning i öknen
Kylans grepp om natten är en terror gastkramande och hård.
Isen täcker tälten, vinden tjuter, allt är köld och dödens bård.
Men ljuset tänder livet. Först det snuddar lätt vid högsta fjällens krön
för att så förgylla, värma och ge glädjeliv åt snön.
Så börjar öknen glöda: röd, förtrollande och vaknande som livet självt från graven,
rödglödgande, grannare än något annat, tindrande av vaknat liv från djupen;
sjöar glittra, fåglar kvittra, allt förgylls och stormar an som haven
från en säker död mot livets strand, med nöd och än en gång förlupen
ifrån undergångens mörker till det sanna livets oförgänglighet från avgrundsstupen.
Korståg (1998)
Vem började eländet? Var det Picasso, när han övergav realismen
för artifciella effektsökerier i blufftillgjordhet och så kallad kubism?
Hela konstvärlden ballade ur i hans sällskap: Salvador Dali
med sin surrealistiskt förvridna absurdhet, Kandinsky och Klee
med sin steriliserade geometri, alla falska skulptörer
som ej kan skulptera men göra sig märkvärdiga genom konstig abstrakthet
som ingen person kan begripa och ej ens skulptören och som om ett sekel är värdelöst skrot,
alla omänskliga arkitekter med Le Corbusier som det ledande monstret
och alla avsiktliga språkkorrumperare och språkförstörare
som kallar sig modernister och tror att de utvecklar språket
med att skriva böcker och konstig så kallad lyrik utan interpunktion
och med lösryckta satser och meningar utan subjekt eller ens predikat.
Vad är det for ett ofog och bluffmakeri, löjlig apkonst och omänsklig ovärdighet?
Hur kan detta helt sjuka och vidriga, vanvettiga barbari kunnat tillåtas bli dominerande mode
i samtliga konstgrenar? Hur kan väl någon normal och naturlig person alls stå ut
med så kallad modern musik, som ej ens är musikalisk, för att inte tala om
dessa hest vrålande apor på scenen med enbart elektrisk hysterisk musik
dränkt av trumbatteriers krigskulsprutevåld, allt förstärkt intill öronförödande dövhet?
Hur kan vår tids människor alls tolerera allt omänskligt bluffmakeri
och all meningslös parasitism som idag tillåts helt dominera all den västerländska kulturen?
Ta bort allt det onda och fula, och värna i stället om eviga värden,
som skönhet och sanning och kärlek, det mänskliga och det begripliga,
allt som förståndet kan njuta av och fnna värt att bevara
med stolthet åt framtiden med ärlig uppmaning:
"Se vad vi har åstadkommit! Kan ni göra någonting vackrare,
bättre och mer imponerande? Kan ni på samma sätt glädja en framtid
med livfulla och oförgängliga konstverk, som vi lyckats ge som exempel åt er?"
(tillägnad Eino Hanski,
som Pingstafton får sin staty av Sten-Åke Cederhök invigd på Liseberg.)

Den skygga fågeln
Det prasslar ett viggpar i vassen.
Om kvällarna sjunger och leker de
sakta, försiktigt på avstånd,
så gå ej för nära, stå stilla helt tysta,
ty ringaste disharmoni
och det klenaste stämningsförstörande buller
förjagar dem genast på fykten från avbruten lek.
En fyttfågel är blott en tillfällig gäst,
som blott kommer för sommaren
för att få leka och njuta av ljusets tillfälliga dagar.
Håll kvar denna fyktiga gäst om du kan!
Han är känslig som hela naturen,
och vid minsta misstämning fyr han,
och du vet ej någonsin när du får se honom åter.
Gengångare
Melankoli kallas den telepatiska hemlighetsfulla kontakten med gengångarna.
Den är mer ett svart hål mest av sorg och av saknad men även av skönhet,
och just denna skönhet är det mest väsentliga och det mest levande
i denna outrannsakliga och outsägliga själskontakt.
Medier förstår den direkt. De behöver ej alls få den defnierad.
Värre är det med de färdfulla ytliga materialisterna.
För dem är melankoli blott en sjukdom, en livsfarlig skadlighet,
som de är rädda för, ryggar tillbaka för och skyr som en allergi.
Ty de kan ej se den andra sidan av saken.
De ser bara nöjet och färden, den intiga tidsbundenheten,
den fyktiga vinsten, förnöjelsens dagsländetillvaro,
den mest förgängliga av alla livets aspekter.
De ser ej de döda och skyr alla minnen,
förnekar all telepati och betecknar all melankoli som en pestaktig farsot.
Förlåt dem. De även skall en dag få skåda de döda
och tvingas förstå deras dimensions mörker och djup
när de själva går över den yttersta tröskeln
och fnner att livet på den andra sidan
ej är mindre levande än det liv som de har lämnat.

Ur "Offer"
Gryning över Garwhal.
Man svävar fram liksom på molnen
över Himalayas branta vilda kullar,
i spökligt ackompagnemang av månen
som i fullhet glöder över bergens bullar.
Men så ljusnar det i öster, glöden tilltar,
spökligheten växer som i rus av fammor,
allting kringvärvs av extasens blixtar
som omfamnar alla Himalayas gömmor.
Värld av universums hemligheter,
vilket öde döljs hos dig, du vilda värld,
där allting mänskligt blott förandligas till eter
och där intet är så maktlöst som just våldets svärd?
Du skakar mörkt, jordbävningsavgrund,
som för att förgås med hela världens rund,
men kanske samtidigt för att bevara mänskligheten sund?

Över gränsen.
Smygande om nätterna, gömda under dagarna,
nådde vi snöbergen efter tjugo dagar.
Fortfarande låg gränsen på fera dagars avstånd.
Den hårda terrängen fck oss att försmäkta.
Över oss fög ett bombplan,
mina barn skrek till av fasa,
jag gömde dem i mitt sköte.
Utmattning skar sönder mina lemmar,
men mitt sinne varnade mig....
Vi måste gå vidare eller stanna och dö.
En dotter här, en son bredvid mig,
en baby på ryggen,
vi nådde till slut isens vidder.
Vi kröp över många monstruösa berg,
vilkas dödsfltar ofta övertäckte andra resenärer.
Mitt i de vita dödsfälten
skakades våra falnande själar
av åsynen av en grupp ihjälfrusna kroppar.
Blod hade sprutat över snön.
Militärerna måste ha upptäckt dem.
Vårt land har tagits av de röda drakarna.
Vi bad till Yishin Norbu
med hopp i våra hjärtan,
med bara böner på våra läppar,
utan någonting att äta;
med endast is att släcka vår törst med
kröp vi vidare natt efter natt.
En natt klagade min dotter över att hennes fot brann.
Hon snubblade men reste sig igen på sitt frostbitna ben.
Sargad och skuren med djupa blodiga sår
vacklade hon och vred sig i plåga.
Nästa dag var båda hennes ben angripna.
Belägrad av döden runt omkring mig
var jag försvarslös som moder.
"Amala, rädda mina bröder.
Själv stannar jag här och vilar."
Tills jag inte längre kunde se hennes försvinnande gestalt,
tills jag inte längre kunde höra hennes döende klagan,
såg jag mig ständigt om tillbaka i tårar och förtvivlan.
Mina ben bar mig, men min själ stannade hos henne.
Långt senare i exilen kan jag fortfarande se henne
vinka sina frostbitna händer emot mig.
Äldst var hon, men bara i tonåren.
Det måste ha varit svårt för henne att lämna sitt hem.
Jag tänder varje natt mitt ljus för henne,
och hennes bröder deltar i mina böner.
- Tenzin Tsundue, 1999, övers. från engelskan.
Yishin Norbu är ett annat namn för Dalai Lama.
Amala är tibetanska för 'moder'.

Requiem.
De äro millioner, de okända glömda,
av människans okunnighet evigt dömda,
som mördats i massor och det utan slut
utan en ögonblinkning av ett dåligt samvetes spår
hos tyrannerna, de som bestämmer och sätter sig över
allt mänskligt i tron att all mänsklighet bara är ond.
Det är just deras misstag.
Det fnns inget ont utom destruktiv handling,
som kommer av likgiltighet eller okunnighet
om den genuint mänskliga uppbyggligheten.
Men alla de mördade lever ännu.
De fnns kvar som osynliga skuggor i etern
och kan aldrig spåras men endast förnimmas.
De lever, de döda, och vi får ej glömma dem.
Så blott allenast kan vi kanske undvika framtida folkmord:
att ständigt bevara de oskyldigt mördade massorna inom oss,
påminna ledarna om deras skuggor för evigt
och aldrig upphöra att delta med offrande tankar
i den största sorgen av alla: de oskyldigt mördades,
ty det är de som mest sörjt för vår mänsklighet.
Tillägnas konstnären-flosofen
Carl-Gustav Lilius
med maximal komplimang.
(4 juni 1999)
Elegi utanför tiden
Man är åtminstone oskyldig
till det kapitalistiska samhällets avföring
där all kultur är omöjlig som inte är lönsam.
Lönsam opportunism är det enda tillåtna
och allt annat är bannlyst, levande begravt och kvävt till döds.
Därför domineras TV av dåliga tvåloperor och reklam.
Därför domineras flmen av destruktivt våld och sex.
Därför domineras konsten av fulhet och abstrakt meningslöshet.
Därför domineras litteraturen av obegriplig oklarhet och nonsens.
Och det värsta av allt: därför domineras musiken av missljud och oljud,
disharmoni och falskhet, oväsen, apkonster och vulgaritet.
Och alla dessa dominerande element befrämjas, då de ju är lönsamma.
En bästsäljare får vara hur dålig som helst bara den säljer,
en religion får vara hur falsk och vulgär som helst bara den säljer,
kejsarens nya kläder får vara hur obefntliga som helst bara de säljer,
och vad som helst är tillåtet bara det säljer.
Sålunda är hela kulturvärlden en enda grov prostitution.
Och allt det som inte säljer? Den melodiska, känsliga musiken?
De vackra, romantiska flmerna med vettig dialog?
Den fgurativa konsten, som man kan se vad den föreställer och njuta av?
Litteratur med budskap som har något att berätta?
Vackra hus som kontrast till betongbunkers?
Kärlek utan våld och pornograf?
Osäljbart, bannlyst, löjligt, absurt och otidsenligt,
medan i stället det omänskliga, det destruktiva, det fula,
miljöförstöring och våld, denaturalisering och avhumanisering,
ökenspridning framför allt i städerna breder ut sig mer och mer
för att död, förödelse och undergång må ta herraväldet över världen.

Ur "Festresan" (2001)
Den eviga vänskapen
Vi träffas då och då emellan seklerna,
vi ses och råkas och, om det är möjligt, älskar ömt varandra
för att strax därpå försvinna för varandra bortom horisonten.
Men man dyker alltid upp igen, som skepp som sjunker
under horisonten bara för att dyka upp på andra sidan
långa tider senare, som Maghellan, med överraskning,
varpå återseendet ofelbart alltid blir det hjärtligaste tänkbara,
och kärleken blir varmare än någonsin fastän den dött emellan.
Och det är vad vi mest lever på: kontakterna med dem vi älskar,
även om vi endast ser dem kanske blott en gång på fyrtio år
men genom något under alltid fnner dem igen, på andra sidan tiden,
i en annan dimension, i andra tider, under andra former.
Men den rena själens kärlek, som är högre än all vänskap och all kärlek,
hör odödligheten till, och håller oss vid liv för evigheten
just för att vi någon gång på nytt skall kunna än en gång
förkovra oss i detta enda liv som fnns.
Ur "Hälsoresan"
Vänskap
Vad är heligare än en relation?
Det fnns ej ljuvligare väsen,
någon mer fantastisk emotion,
en mera levande fabrikation
än relationens resultat: en vänskap,
ännu heligare såsom vibration,
som dock väsentligen förpliktar;
ty vad är en vänskap som ej håller?
Vänskap som ej alltid biktar
trohet över alla gränser
och bevisar tidlöshets stabilitet
kan aldrig skryta någon giltighet.
Ärlighetens trohet är det enda måttet
för en evighetens vänskaps hållbarhet.
Hälsan
En vacker värld med goda mänskor,
ljuvligt medelhav med frisk natur,
en sol som bara strålar av varm generositet
och sprider liv och lycka åt ett paradisiskt land,
god mat att njuta av i måttlighet
med vin som lämplig glädjedryck
att smycka minnesvärda vänskapsstunden,
och en hälsa, som blott medför detta underbara
att man slipper tänka på sin kropp och bry sig om den –
är det för mycket begärt? Kan man begära mera?
Jag kan ej begära mera och begär ej mer
och vågar ej begära ens så mycket;
ty hur väl jag vet hur få det är förunnat
att ens komma så långt att begära något
av det endast mänskligt och naturligt, självklart goda.
2002

Vem älskar jag och varför?
Det kan ingen tala om för mig.
Jag vet blott att min kärlek lever,
att den verkligen är där
och för mig ständigt vidare på evig fykt
på gyllne vingar mot än större höjder.
Den kan aldrig stanna. Den blott håller på,
kan aldrig se tillbaka eller ens förstå
sitt eget ofattbara väsen, som blott är
en känsla av magi och någon svindel,
som en stämning som av rosors doft som aldrig sinar
men blott pressar fram mig ytterligare
genom en forcerad makt, som bara
störtar mig ner i en evig avgrund.
Ja, jag älskar. Det kan ej förnekas.
Vem jag älskar spelar därmed ingen roll.
Det enda viktiga i livet är att älska,
ty det är all livets själva urkraft,
som mirakulöst och outtröttligt
upprätthåller hela universum.
Ingenting är värt respekt förutom detta liv
som ger den enda verkliga respektabiliteten
genom den magi som är gudomlig
och som mest manifesterar sig i skönhet,
denna gåtfullhet och egenskap som ingen fattar
eller kan defniera då den är all livets
yttersta oemotståndliga mysterium.
Arbetslöshetens hopplöshet är helvetet på jorden,
själens brinnande förtäring utan slut,
en avgrund utan botten som man ständigt faller ner i
och som oavbrutet tilltar i sitt gastkramande mörker.
Ingenting är outhärdligare
än den vistelsen i limbos hopplöshet
förutan möjlighet till frihet eller någon skymt av ljus.
Men i den yttersta misären kan man göra bruk av fantasin
och därmed treva sig med slughet runt problemet,
skapa arbete av ingenting och överleva
som en Robinson på obebodd och isolerad ö.
I nöden testas kreativiteten och personligheten,
och om man blott har det minsta av nåndera
kan man arbeta sig ut igenom att fundera.
I nattens mörker skiner stjärnorna som bäst,
då är de unga, tindrande och glada
i sin ouppnåelighets oantastlighet
och öppnar då allt universums evighet
för sällspord mänsklig inblicks skimrande inspiration.
Då vaknar fantasin och skaldeådran hos poeter,
då förgyller drömmarna en andlig värld,
då vaknar andarna och driver på all kreativitet,
ty då är tystnaden naturens och all världens herre,
då försvinner allt ståhej och buller, larm och skrål
för att i stället öppna vägen för koncentrationen.
Alla kreativa andar andas bäst sin arbetsluft om natten,
ty kreativiteten är ett hemligt värv i smyg
som kräver ensamhet och tystnad för att kunna vara dryg.

Endast skönhet ren och klar är adelsmärket för all poesi.
Den lider ej av maktkomplex och paranoia
och är ej behäftad med dramatiska intrigers överdrifter
eller något annat fantiserat eller sjukligt vanvett.
Poesin är naken i sin skönhet när den är som sannast,
den förbjuder lögn och dikt i kravet på sin stränga sanning
och omöjliggör allt orent, oegentligt, falskt och dumt.
Så känner man igen poeten: han kan inte ljuga
och är skön i sin omedelbara sanning.
Lögn och dikt uppfanns av prosaisten,
och han breder ut sig vidlyftigt däröver,
ty dess väsen kräver att man ständigt breder på
med nya lögner för att dölja gamla.
Men poeter som är sanna är för goda för att svamla.
En regnig dag och ingen tröst i kylan,
men du infann dig, min älskade,
tog ledigt från din outhärdliga situation
för att få träffa mig för första gången på ett dussin år.
Det regnade och var extremt förfärligt väder,
men vad gjorde det? Vi var de samma alltjämt
som för tjugofem år sedan när vi träffades
och umgicks genom ödets underbara nycker
fjärran härifrån på dina resors vingar.
Har vi ej förändrats sedan dess?
Jo, vi har nått det stadiet ren i våra liv
att vi blir bara blondare,
men skönheten fnns kvar – vi ser den i varandra
nu när ödet låter oss få samman vandra.
Ja, min älskade, låt oss bli älskare,
fast även kontinenter skiljer oss
och obarmhärtiga decennier.
Jag struntar i dem, ty vår kärlek har ju hittills
visat sig besegra dem och med den äran.
Vad spelar tid och avstånd för en roll
när kärleken är tidlösheten själv?
Det enda friskhetstecknet i vår tid
är att ta avstånd från den och stå utanför
dess skändliga manér och moder, dess vulgaritet,
dess lättsinne och fulhet och dess ignorans.
Vi står ju över sådant, ty vi älskar,
och vår enda lag är skönhetens beständighet
och den okuvliga kontinuiteten i all kärlek och all trohet.
Ja, min vän, jag är alldeles fullkomligt förstörd,
försatt i upplösningstillstånd och mera död än levande.
Att livet kunde vara hemskare än helvetet
förstår man inte förrän man är där
försatt i det mest tomma ödsliga av vacuum
som i en öken garanterat utan någon endaste oas.
Blott kärleken och längtan håller ändå en vid liv.
Man vet ju att det som en sjukdom skall gå över
och att man en dag skall vara fri från denna abstinens
och åter kunna frossa i att alldeles förbruka sig.
Men helvetet är här i nuet och är en hel evighet,
ty nuet är all evigheten. Tiden växer ej men är konstant
i nuet alltid. Är det då ett helvete,
så är all evigheten samma helvete.

Den nya tidens sjukdom är en dödlig farsot,
och den heter stress, när allting offras
blott för att man snabbare skall leva,
fortare förbruka livet, tjäna mera pengar,
ignorera ständigt mer av livets högre värden
och förytligas beständigt in absurdum.
Men ej någonting är snabbare än tanken,
och i detta lurar stressprofeterna sig själva
och de offer som försvinner in i deras malström:
det är tanken just som går förlorad,
eftertankens kloka renhet spolas ner i toaletten,
och därmed försvinner alla vettiga begrepp
som visdom, smak och urskiljningsförmåga.
Allt vi får i stället är en smak för livets plåga.
Känslighet är själens barometer.
Överkänslighet är ej en nackdel utan bara
mera pålitligt och högre preciserat mätningsinstrument.
Det är en gåva och en dygd att värna om och utveckla
och framför allt förvalta, ty det fnns ej högre gåva.
Musikern som ej tål falska toner,
snobben som förkastar låghet och vulgaritet,
naturromantikern som avskyr allting fult
och klassikern som hatar modernistiskt strunt
är alla brännmärkta av överkänsligheten
och det krav den ställer och det samvete den medför
som gör dem till vägledande fyrar
för den ignoranta massan och majoriteten
som förgicks i mörker om ej överkänsligheten gick i täten.
Känslighet är inget kvinnligt, bara mänskligt.
Båda könen är privilegierade.
Men misstaget begås, att männen ofta undertrycker känslor,
som om känslighet var något ovanligt förvekligande väsen,
medan kvinnor ofta överdriver sina känslor,
som om detta skulle understryka deras kvinnlighet
och som om kvinnligheten gav dem rätt att hänge sig åt sina känslor;
ty i själva känsligheten ligger själen och personligheten,
som är mer accentuerad, högre stående och högre utvecklad
ju större känslighet personen lider av.
I takt med detta fnner man dock ofta,
att ju större känslighetsintegritet,
dess större självbehärskning kombinerad med intensitet.
Förhållanden är alltid svåra och blir lätt traumatiska,
då själar ej kan kollidera utan smällar,
utan svidande friktion och sår som varar sig
och utan kvalfulla bestående lektioners minnesbetar.
Är det bättre då att undvika friktion och kärlek?
Ingen kärlek fnns som ej gör ont och ej ger ärr som svider.
Ja, det vore kanske bättre då att undvika förhållanden,
men det dessvärre är omöjligt.
Det är omänskligt att vara ensam, ty ensamhet kan endast leda
till den själens mörker som är sinnessjukdom, oftast paranoia,
medan det är helt naturligt ofrånkomligt
att man ej har något liv om icke genom dialog.
Kan smärtan då i själsliga friktioner lindras?
Ja, om konsten lärs blott att allt kärleksövertramp förhindras.

Ingen kan förbättra din situation utom du själv,
och allra minst gör någon det på eget initiativ.
All världen skiter i dig, och den leds av bara egoism.
Man kan dra den slutsatsen därav, att man har skyldighet att klaga
om det föreligger anledning därtill.
Om man ej klagar kommer ingen heller att beklaga dig.
De festa väljer då att tiga och att lida
bara för att inte göra saken värre.
Man undviker rättegångskostnader på det sättet.
Men det minsta man kan göra är att stå för sanningen,
påtala missförhållanden och säga som det är,
och det behöver inte vara klagomål.
Och så gör sanningen som mest effekt:
helt avklädd, naken i sin renhet och perfekt.
Ingen kärlek sargar djupare
än att ej bli accepterad som den är.
Ju djupare den älskar, och med desto större ärlighet,
dess större är den risk du löper att få stranda på ett skär;
ty aldrig accepteras känslors rätt för vad de är,
ty du är ensam om dem, och de kan blott missförstås av andra.
Känslorna är själens språk som kräver själens ögon
för att över huvud taget kunna ses och fattas.
Detta sker i regel aldrig, och du blottar dina känslor blott
för att den andra i sin blindhet skall få trampa ner dem,
i okunnighet och utan att bli varse ens vad det är som han gör.
Så älska ej förutom tyst på säkert avstånd,
dyrka blott förvissad om att vad du dyrkar utom räckhåll står,
då klarar du dig genom livet, och din själ får inga hjärtesår.
Prästens bön
Jag älskar er och vill er bara väl.
Vad annat kan jag säga? Hälsan tiger still,
och jag mår bara väl, och önskar er allt gott
och kan ej önska annat. Därmed är allt sagt.
Det gäller alla er jag känner som jag älskar,
och ni är ej få men snarare ett otal,
kanske fera hundratal och tusental,
ty jag kan ej själv räkna er och hålla ordning på er,
då ni är så många och ni inbegriper även
så otaliga som jag ej känner
men ändå vet att fnns där ute,
alla ni som ägnar er åt konstruktivitet
och älskar vad jag älskar mest: rättfärdigheten.
Var välsignade ni alla, ty ni tillhör evigheten.
Livet överlever endast genom samarbete,
då det är en dialog, som för att hållas levande
är helt beroende av egen kontinuitet.
Om svar ej erhålls på ens frågor,
om ens önskningar ej tillfredsställs av andra,
om ens ambitioner stoppas och man möts av stängda dörrar
är det kört, och livet kan ej existera utan grogrund.
Därför är jag dig så tacksam att du fnns, min vän,
som svar på mina böner, du som alltid svarar mig
vad jag än kommer med för jobbiga besvär.
Ty utan detta bollplank, utan denna "feedback"
vore all min strävan blott ett slag i luften och i mörkret.

Den som har en vän har alltid något framför sig att sträva till
och fnner alltid vägen vidare och hem.
Låt poeten leva. Han gör ingen skada.
Lämna honom med hans skaldegärning blott i fred,
ty arbetet han gör är viktigt och unikt,
då det är enbart konstruktivt och rikt
och gör av ingenting en värld av kommande inspiration.
Han åstundar ej något vidare än att få vara med sin poesi i fred,
så att han ej störs i sitt skapande, som bara kräver ro
och frihet från trakasserier, stress och orons störningar,
som framför allt är oljud, avbrott, krav och annan låghet.
Är det av en skaparkraft för mycket att begära?
Ja, det tycker dumheten och stör med alla medel,
kräver uppmärksamhet på materiella bagateller
och anklagar diktaren för självupptagenhet.
Det är att ingripa och bryta skapandets gudomlighet.
Ack, mitt hjärta klagar högt och innerligt av smärta
inför detta avskeds bittra stund och svåra plåga,
ty vem vet när vi kan ses igen? Det kan ta år,
och ovissheten är i sig en gruvligare tidsrymd
än den längsta tid, så länge den blott är begränsad.
Ljuvligare samvaro än vår kan jag ej tänka mig,
trots alla gräl och upprördheter, svår oenighet och bitter fejd,
ty kärleken är desto mera innerlig där bakom
och mer äkta ju mer svåra prövningar den överlever.
Det är kärlekens defnitiva klaraste kriterium:
att överleva med sin trohet vilka schismer som än uppstår.
Kärlek är ej kärlek om den avskräcks bara genom sår.
Om den ej överlever intill döden är den icke kärlek
utan bara en för stunden övergående tillfällig dödlig lek.
Sorgens gyllne skimmer
döljer ögats glimmer
som vill spränga tårars dammar
men hålls tillbaka av hjärtats kammar.
Ty sorg är icke äkta riktig sorg
om den ges utlopp och får komma ut.
Den äkta sorgen gråter endast inombords
och visar aldrig tårar, som blott simmar under isen,
smärtans hårda is, men obönhörlig i sin frusenhet
begraver alla känslor levande, men varför?
Ja, det är mysteriet med den äkta känsligheten.
Den får icke komma ut, ty är den äkta får den inte synas.
Den är alltför heligt känslig för att prostitueras
och kan därför blott privat i andakt praktiseras.
Poeten lever i sin egen värld,
en bättre värld än denna och långt mera värd att leva för
då den består av enbart själens rena ljus och skönhet.
Därför är det viktigt att han fritt får ägna sig åt den i fred,
ty endast han kan rätt förmedla den
och därmed åtgärda vår sköna nya fula värld,
den hemska realpolitikens värld,
som utesluter allting andligt och vars mänskor därför
törstar efter just allt det som blott poeten kan förmedla.
Det är ingen sjukdom att han har sin egen värld,
hans främlingskap för oss är icke schizofren.

Tvärtom, han äger visheten och nyckeln till allt liv och skönhet
som vår värld i sin materialiserade industriella öken
har förlorat i självdestruktiva galenskapsförsöken.
Den största katastrofen under förra seklet
var ej världskrigen, atombomben och kommunismen
utan uteslutandet av estetiken
för att ge fritt fram i stället åt allt grovt och fult,
vulgärt och äckligt, lågt, barbariskt och banalt.
När självkritiken upphörde med estetikens lagar
föll all världen från en höjd av humanistisk skönhet
till den asfalthemska verklighet av hård omänsklighet,
betong och höghus, skyskrapor och vild materialism,
kapitalistisk hänsynslöshet med licens till obegränsad exploatering
med fatal global miljöförstöring som dess enda vinst.
Funktionalismens hemska triumf var endast möjlig
genom det fullkomliga åsidosättandet av estetikens lagar.
Kan något rädda mänskligheten från dess sista dagar?
Varning! Hon har charm. Det är ett farligt tecken.
Hon kan lätt förföra bortom all kontroll,
manipulera intill vanvett och med fullkomlig okänslighet
helt glömma bort dig, skrota dig och ägna sig åt någon annan.
Charmen är förförelseförmågans signatur,
sirenförtrollningens oemotståndlighet,
musikförklädnadens bedårande förljugenhet,
den alarmerande fascinationsförmågans varningstecken.
Varför är då charmen så livsfarlig?
Jo, den är ett mänskligt fenomen hos både män och kvinnor.
Den har charm som blivit bortskämd till en absolut självsäkerhet,
som han-hon aldrig tröttnar på att utnyttja för eget nöjes skull.
Den charmförmågan utnyttjas till spänning, som i farlig sport att köra fort,
varvid man struntar i att andra överkörs, då de är ändå bara lort.
Självföraktet
Fallen ner i helvetet, i sexträsket igen
kan man blott känna sig patetisk, miserabel och misslyckad,
för det är just vad man är: en ömklig stackare
som har förlorat allt och framför allt sitt mänskovärde.
Detta vet man, ändå njuter man av sin förnedring,
frossar i den och upprepar den och längtar efter den,
försöker stå emot dess frestelser men vet att det är gagnlöst.
Det är bara att gå under i sin egen ruttenhet och resignera,
bjuda vett och all flosof, all högre strävan,
allt förnuft, all ordning i sitt liv farväl
och frossa i det lägsta, mest banala och vulgära,
det mest vederstyggliga och oestetiska av allt.
Hur kan man falla från så hög höjd ner till sådant djup
helt frivilligt och inte känna ånger ens inför sin egen lyckas stup?
Det är nödvändigt att älska. Man kan inte leva utan.
Kärleken är livets morot som pådriver åsnan,
det är alla vi stockdumma människor,
på evig kretsgång kring vårt arbete, vår brunn,
som vi är fjättrade vid och ur vilken fäck
vi aldrig kommer. Vi står stilla,
men den attraktiva lurendrejaren som kallas kärlek
håller oss ändå i gång och det entusiastiskt.

Det har vi att vara tacksamma för endast,
ty om den ej fanns, så skulle alla lurendrejerier
och bedrägerier, alla lögner genomskådas,
och vi skulle stå där arbetslösa vid vår brunn och utan morot
med vårt liv blott fullt av tomhet. Älska därför utan prut
så att åtminstone cirkulationen hålls i gång och livet ut.
Glädjen är en ytlig narr som bara luras,
ty han infnner sig blott för att försvinna,
han är lurendrejarfyren som bedrar
och lurar en att segla upp på grund
för att få plundra en och ta ifrån en allt.
Han är ett irrbloss som ger sken av paradis
blott för att ge en helveten av grämelse
för att man klentroget gick på den lätte.
Tro ej på ditt glada sällskap, deras skratt
som bara är en mask för deras tragedier.
Glädjen är blott en patetisk dröm
som envar måste vakna ur blott för att fnna
att allt vad du drömde var ditt eget självbedrägeri,
en verklighetsfykt blott, ett dumt enfaldigt svärmeri.
Så fyktig är ej dagsländan som all din glädje.
Skrattet är dess dans kring ljuset
som ofelbart leder blott till svedda vingar,
så att narren aldrig mer kan fyga.
Det är helt naturligt att på så sätt ge sig hän
åt nöjets uppslukande virvlar
och helt mänskligt att förgås i dess förintelse,
ty alla är vi blint självdestruktiva.
Blindheten för ödets allvar styr vårt liv,
och därför överlever vi trots allt,
ty om ej blindheten barmhärtigt dolde sanningen för oss
om livet och oss själva skulle vi nog aldrig utstå det.
Som nattens fjäril fyger vi mot säker död i ljusets bloss
blott för att fåfängt slippa natten, som har skapat oss.
Hennes giftighet är mördande, men vad gör det?
Det är ditt eget fel att hon är giftig.
Är hon en reptil, så är det du som har gjort henne till det.
Alla hennes destruktiva egenskaper är du själv ansvarig för,
ty det är du som med din kärlek har gjort henne sådan.
Det fnns inga undanfykter.
Kärleken är ensam ansvarig,
och det är du som älskar – kvinnan är blott älskad.
Det är icke hennes plikt att älska men att vara älskad blott,
och hon kan blott den plikten sköta om du älskar henne.
Älska henne, och hon är en ängel och en ljuvlig slav
som i allt skall betjäna dig och älska dig.
Men om du föraktar henne skall hon bli en dödlig mara,
ty din kärlek endast gör att hon för ditt liv ej utgör en fara.
Förläggaren har inga tårar, ty han är ju Gud.
Han råder över sina skalder, dömer över deras barn,
bestämmer deras kvalitet och låter en av hundra överleva,
som då funnit nåd hos honom och tilltalat hans inkrökta smak.
De andra är en syndafod av papper bara
vars orddiarréer ej ens läses – det behövs ju ej,
de är ju ändå redan förtidsdömda automatiskt

till förgängelse och död. Och skalderna som skapat dem?
De har ej någon talan. De är självbegravda under sina pappersalster
och kan aldrig räkna med ett mänskovärde ur förläggarsynpunkt.
De är bara till för att bli refuserade
för evigt, oupphörligt ständigt upprepat tills de är döda.
Och de bör betrakta sig som lyckliga om de alls får
ett nådigt svar i form av refusering för sin skapartår.
Din låga, misslyckade klåpare,
varför kommer du beständigt i min väg
till synes blott för att anstränga dig med nit
att dra mig ner till din nivå och få mig lika billig.
Du är sabotören i mitt liv, som alltid stänger in mig,
tystar mig i sången och avbryter min musik,
slår pennan ur min hand och ersätter min tankefrihet
och dess kreativitet med ytlighet, vulgaritet och hjärntvätt.
Att jag aldrig än har lyckats styra fri från dig,
din klåpare och sabotör, hjärnskrynklare och människoförminskare,
som aldrig själv är medveten om din dilettantism
men hämningslöst begagnar den till att förringa andra.
Ingen ansträngning har varit större i mitt liv
och mera fåfäng än att undvika ditt låga kiv.
Livets urkraft
Det fnns ingen hunger såsom fantasin
som kräver näring för att själen alls skall överleva.
Det är själva själens enda kraft, som kräver
ständig kontinuitet i form av näring,
som är kreativitetens egen fantasi.
Och därför är att resa livets viktigaste kraftförnyelse,
den enda viktiga utbildningen, som aldrig borde sluta.
Res och läs, och läs och res, och res och läs:
i böckerna fnns fantasins välsignade livsfrukter,
såsom oändlig erfarenhet till all vår mänsklighets förkovran.
Allt går ut på detta själens krafts förnyelse,
vars huvudsakliga livsnäring är den rena fantasin.
Allt som befrämjar den är gott;
allt som begränsar den är sjuklighet och ondska blott.
Förbannelsen
Var inte rädd för den,
för du blir ändå aldrig av med den.
I det förfutna lever den för evigt,
gamla synders oförlåtliga svagheters misstag,
som påverkar livet i generationer
och gör bara oskyldiga till offer.
Att genomskåda dunklet, penetrera spökena,
avslöja dem, analysera dem och få dem defnierade
är blott en nödvändig försvarsåtgärd.
Att släktingar blev galna, sinnessjuka och gick under genom självmord
skall ej du behöva sota för.
Bekänn vad de har gjort, då de ej själva gjorde det,
och du skall fylla ut ett farligt vacuum
blott, för att bereda levande ett bättre livsrum.
Min lilla ficka, inte är du vacker,
men din charm är desto oerhördare

och gör dig inte bara oförglömlig utan,
vad som värre är, omöjlig att fortvara utan.
Du är kvar hos mig, och jag blir inte av med dig
då njutningen av dig i hjärtat hos min själ
blott fortsätter kontinuerligt in absurdum.
Har då våra själar blivit ett
och oberoende av våra kroppar?
Det var länge sedan jag upplevde sådan längtan
efter att få dela kropp och själ med någon annan,
men vi fann varandra genast genom själen,
och så oupplösligt gick vi genast ömsesidigt in
i själen hos varandra att vi ej behöver kroppens sinn'.
Arbetslösheten
Låt mig få arbeta, eller låt mig få dö.
Vad är arbetslöshet utom tomhet,
förlust av en själv, en förtorkning i öknen,
en plåga och sjukdom av ständig förtvivlan
som bara kan accelerera?
När arbetslösheten blir påtvingad en
är det värre än någon grym fängelsevistelse.
Det är en sjukdom som bara kan leda till döden
om den ej kureras och det utan dröjsmål.
Arbete ger frihet och lycka,
och motsatsen kan bara leda till djup katastrof.
Hellre arbete utan förtjänst än väl avlönad arbetslöshet.
Om man tillåter sig att få arbeta ända till slutet
kan jag vara nöjd med mitt liv trots allt brutet.
Jag ville gråta ut mitt hjärta
blott för att bli av med all min smärta
om det icke var för det att jag väl visste
att hur mycket jag än grät för att befria mig
från sorgens bittra avgrundsdjup av ändlös smärta
jag därmed blott skulle öka och fördubbla den.
Jag blir ej av med minnet, som blir tyngre blott
ju mer jag önskar lätta mig från bördan av dess tyngd.
Så släpar jag mig fram med tyngre fjättrar för vart år,
alltmedan mina fötter varar sig av minnets skavsår
utan att det fnns den minsta lindring någonstans i världen,
ty min själ blir jag ej av med, och där är det såren sitter
för att vara sig evinnerligen och förblöda
utan att jag ens mig själv kan döda.

Requiem
Dialog med döden
(2003)
Josef Weisers hemlighet
Man ställdes hänsynslöst inför fait accompli. Plötsligt bara var dödsannonsen där i tidningen. Ens
bästa vän från ens bästa skoltid var död, 51 år gammal.
När man undersökte saken tycktes samma chock ha drabbat alla som kände honom, även dem
som känt till hans sjukdom. Det var en sorts hudcancer som satt sig i tarmen och där utvecklat sig
aggressivt. Han hade bekämpat den med framgång och kunnat återgå till jobbet i höstas, bara för att
sedan få budet att den återkommit och defnitivt.
När jag senast träffat honom sommaren 2001, när han målade om sitt hus, hade han inte sagt
någonting och som vanligt verkat kärnfriskheten själv. Han hade ju alltid levat mycket sundare än jag.
Vi hade pratat på glatt som de goda vänner vi alltid varit och kunnat konstatera att egentligen
ingenting förändrats under de 42 år vi känt varandra. Vi var båda desamma, i princip oförändrade,
sedan vi blivit bästa vänner som åttaåringar bland en hoper invandrarbarn i den katolska skolans
ruggiga lokaler i Östra Hagaskolan, en skola för utvecklingsstörda, mest mongoloida barn, där den
missionerande katolska skolan fck inhyra sig på nåder….
Denna katolska skola på den tiden var säkert Göteborgs mest sällsamma skolmiljö. Det var barn
till SKF-arbetare från Italien som bodde i barackerna i Sävenäs (där också Josef med sin bror växte
upp), det var fyktingbarn från Ungern (1956), Polen, Tjeckoslovakien och Baltikum, (Josefs och Erios
far är estländare,) vi hade även en fransk ficka i klassen och några mycket bråkiga och stökiga
rödhåriga irländare, (den vilda familjen Engberg var ökänd för sin extrema livlighet,) och det var
några Lanciaiar, som kom nästan direkt från Argentina. Undervisningen förmedlades handfast av
några fantastiska nunnor från Tyskland, vars pedagogik var så effektiv, att mina tre år i katolska
skolan var nästan de enda skolår som lärde mig något av vikt. Josef och jag hörde till de frivilliga
kvarsittarna på lördags-eftermiddagarna, då skolsystrarna gav extraundervisning i tyska för dem som
ville vara med.
Då alla dessa barn i regel kom direkt från kriget, då deras föräldrar fytt därifrån eller från dess
ruiner, förhärskade en mycket stark anda av beslutsam konstruktivism i denna skola. Dessa familjer
hade kommit till Sverige för att skapa en ny och bättre värld, ohyggliga lidanden i det förfutna hade
gjort dem till erfarenhetsguldgruvor av vettig moral, och Josef kom dessutom liksom jag delvis från
österled: Finlands och Estlands erfarenheter av Stalin ingick i våra personligheter. Josef hade den
starkaste integriteten i klassen, han var alltid rättvis men aldrig dominerande, och brutalitet och våld
var helt väsensfrämmande för honom. Min familj bodde då i villa i Utbynäs medan Erio och Josef
bodde i det största höghuset i Kortedala, de kom till mig ibland och hälsade på och vice versa, det var
ju faktiskt inte så långt ifrån; men senare i livet fck Josef med sin familj hus i Långedrag medan jag
som eländig obotlig arbetsnarkoman hamnade i slummen, så det jämnade ut sig med åren.
Så intensiva och lärorika var dessa tre korta år i katolska skolan, att man sedan i Samskolan
kände sig helt malplacerad. Där fck man plugga vad man redan lärt sig i katolska skolan något år
tidigare, undervisningen gick mest ut på ’enskilt arbete’ som innebar att var och en fck göra vad han
ville, alltså inte lärde sig någonting, och i stället för exotiska invandrar- och fyktingbarn fck man till
klasskamrater söner till bankdirektörer och ledande affärsmän, snobb-barn som man aldrig fck någon
varm kontakt med. Lyckligtvis fanns det också några läkarbarn och judar – annars hade Samskolan
varit hopplös som snobbskola.
Erio gav en underbar karakterisering av sin bror, som inte kan göras bättre. Josef var något så
sällsynt som en alltigenom god människa och därtill sällsynt välskapt – hans vackra moders skönhet
gick igen hos honom men i helt maskulin version. Han var en boren atlet med ett hjärta av guld
kombinerat med en naturflosofs klokhet. Han tyckte om att ta hand om folk, han gav dem villigt all
den tid i världen de behövde utan några reservationer, hans hjälpsamhet var ett fenomen, och sådan
var han hela livet – redan som åttaåring när vi hamnade i samma klass. Samtidigt var han fullständigt
anspråkslös – han krävde aldrig något tillbaka utan var närmast ensidigt generös och det mot alla som
kände honom.
Varför skulle han då drabbas, han, den bäste av oss alla? – var frågan som riktades mot den
maximalt orättvisa försynen. Under begravningsakten i kyrkan var den tryckande tystnaden
fruktansvärd just genom denna himmelsskriande fråga, som alla kände men ingen kunde uttrycka, då

den bedövade bedrövelsen var för paralyserande. Prästen överraskade dock alla positivt med att, utan
att ha känt Josef alls, bara genom inkännande kunde lägga just de rätta orden.
Fastän våra vägar skildes 1962 fortsatte vår kontakt, utan att vi egentligen sökte upp varandra. Vi
stötte på varandra då och då slumpmässigt och konstaterade då att allting var i sin ordning och att
ingenting förändrats. Emellertid uppstod en kris i bådas våra liv 1970-71, som åter förde oss samman
intimt som ynglingar. Josef gick då ut skolan och började arbeta på bank, vilket han snart kände att
var helt fel. Han kom då i kontakt med scientologerna, som erbjöd honom ett alternativ. Jag hade
precis då distansierat mig från scientologerna, fastän alla mina syskon och min mor förblivit
engagerade, och jag vågade avråda Josef från att fortsätta den vägen. Han tog mitt råd på allvar och
slog in på en annan väg, han blev hantverkare och lärare och en mycket duktig snickare och fck med
tiden tjänst på Rudolf Steiner-skolan. Från scientologerna i min familj fck jag höra att jag givits
skulden för att Josef lämnat den vägen, men jag förebråddes aldrig för saken. Valet hade sista slutligen
varit Josefs eget.
Men då fck jag första gången inblickar i Josefs privata tankevärld, hur oerhört skeptisk han var
mot hela tillvaron, hans tvivel och hans alltid otillfredsställda sökande. Det var som om han var
alldeles för bra som människa både till kropp och till själ för att någonsin kunna bli nöjd med sig själv,
som om hans tillvaro var för bra för att vara sann och som om han därför inte riktigt kunde tro på den,
hur mycket han än kunde njuta av den. Under den fulländade godhetens och skönhetens yta var han
en orolig skeptiker och djupt spörjande melankoliker.
En gång när vi träffades, som vi brukade göra, helt apropå, på Östra Larmgatan, då vi inte setts
på åratal, började han genast tala om sina kroppsliga bekymmer. Jag kunde inte ta det på allvar, ingen
var ju friskare än han, och jag attribuerade det till en sorts hypokondrisk överdriven oro för sin hälsa.
I själva verket var det något som gick djupare än hälsan. Han var så bra och en så idealisk människa,
att han inte kunde fatta vad det var för fel på honom – som om det måste fnnas något fel bara för att
han var så bra och hade det så bra.
När sjukdomen kom tog han det med fulländat jämnmod: fortsätt som vanligt, ingen förändring,
festen fortsätter, låt den inte rubbas. Desto brutalare kommer så den chockartade bortgången.
Hur ska man förklara och förstå den oerhörda sorg som uppstår när en så kär vän går bort? Det
hjälper inte att analysera och förklara bort det hela – sorgen består och kan inte förträngas. Vad är det
som händer egentligen?
Ibland har man fått höra sällsamma vittnesmål om hur det står till på den andra sidan. Sådant
kan ju inte vetenskapligt utrönas och måste sorteras bland rena teorier. Men om man utgår från, att
livet fortsätter efter döden, så är det inte helt ologiskt att tänka sig, att den avlidne själv måste känna
en oerhörd saknad av alla dem som han känt och älskat. Känslor går genom och över alla
dimensioner, och det är inte orimligt att anta, att de kvarlevande kan känna den avlidnes känslor av
saknad på den andra sidan, om de stod honom tillräckligt nära och har anlag för empati. Det är
antagligt att sorgen helt enkelt är både den avlidnes och de kvarvarandes ömsesidiga känsla av
saknad av möjligheten till den konkreta kontakten med varandra.
Hur skall den då bearbetas? Det fnns bara ett sätt, och det är det som i regel alla helt naturligt
ägnar sig åt: att helt enkelt fortsätta umgås med den avlidne på det enda sätt som går, alltså i
tankarna. I bästa fall kan det uppstå telepatisk kontakt. Något sämsta fall fnns inte, då denna praktik
av fromhet gentemot bortgångna aldrig kan skada.
Enligt judisk uppfattning är den högsta välgärning man kan göra i livet en välgärning för en
avliden, ty det kan man aldrig få någon lön eller något tack för. Det kostar ingenting heller. Bara en
god tanke är en sådan välgärning. Det är på något sätt att helt enkelt bara odla vanlig mänsklig
godhet, då det aldrig kan fnnas något ont på den andra sidan.
-------------

Sorgearbetet
Min bäste vän
1.
Min bäste vän, hur kunde du dö?
Hur kunde det sluta så fruktansvärt illa?
Först efteråt infnner sig frågorna och förebråelserna,
alla de obefntliga grälen och allt det outtalade,
som vi borde ha talat om medan vi ägde varandra –
vi hade ju faktiskt varandra i mera än fyrtio år!
Och vi delade allt såsom barn, vi var de bästa vänner,
och fastän vi skildes så återförenades vi igen senare
i vårt livs höjdpunkt, i ynglingaårens fullkomning,
som innebar för oss två båda vårt livs värsta kris
genom både nerdykandet och återvändandet från
förra århundradets värsta religiösa svindel
och dess mest fatala förförelse-förräderi.
Dessa så överväldigande ljuva minnen
av alla de stunder vi hade tillsammans
allenast av glädje och välbehag –
– aldrig att vi någonsin var i disharmoni.
Endast en gång i skolan så visade du faktiskt svartsjuka
för att jag gav mitt förtroende även till Valdemar,
som sedan omkom i alkoholism –
men jag kunde snart lugna dig –
– du var den ende jag litade på.
När jag "räddat" dig från Scientology
efter att först ha befriat mig själv därifrån
kom vi bort från varandra
i vad som blev våra livs längsta skilsmässa –
vi sågs aldrig under de svåraste åren,
de åren jag kallade "svältåren", det bittra 70-talet,
förrän du fann dig en hustru.
Då hade vi bara respekt för varandra.
Jag ville ej störa din familjelycka
och höll mig på avstånd –
du hade själv givit din hustru all förstahandsrätt,
vilket jag respekterade.
2.
Nu kan det frågas: hur mycket egentligen
älskade vi två varandra?
Det var aldrig något sexuellt mellan oss,
men det var ändå kärlek emellan oss.
Den var för helig dock för att den skulle få kränkas,
vi kom aldrig ens på idén,
och sålunda förblev det.
På så sätt förblev vi och vänskapen helig.
Men nu, när det blivit för sent,
bör det frågas: hur riktigt egentligen var det?
Hur ärliga var vi? Var tystnaden tillräcklig?
Borde vi visat varandra mer öppenhet?
Kanske. Åtminstone borde nog jag ej ha undvarat dig
och försummat dig med tanke på hur det gick.
Om jag ägnat mig mera åt dig hade du kanske klarat dig bättre,
ej fallit för melankolin, ej ha tvivlat på din egen godhet
och kanske ha sluppit din sjukdom.
Det får vi ej någoinsin veta,

men jag kan ej frikalla mig från det ansvaret.
Genom att jag ändå räddade ditt liv från svindeln
och kanske därmed lät dig slippa få ditt liv förstört
blev jag ansvarig för ditt liv även i fortsättningen,
vilket ansvar jag ej levde upp till.
Jag råkade själv i misär under svältåren,
och du fann tröst hos din hustru och son.
Ja, min bäste vän, fastän vi råkades sedan så litet som möjligt,
så råkades vi ändå ständigt, ty kärleken dog aldrig mellan oss.
Den levde vidare sitt eget liv, den var fast etablerad hos oss
när vi redan var barn, och den höll oss tillsammans
totalt oberoende av min misär och din sjukdom;
och nu, när vi alla förlorat din närvaro
fnns denna kärlek blott desto mer tydligt kvar
som den blev inbränd från början i den oförgängliga själen.
3.
En amputerad man kan känna smärtan av den lem som ej fnns kvar.
Det gör förbannat ont i det ben som är borta.
Detta är ett känt och oförklarligt fenomen.
På samma sätt, när någon nära anhörig går bort,
är det alldeles som om en del av en själv och av ens egen själ
blev grymt och smärtsamt amputerad från en själv.
Ack, om jag ändå kunde återbörda dig till livet,
likvidera och avskaffa din passion och bortgång
och så få ditt himmelsskriande oacceptabla slut helt rättvist annullerat!
Om blott dessa rader kunde få dig levande igen,
så skulle jag då gärna därför bara producera dem i tegelstensromaner!
Din tystnad om din sjukdom inför mig,
när vi då senast sågs blott sexton månader före din död,
– var den avsiktlig? Ville du ej göra mig orolig?
Var det bättre att då ställa mig inför en färdig plötslig dödsannons,
det mest brutala slag jag fått i livet?
Nej, min vän, jag tror ej att du trodde att du skulle dö.
Du tog för givet att allt skulle fortsätta som vanligt,
att vår fyrtioåriga vänskap skulle hålla på i fyrtio år till minst
och att ingenting i världen skulle kunna ändra på vår harmoni.
Och du fck rätt. Fast du är död är du mer levande än någonsin,
fastän vi ej kan nå varandra mer står vi nu närmare varandra än i livet,
och ingenting i vårt förbund har ändrats eller påverkats
men endast tillskärpts, accentuerats och med ens förhöjts högst avsevärt.
Min vän, du är ej död. Du är mer levande än någonsin.
Det är i stället jag som nu är död, ty det är jag som har förlorat dig.
4.
Jag minns nu i en dröm, att jag blev åkallad av dig.
Du sade att du skulle dö, det var din egen tanke
som avsiktligt eller ej kom fram till mig
och varnade mig för vad som nu skulle hända.
Men jag slog det bort från mig och sade mig
att det var omöjligt, att det var blott min egen fantasi
som spelade mig fula och oacceptabla spratt,
och jag förträngde varningen
i det att jag då omedvetet hoppades att synen var min egen lögn.
Det var för nio månar sedan förra våren,
och du hoppades då kanske själv att krisen hade klarats,
att det värsta hotet undanröjts och att du skulle överleva.

Var det mina sjukdomar som du tog på dig?
Alltid var jag magsjuk, redan som sexårigt barn
gick jag med dagliga magplågor, och min bror
var dödligt anfäktad av tarmvred, så det låg nog i familjen.
Han blev opererad, men jag utvecklade magsår
tjugosju år senare och slapp det ej på tio år.
Först nu, de sista åren har det börjat kännas bättre,
och då lägger du dig ner i värre plågor av besläktat slag,
som om du övertagit dem från mig.
Det står nu klart för mig: vi borde aldrig någonsin
ha släppt kontakten när jag fyttades ifrån vår skola.
Jag försökte hålla vår förbindelse vid liv,
jag minns vid ett kalas att jag nödvändigt ville bjuda dig,
men ni var utan telefon: jag kunde inte ringa dig.
Och så gick åren, tills vi fck en andra chans:
den farliga religiösa krisen, som sånär lett mig till självmord
och till att du också kanske fått ditt liv förstört.
Vi klarade oss båda två och kanske just genom varandra,
och ändå så släppte vi kontakten, nu för sex-sju år.
Var det av skamsenhet för att vi båda kände,
att vi kanske höll för mycket av varandra?
Ingenting var ju mer noggrant inpräntat i oss
i vår så överexemplariska katolska skola
än just känslan för det hederliga, ädla och anständiga.
Min vän, vi var för ädla för varandra.
Bättre är det dock att tala ut nu när det är för sent
än att ej någonsin få klarhet i den viktigaste sanningen av alla:
den som skapas genom en bestående och ärlig relation.
Jag kunde längta efter dig som tioåring redan,
jag skrev upp det till och med i mitt livs första dagbok,
och nu fyrtio år senare är den längtan bara desto starkare
för att den ej någonsin nu mer får stillas.
5.
"Eftervärme – är det den vi njuter nu?
Solen har gått ner
men långt efteråt
är stenhällen ännu varm."
Den dikten valde dina egna,
det är Ulla Olins ord,
så enkla och ändå så uttrycksfulla
och så fullständigt på pricken.
Ty det är ett fenomen du lämnat efter dig,
just denna eftervärme,
som är varmare än solen
i en mera gyllne strålglans
än all Medelhavets och all mänsklighetens skönhet.
Det har ofta sagts, att umgänge med minnen av den döde
kan blott göra saken värre, håller såret färskt och blödande
och hindrar tårefoden från att lindrande koagulera.
Nej, låt mig hellre gråta fritt besinningslöst
som en besatt och galen,
ty den skönheten av minnet av dig
är för vacker för att någonsin jag skulle avstå från den.
Stanna hos mig, fastän du är död,
det spelar ingen roll, så nära var vår vänskap
att det att du fnns på andra sidan
med livets barriär emellan oss –
– en evighet av dimensioner som en avgrund mellan oss

betyder ingenting, ty du är hos mig,
och jag frossar i att ha dig där i närheten
på andra sidan evigheten.
Det är viktigt, kanske viktigast av allt
att gå till rätta med en relation just efter döden
när den är som naknast, som mest reducerad
till den absoluta nollpunkten,
där allting framstår såsom renast.
Där kan man om någonsin och någonstans
få reda på den absoluta sanningen
om något som har varit,
(eller åtminstone någon del därav):
hur relationer innerst inne verkligen fungerar
när den nakna själen ställs som naknast
inför allt vad som fnns kvar
när allting utom blott den själv berövats den.
Det är ej spiritism, det är ej andeskåderi,
det är ej spökenforskning eller annat hokus pokus –
ty det kan analyseras.
Det fnns ej någon mera utsökt väv
än själslighetens känslighets eteriska anatomi,
ett fligranarbete mer sofstikerat än den intrikataste
mest snillrika dekokt av DNA-kombinationer.
Själen fnns, det dummaste som man kan göra
är att påstå något annat, den är evigt individuell,
det suveränaste som fnns
och tillhör samtidigt den stora gudomliga helheten:
här är den absoluta paradoxen:
varje själ är både ingenting i allt och allt i ingenting.
Varenda en är Gud och ändå ingenting mot Gud.
Du lever, Josef, och jag vittnar därom inför evigheten
i triumf! Ty själen fnns blott för att ständigt triumfera
genom livet, över livet
och i livet fastän den ej fnns i livet.
6.
Min stora galna sorg blir alltmer onkontrollerbar.
Jag vaknar upp i natten, och jag börjar genast gråta.
När jag går och lägger mig går sorgen gråtande med mig i sömnen,
och var morgon när jag vaknar är min första morgonbön
blott tårarnas återuppståndelse och sorgens nyupprivna sår.
Jag hade alltid anlag för självplågeri –
två älsklingssagor som jag alltid frossade med tårar i
var H.C.Andersens "Historien om en moder"
jämte Oscar Wildes "Rosen och näktergalen",
sagan om hur fågeln tvingade sig sjunga ständigt vackrare
med att forcera rosens tagg och vrida om den i sitt bröst.
Men det är viktigt att få gråta ut.
Ett annat sätt att odla sorgen och dess masochism
är genom alkoholen. Den är då ett utmärkt sätt
att få fördämningarna effektivare att brista
så att översvämningarna födar mera generöst.
Nu blir jag alltmer egoistisk i min sorg,
men det kan kanske roa dig att se mig skämta svart om saken,
och det kanske även kan få dig att skratta något där på andra sidan graven.
Det kan vi behöva, vi som aldrig mera får ha roligt nu tillsammans.
Var och en i ensamhet med tankarna sardoniskt hos den andra –
tänk att vi två skulle sluta så?
Jag ångrar allt med bitterhet, min käre vän,
att vi två ej tog bättre vara på vårt liv tillsammans.
Just när chansen kom till vår kamratliga återförening –

vi beslöt ju nästan att slå oss tillsammans i gemensamt 50-årsfrande,
det var vad vi diskuterade när vi för sista gången sågs –
så blev du sjuk och teg om saken för mig.
När du aldrig hörde av dig tänkte jag att du fått något nytt program,
jag for utomlands och frade avskedet till ungdomen där
och anade ej varför du var tyst och höll dig borta.
Kanske det var bäst så och att det var som du ville,
men det kan jag aldrig någonsin förlåta mig
att jag gick på den lätte.
7.
Det sägs, att man bör lägga sorgen sin åt sidan
som en egoistisk självförhävelse och sjuk förmätenhet,
och det är ju i och för sig en rationell förklaring och rättmätig undanfykt;
men sorgen blir man inte kvitt så lätt.
Det sägs med rätt att man bör koncentrera sig på livet och de levande
och icke låta sorgen över avslutade liv ta överhanden över livet.
Ja, allt det är nog så rationellt och riktigt,
och det låter ju så övermåttan snusförnuftigt,
men är det så enkelt?
Jag försökte gömma sorgerna i goda vänners lag
i sund homeopatisk reguljär förtunning
utspädd i gränslösa generösa mängder alkohol,
och grät blott desto bittrare, min vän, blott över dig,
ditt orättvisa öde och förlusten av dig, som minsann all världen vet
att jag ej varit ensam om.
Det spelar ingen roll, min vän, hur ifrån andra sidan graven
du försäkrar mig om att du alltid står bredvid mig vid min sida
och förblir vid mig som troget stöd för alltid:
det gör icke saken bättre. Ditt liv är förlorat,
och det kan jag aldrig någonsin gottgöra eller vinna åter.
Allt vad jag kan göra är att likaledes förbli trogen dig,
åkalla dig evinnerligen som min bästa vän och aldrig glömma dig,
du underbare trofaste stabile själ och ödesbroder,
och sålunda hålla fast vid vårt gemensamma ideal:
vår Hektor, vår musik, vår ädelhet, vår heder och vår stolthet,
vår närhet till naturen som det enda hållbara i existensen,
du käre älskade, du skönaste av alla ideal,
du gode vän, den ende, som jag har förlorat.
Tyck ej synd om mig, förakta mig ej
för min bittra oupphörliga och innerliga gråt,
ty den är blott ett offer på ditt altare
för all den skönhet och den trofasthet
som var min bäste vän, min älskade,
den ende som jag kunnat lita på i kärlek,
då vår kärlek göts i barndoms oskuldsfullhets oförgängligaste renhet.
Det har sagts, att ens livs första kärlek är den enda som beständigt varar,
och om något så har du bevisat det nu genom din martyrdöd.
Det är ej för mycket sagt: jag älskade dig,
vackre vän, för evigt outsägligt.
8.
Nu klagar jag igen. Jag vet, jag borde skratta,
livet är ett skämt och döden endast vitsens kulminering,
ingenting är allvarligt, och den slutgiltiga befrielsens utlösningsskratt
är löjligast av allt, ett hån av allt och särskilt av allt heligt,
som om hela livet var en bluff. Men likväl måste jag anklaga dig
med frågan: Varför måste du väl dö ifrån mig?
Det fanns ingen anledning, du hade allt att leva för,

och vi var lyckliga, och ändå denna nesliga, onödiga,
omöjliga, störtlöjliga totala platta tragedi
som något av den mest absurda antiklimax som var tänkbar.
Jag ser ej någon mening med din hädanfärd.
Jag kan blott klaga bittert över den.
Jag vet, ej inbjöd du din sjukdom,
ingen vill ju drabbas av den hemskaste sjukdomen cancer,
livets avskyvärdaste mest ovälkomna gäst,
men hur i all sin dar var det då möjligt?
Kanske att du undrar över samma sak och så förblir osalig i all evighet
som jag, som ej kan acceptera, ej förlåta, icke tolerera detta omänskliga öde
som du minst av alla var förtjänt av.
Det är som en Jobshistoria, där den stackars slagne Job,
så orättvist berövad hälsa, egendom och alla sina barn
i stället för att få ett lyckligt slut med rättvis och total återupprättelse
blir mördad nesligt av den nedrigaste usling i total vanära.
Nej, jag kan ej acceptera det. Du är ej död, min vän,
så dör man inte, hellre ser jag dig för evigt som osaligt spöke
mitt på ljusa dagen, hemsök mig och lämna aldrig mig i fred,
men acceptera aldrig en så vidrig orättvisa.
Jag förbjuder det, allt universum protesterar,
detta går ej an, jag släpper icke dig ifrån mig,
detta måste överklagas inför Gud och evigheten outtröttligt!
Det fnns de som hävdar att man ej får cancer utan orsak,
att man inbjuder sin ruttne mördare psykosomatiskt
genom vällevnad, bekvämlighet och slapphet,
att man när man ledsnar på sitt monotona liv
inbjuder vilken omväxling och prövningssinekur som helst
om blott man slipper fastna i uttråknadens stagnering,
att man faktiskt kan omedvetet inbjuda sin egen kroppsförruttnelse
genom att så lida av sin instängdhet i vällevnadens välgångsfängelse
att man önskar vad som helst för att få bli befriad:
"Själen är en fånge i sin kropp som hela livet skriker efter sin befrielse,
som alltid är allt mänskligt livs slutgiltiga yttersta strävan och summering."
Men vi alla som fann oss beroende av din personlighets betagande välsignelse
och älsklighet och godhet? Varför måste vi berövas detta som vi älskade?
Vad tusan gjorde vi för att förtjäna detta orättvisa öde som var ditt?
Nej, jag blir inte klok på detta vidriga problem.
Jag kan ej acceptera det, och jag får nöja mig med
att få ha dig kvar i anden som min gäst och gast,
som har den stora godheten att spöka för mig oupphörligt.
9.
Mina tårars offer gjuter jag beständigt.
Tag emot det, käre vän, med outsinlig generositet,
ty jag kan inte tröttna på att gråta
av tillgivenhet och kärlek, fromhet och förtvivlan.
Jag förstår dig på ett sätt nu som jag aldrig gjorde tidigare,
men nu är det ju för sent. Det är den gamla foskeln,
den evinnerliga kärlekstragedin i all sin eländiga tjatighet:
för sent! För helvete, för sent! Det vill jag skrika ut
i vilt ursinne inför evighetens vanmakt så att hela universum rämnar
i ett värre dån än hela big bang-teorins mest utfippade överdrifter!
Det var självbehärskningen som tog ditt liv: din kärlek och passion
var så dynamiska att de tog ut sin rätt i motsatt riktning
när du tvingade dig till att underkuva dem av ren behärskning,
ja, av hänsyn bara till det liv och den omgivning som du älskade.
Jag minns det alltför väl hur illa och hur rasande du kunde bli inför en orättvisa,
och tyvärr blir livet ständigt bara mera orättvist ju längre man står ut med det,
ju längre man får leva. Det blir outhärdligt och ju mera så ju mera känslig man är själv
förr eller senare. Om man då lider av en högt utvecklad självbehärskning

vänder sig ens undertryckta harm emot en själv och blir försåtligt frätande självdestruktiv.
Så har jag observerat fenomenet i ett antal klassiska extrema orättvisa cancerfall:
en alltför god natur med alltför ädel självbehärskning
oförmögen att ge utlopp åt en outhärdlig harm
som undertryckt blir mera skadlig i självdestruktivitet än naket våld.
Förbli hos mig, min vän, jag älskar dig ej mindre fastän du är spöke,
tvärtom: nu först känner jag dig närmare.
Tillsammans var det alltför mycket som vi aldrig kunde uttrycka ordentligt för varandra,
men när nu den fullständiga tystnaden fått överta vårt språk
förstår vi plötsligt allt och även det mest outsägliga.
10.
Det hemskaste med sorgen är dess ensamhet.
Ej någon annan kan förstå den.
Du kan aldrig gråta fritt och hämningslöst
om du ej är i absolut fullkomlig säkerhet och ensamhet.
En annan kan ej någonsin förstå hur djupa dina känslor är.
Om du försöker avslöja din sorg, beskriva den och dela med dig av den
framstår du som löjlig och din sorg inför dig själv som lika löjlig.
Friheten är aldrig fri i sällskap.
Känslorna är aldrig äkta utom då du är helt ensam med dem.
Förevisade i sällskap blir all exponerad känsla bara falskhet.
Gör dig inte löjlig. Håll din sorg bevarad och begravd i ensamhet,
ty endast så kan du bevara den som helig.
Heligheten fnns allenast i den absolutaste privatisering,
allt offentligt är prostitution, vulgarisering och förnedring.
Göm dig väl med dina känslor, så får du behålla dem.
Så låt oss gråta osynliga för all världen,
så att våra tårar må förbli så heliga som deras källa är,
den känslan av gemenskap som fnns blott emellan oss två,
jag som din kontakt med det liv och den värld som du har lämnat,
du som mina känslors värmehärd i min sorgs ohyggliga ensamhet.
11.
Sorgen som mentalsjukdom:
man kan bli galen av sin sorg,
så att man helt försjunker i dess mörka stämningsträsk
av till orimlighet förstorade privata känslosvall,
som får så digra proportioner, att ens ego uppförstoras
till att framstå som betydligt större än all världen.
Men är då det en sjukdom? Det kan bli det,
om man i processen tappar verklighetskontakten och förlorar all distans.
När detta händer så beror i allmänhet dock sorgen på helt andra orsaker
än bara sorg. Då är det skuldkomplex och dåligt samvete som kanske ligger bakom.
Om det föreligger något som min sorg är fri från
är det dåligt samvete gentemot dig,
ty vi var alltid blott harmoniska gemensamt.
Allt jag ångrar är allt det blott som vi underlät att göra
när vi var tillsammans. Vi tog icke hand tillräckligt
om vår vänskap när vi hade den men lät den rinna ut i sanden
i sin fämtande sparlåga. Det var nästan kriminellt ur mänsklig synpunkt.
Nej, det är för mycket sagt: vi hade ju alltid varandra
även när vi inte träffades, men det var sorgligt
att vi inte träffades kontinuerligt hela livet
som vi gjorde dagligen som klasskamrater.
Nej, min käre vän, min sorg är icke sjuk.
Den är helt ren som sorg och därför enbart helig.

12.
Cancer är en av de hemskaste av alla sjukdomar,
en smygande försåtlig lömsk förruttnelse som kommer inifrån
helt utan förvarning och utan att manifestera sig på något sätt.
Först när det är för sent uppträder den med dödlig skadeglädje,
när det inte fnns mer någon återvändo;
och när patienten då i trots mobiliserar alla sina krafter
för att ta upp kampen med den, och han segrar över den,
så kommer den tillbaka sedan i retur än mera dödlig
för att triumfera när patientens krafter tagit ut sig.
Cancern bara lurar sina offer till att tro att de har vunnit,
och i allmänhet går de på självbedrägeriet och tror sig ha triumferat
medan döden hånler och introducerar sista ronden.
Många har jag sett gå under i den ojämna och orättvisa kampen
som ej lämnar offret någon chans men bara krossar honom
bit för bit tills ingenting är kvar och ej ens själen
i det slutgiltiga yttersta totala nederlaget.
Döden kommer sedan som den plågsammaste tänkbara tortyr
som dras ut i en grym oändlighet med ständigt högre plågor
som blott kan bekämpas med bedövningsmedel, droger,
falska illusioner om att smärtan ljuger och att kroppsförruttnelsen ej äger rum,
ett grymt bedrägeri som bara desto säkrare för rakt in i den svarta döden.
Vem förtjänar sådant? Varför händer det? Hur kan det ske?
Hur kan Gud tillåta en sådan orättvisa och omänsklighet?
Och varför straffas just de bästa, de som minst förtjänat det?
Det forskningsområdet är för oändligt,
och de bittra frågorna är för otaliga i sin rättmätighet.
Men en sak tror jag jag har märkt:
att tro sig skönja skuld i frågan är ett misstag.
Sjukdomen har ingen lag, och ingen har gjort sig förtjänt av den.
Man hör om folk som anklagar varandra för dess utbrott,
"det var ditt fel att hon dog i cancer då du gav henne ett helvete,"
och sådant, och ej något kan då vara mera fel,
ty det är ingens fel, och elaka beskyllningar kan bara göra saken värre.
Tig och lid – det är det enda som kan lindra, eventuellt.
Och enda trösten är att det blir bättre sedan, kanske, på den andra sidan.
13.
Min älskade vän, vad kan jag mera göra för dig
än att fortsätta att älska dig igenom mina tårar?
Jag vill hjärtans gärna ta i tu med dina närmaste
och trösta dem, men de har ännu ej hört av sig.
Jag kan inte göra mycket mer så länge den konkreta närkontakten saknas,
och det är väl säkert ock i ditt intresse att vi alla kommer över sorgen
så att vi kan börja leva, njuta och ha roligt någon gång igen.
Att bara älta sorgens smärta blir ju enformigt i längden, eller hur?
Dock hör jag talas om speciella fall
där de kvarlevande i all oändlighet fortsätter underhålla kär kontakt med sina döda
även fast de dog när vederbörande var bara sex år gammal.
Det fnns goda spöken tydligen som gärna fortsätter beskydda sina närmaste
i all oändlighet långt efter att de skilts från livet,
och det är ju inget ont i det. För mig får du så hjärtans gärna hålla på –
vi vet ju mycket väl att ingen levande kan ha det minsta ont av saken.
Tvärtom – det kan blott förädla livet, godheten, förhöja alla goda egenskaper,
höja konstruktiviteten och allt positivt och ödmjukt tänkande;
och till och med de bittraste mest smärtofyllda tåreföden
kan befrukta livet och ha enbart god effekt på allting skapande.
Det sägs ju att världsoceanerna kom till genom Guds tårar,
och om Gud kan gråta och ha sådan positiv effekt på skapandet
igenom sina salta tårar, ja, då måste vilket gråtande som helst
blott vara höjden av välsignelse och konstruktivitet.

14.
"Förlåt mig att jag svikit dig."
Nej, käre vän, det är ej du som svikit någon.
Det är livet som har svikit dig, ja, alla svek dig
som ej hårt mobiliserade allt universums övervåld och krafter
för att dra till storms därmed mot orättvisans överhet
som krävde utan rätt ditt liv som offer för sin grymhets gudlöshet!
Vad fnns det mer för anledning att leva när du ej är med oss längre?
Vad berör mig vackra fickors skönhet inför vårens knoppning,
vad betyder ljusets återkomst och fågelsångens trevande gradvisa ljuva återfödelses musik,
vad fan betyder hela livet för mig nu, när du är borta?
Jag är bara likgiltig och led, allt ger mig bara äcklig avsmaks smärta,
bitterhetens klagan är min enda röst,
och allting vissnar i mitt värkande och sjuka bröst
då hjärtat bara klagar tjutande på bristningsgränsen.
Mitt liv balanserar på smärtgränsens outhärdlighet,
och jag vill bara falla över och förgås för att få återfå ditt sällskap.
Ja, jag är en dåre, jag blott överdriver, jag har ju ditt sällskap
fastän du är död och fastän jag är kvar i livet, varför klagar jag?
Men sorgens ensamhet är outhärdlig i sin överväldigande storhet,
och min enda tröst är tårarna, som aldrig sviker mig,
min enda lättnad är min pålitliga nederbörd,
det enda väsen som ej sviker mig; ty när nu livet svikit dig
så är jag även sviken och förrådd av livet.
15.
Oblidkeliga öde! Du var ännu ung och grann
när du fck nöjet att få skiljas från det här förryckta livet
i all dess groteskhet, fulhet, vidrighet och meningslöshet
medan du nu lämnar mig att ensam åldras i en vissnande tristess
dömd att beständigt urarta i fulhet, dysterhet och pekoral erbarmlighet.
Nu börjar jag bli gammal, medan du kom billigt undan,
och jag avundas dig bittert. Vad har jag nu att se mera fram emot
än ålderdomens öken i en ständigt värre bitterhet av ensamhet
då den som gladast och beredvilligast delade mitt liv
när det ännu gav löften och var strålande i barndomen
så bryskt har ryckts ifrån mig mitt i livets middagshöjd!
Din bortgång är så mycket mera upprörande och oacceptabel
då du var så vacker både till din kropp och själ,
en kung i hjärta och en ängel i din själ.
Så lämnar du mig ensam att för resten av mitt liv
blott gråta över att få vissna ensam in i vinternattens mörknande
i ömklighetens narraktiga gaggiga patetiskhet.
Skratta åt mig från din himmel
med din varma smått beslöjade charmfulla röst,
alltjämt det som mest lever kvar av dig i mitt tydliga minne,
skratta åt min dårskaps yttersta narraktighet att fåfängt leva kvar.
16.
Vi slipper aldrig våra gengångare.
Vi är beroende av dem liksom de är beroende av oss.
Vi kallar oss till dem i nattens timmar,
och det är ingen slump att midnattstimmen är den bästa.
Då, när mörkret är som tätast, ser man bäst i mörkret
och genom mörkret till den andra sidan.
Då ser man allt det bäst som aldrig syns i dagsljus.

Somliga ser spöken mitt på ljusa dagen, det är ingenting ovanligt,
i synnerhet om man råkar ut för för många begravningar,
och det är inget ont eller sjukt i det,
men klarast ser man genom mörkret och till andra sidan
just när mörkret är som allra djupast
och de festa sinnen sover i nattens tystaste stunder
då livet gärna håller andan av andakt inför mysteriernas påträngande verklighet.
Det är ett sätt att umgås liksom alla andra.
Det är ingenting märkvärdigt alls i det.
En del har gjort det hela livet och förblir orubbade ändå i klarsynthet –
tvärtom är denna bara desto mera renodlad och utvecklad och raffnerad då.
Det är ej självbedrägeri det handlar om. Det handlar blott om harmonier
och om själsliga balanser, om att öppna redan öppna sinnen ännu mer
och motverka självinskränkningar och självbegränsningar.
En avliden som kände oss i livet känner oss precis lika väl efter livet –
det är bara formerna i umgänget som ändras.
Att förtränga det är lika dumt och elakt som att ignorera en god vän.
Låt kärleken få blomstra fritt med alla medel,
ty det är blott det som kärleken kan leva på.
Och har man bara öppnat ögonen och accepterat de nya umgängesformerna
så är allting så enkelt och naturligt som när vi var barn.
Miraklet mellan oss är detta:
allt som hände efter att vi skildes och som skilde oss
är som försvunnet, upplöst, som om den historien aldrig funnits.
Vi är åter som vi då var: tioåriga små underbara pojkar
i sin bästa ålder, oskuldsfulla, utan ungdomens komplex
och utan pubertetens karaktärsförändringars komplikationer.
Den helt fria neutrala ostörda naturliga och innerliga kärlek
som då dagligen var mellan oss som det naturligaste självklara i världen
har nu plötsligt helt spontant infunnit sig på nytt, som om den aldrig upphört
under dessa fyrtio år. Naturligtvis så fnns ej lekarna nu längre,
skolbänken är borta liksom kunskapstörsten och kamraterna och diskussionerna,
vi leker inte längre kurragömma eller jämför våra ideal,
men samvaron och harmonin är där och fullständigt densamma
som ett underbart symptom på tidlöshetens dimension.
Du kanske läser vad jag skriver nu och tycker det är roligt –
sådana är våra nya lekar, lika underfundiga som då
men på ett mycket högre och intelligentare och mera avancerat plan.
Vem behöver då bevis och tecken för att spöken fnns?
Man kan ej ignorera och förneka och förtränga sina egna själsliga upplevelser
och allra minst analysera dem med hänvisning till inbillningens värld
när man ju vet att ingenting är mera omöjligt än att förneka sina egna känslor
som man ju känner själv att är den högsta sanningen.
Självsuggestion och inbillning? Nej, kärleken kan aldrig ljuga för sig själv,
ty om den kunde det så skulle den ej existera.
17.
Efter sorgen kommer vreden, frustrationen, fan-anamma-attityden,
nätterna förutan tal förutan sömn av bara bittert grubbel
och de oundvikliga rättmätiga anklagelserna mot den gudomliga orättvisan.
Det är alltför tydligt här att någonting ej stämmer.
Varför ska man då bekymra sig om sina vänners välbefnnande när det ej hjälper,
när den sundaste går under i den smärtorikaste av sjukdomar?
Och varför ska man vara klok och leva vettigt själv
när den som var den klokaste blir drabbad av den galnaste av sjukdomar?
Och varför ska man hålla sig väl med försynen och den store anden
när den godaste och ädlaste bland mänskor så blir drabbad av den gudomliga oförsynen?
Här fnns bara argument för ateism och bitter gudsbespottelse,
ej något gott och inget konstruktivt, här föreligger bara infernalisk ondska
och det enbart på den metafysiska nivån, ty ingen människa kan anklagas.
Men gudomen kan ej ta på sig någon skuld, ty han är evigt fri från ansvar

då man aldrig ens kan få det minsta svar från honom.
Återstår blott då att anklaga sig själv.
Ja, jag är skyldig, käre vän, och jag tar på mig skulden
för att jag ej skötte bättre om den ljuvliga kontakt vi hade,
för att jag ej hörde regelbundet av mig,
för att jag ej kände till att du var sjuk.
Men det berodde kanske på att du själv ville ha det så.
Du hade kunnat ringa mig och säga något.
Eller var du såpass outsägligt god
att du själv ville bära allt allena och icke låta mig
få ta den minsta del av den yttersta orättvisa ondskan
förrän allt var över och du burit hem din seger över den helt själv?
18.
Mina frågor är ett antal. Den mest angelägna är:
fanns det för mig en möjlighet att rädda livet på dig?
Jag har ju kontakt med framstående cancerläkare, som kunnat rädda liv förut.
Jag vet, att jag om någon kanske hade nyckeln i min hand
till räddningen för dig, men du förteg din sjukdom och visste inte själv
om mina möjligheter och förstod ej att inviga mig i saken,
som om du själv inte ville att problemet skulle lösas.
Ty om viljan bara fnns kan den uträtta vilka underverk som helst.
Det är en självklarhet. Men du fördolde hemligheten för mig
som om den var någonting att skämmas för.
Och jag kan inte tro att du själv ville skiljas från ditt liv.
Du hade ju allt på det torra: en god hustru med en idealisk grekisk släkt,
en god son som du älskade och som i mycket var dig lik,
din bror och hans familj som älskade dig innerligt som de gjort hela livet,
många vänner och elever som på samma sätt uppbar dig högt,
du måste såsom lärare ha varit mycket älskad för din godmodiga harmoni,
och som hantverkare som kunde göra allt med dina händer,
som en snabb och smidig snickare var du exceptionell.
Det fanns ej någon som ej hade anledning att uppskatta dig högt,
och du var nog den siste jag har känt i livet som kunde göra fender.
Vår vänskap blev blott fyrtiotre år gammal men fortsätter efter döden
som kompensation för allt det som vi inte hann med under fyrtiotre år.
Livet räcker aldrig till. Det krävs en tidlöshet
för att man alls skall kunna komma på det klara med
det minsta här i livet, som dock är det mest väsentliga:
en relation.
19.
Det är tungt att samla på sig patienter.
Överallt så ser jag bara tragedier, och det är omöjligt
att åtgärda alla. Det är till och med omöjligt
att åtgärda ens den minsta av dem.
Ty de bara uppstår oförklarligt,
vanligen av misstag, alltid ofrivilligt,
och för sent blir folk medvetna om
att de har fastnat i dem och så blivit offer.
Sedan är det bara att i bästa fall försöka överleva dem.
Det kanske i sällsynta fall är hälsosamt att skratta åt dem.
Sorgen till exempel stiger lätt de sörjande åt huvudet
så att de börjar tävla eller skryta om vem som är den som sörjer mest,
som om en annan sörjandes demonstrationer vore förolämpande och otillbörlig konkurrens.
Den verkliga och innerliga sorgen är den mest privata dock av alla angelägenheter
och syns aldrig utåt, ty den gråter bara inåt.
Den kan ingen dela. Den kan heller aldrig förevisas,
ty då blir den prostituerad och fördärvad

genom att de som ej kan förstå sig på den får besudla den:
det blir en ovärdig vulgarisering,
som när kärlek övergår från samlag till okänsligt gruppsex.
Så kan sorgen bli till något löjligt.
Heligast är sorgen när den ägnar sig åt att försöka lindra den för andra.
Därför tröstar sörjande varandra bäst,
men den sorg är den djupaste som måste sörja ensam.
20.
Vagga mig i ro i dödens ljuva värme,
låt mig sova i den eviga vänskapens drömmars ömhet,
unna mig den glädjen att få dela din serenitet i evigheten,
ty den bittra verklighetens lidande påfrestningar
med alla sina tragediers outsäglighet
kan ingen människa stå ut med,
och därför dör vi, medan vi som ännu lever
därför avundas er som har kommit undan
och som redan funnit vila i en evig salig sömn.
Jag vet, du kommenderar mig: lev kvar,
sköt dina plikter, du har mycket kvar att göra,
du har många mänskor att ta hand om,
många öden att dokumentera,
mycket skön musik att göra tillgänglig och skriva ner,
allt sådant som du ej kan göra i mitt sällskap.
Ja, du kommenderar mig, och din befallning är min lag.
Så jag är alltså dömd att leva vidare
och klaga vidare och gråta vidare
och suktande gå varje natt till sängs
till tårars bittra ackompagnemang
i ständigt tilltagande sorg och saknad av bortgångna vänner
som jag aldrig mer får träffa.
Är det konstigt då att jag är nekrofl?
Nu skojar jag. Man kan ej älska lik,
men de avlidnas själar kan man faktiskt älska mer
än vad man kunde älska deras fysiska närvaro när de levde.
De kan vara mera verkliga som döda själar än de var i livet,
mera levande, mera påtagliga och mera älskvärda som andar än som kroppar.
Är det dårskap att umgås med de immateriella?
Inte alls, ty all den dårskap som alls fnns
fnns enbart i den materiella världen.
21.
Hur mycket kan en sorg fördjupas?
Oceanen har ett djup, men äger tårars källa någon botten?
Efter regnet kommer solsken, men kan sorgens tårar någonsin ta slut?
Min ädle vän, jag vet, jag borde ägna mig i stället åt de levande,
men all min glädje fnner jag allenast i min sorg.
Jag ser dig le, jag ser dig som den gladaste av alla,
medan hela världen bara gråter i elände,
ryser inför Bushmannen i Washington och hans besinningslösa krigshets,
drar sig undan och ihop sig inför det eventuella kriget
i en universell fruktan, små och ensamma och rädda,
medan endast du är suverän i döden som en triumfator
med ett härligt liv bakom dig av blott ädelmod och goda gärningar.
Du är det vackraste som fnns där du nu existerar
bortom hela världens fulhet och groteska raseri
som intaktheten själv i underbaraste integritet och fäckfrihet,
den renaste och godaste av alla, och – det som jag nu är stoltast över –
den som en gång var min vän.

Vi var tillsammans mera samförstående än bröder –
aldrig att jag skulle kunna komma dig mer nära än din broder,
men ni var dock olika, kontraster, och ej långt ifrån varandras motsatser;
men vi två var som samma själ tillsammans,
åtminstone i gränslösa avseenden.
Min vän, låt oss förbli så alltid,
även om vi måste leva åtskilda ett slag framöver nu,
tills vi kan mötas åter och igen förenas
för att aldrig mera skiljas där i evighetens dimensionslöshet
när jag har blivit fri från livets dödlighets begränsningar.
22.
Är då döden livets enda goda som man har att hoppas på?
Nej, livet fnns i livet, ej i döden,
men i dödens skönhet kan man fnna livet.
Hur är detta möjligt?
Döden renar livet från allt fult och oegentligt.
När en själ befrias från sin dödlighet
så framstår endast allt det goda, sköna, ädla av hans liv,
och detta blir bestående.
Döm aldrig någon lycklig förrän han har dött,
så sade redan grekerna, och isländsk visdom var av samma mening:
endast domen över död man håller.
Din dom, Josef, är den vackraste som jag har upplevt
sedan Berndt dog, lika suverän och lika triumferande
i enbart positivitet och härlighet, men du har ytterligare en dimension
av skönhet och av ädelhet och godhet, medan Berndt var mera kärv.
Vi ägde samma ideal gemensamt, och vi hade samma svaghet för det grekiska,
denna egendomliga idiosynkrasi som var gemensam för oss framstår nu först efteråt,
och jag vet ännu inte vad den kan ha att betyda praktiskt för vår framtid.
Kanske blir det ändå någon sorts fortsättning på vår saga
här i livet med dig kvar hos oss
som främjare av livet för oss alla,
som om du manipulerar ödets krafter bortom graven,
varför det just därför kanske då är desto viktigare för oss
att i outtröttlighet fortsätta hålla denna sällsamma kontakt
med dig ej som gengångare och ej som spöke
men som blott den mest beständiga, pålitliga och trognaste av vänner.
23.
Hur har ni det där på andra sidan?
Er existens är förknippad med både vissa fördelar och nackdelar.
En klar fördel är er rörelsefrihet:
ni har inga fysiska begränsningar utan kan röra er fritt
utan fysiska medel vart som helst när som helst.
Ni kan resa på mindre än en sekund från en plats till en annan,
hemsöka en anhörig och fara till nästa på ett ögonblick,
så ni slipper minsann sakna underhållning och omväxling.
Er största nackdel är dock att ni aldrig får sova.
Utan det fysiska behovet av vila är ni kroniskt vakna
och därmed oroliga och rörliga och faktiskt osaliga,
och detta får den känna på som står i kontakt med er:
er osalighet och ständiga vakenhet smittar av sig,
så att den som känner de döda aldrig får någon sömn.
Han tillbringar sina nätter med att liggande grubbla över er oro,
hans deltagande med er måste medföra hans egen osalighet,
och detta är ett klart problem, både för honom och för er.
Ni behöver denna kontakt, och han kan inte släppa den, då han känner ert behov.
Den ständiga oron på andra sidan är värre än någon oro här i världen,

och därför är faktiskt denna världens oro och bekymmer att föredra,
för den kan man koppla av från, somna bort ifrån och vila upp sig från.
Så sömnen är den stora fördelen med livet:
den fnns ej på andra sidan, där den verkliga ångestoron fnns
som de odödligas enda verkliga och ofrånkomliga helvete –
eller åtminstone upplevs det så av de levande.
24.
Min käre vän, du gyllne prins av blodet, ödesbroder,
det var värre än jag trodde. Jag har nu i kväll fått träffa Gunilla,
din älskade, och äntligen fått veta sammanhanget.
Därmed framstår nu mysteriet som bara desto mera mystiskt och otroligt.
Utan anledning så drabbades du av ett tarmsår fullständigt identiskt med mitt eget.
Mitt var såret, min var skadan, men du drabbades av innebördens fasa
utan att du kunde fatta något av dess väsen.
Då jag aldrig informerades om vad du drabbats av
så kunde jag ej heller informera dig om skadans upphov
och förklara den för dig. Som ett ofattbart ont så grep det kring sig
i din sköna gudomliga underbara kropp, när jag var den som kände hemligheten
om det ofattbara onda djävulska och fasansfulla ursprunget,
som du, då du ej kände till det, icke kunde värja dig emot.
När vi för sista gången träffades så visste du om vad du led av,
men du sade ingenting, du såg ej någon anledning därtill,
då du ej alls bedömde det som något farligt.
Det var lappri, blott en bagatell, en liten sak att övervinna,
och så bar du på det i två år utan att ens kunna tänka dig
att det var så fatalt. I olika omgångars kval besegrade du infektionen
om och om på nytt, men alltid återkom den med förnyad kraft
mer djävulsk i sin nya form än någon av de tidigare.
Först den allra sista tiden började ni umgås med den möjligheten
att det kunde leda till ett annat slut än segern,
och in i det sista trodde du på segerns möjlighet och gav ej upp din tro på den
och kampen för den förrän sista veckan före slutet.
Jag besökte Gunilla i kväll förvissad om och med bekännelsen på mina läppar
att jag kunnat rädda dig om jag fått veta om det.
Men naturligtvis så hade du ej kunnat ha en aning om min möjlighet
och mina insikter i just en sådan skada, varför du höll tyst om saken.
Nu är det för sent. Nu kan vi bara konstatera,
att vårt ödesbrödraskap bekräftats genom detta ytterst egendomliga förhållande
att jag, precis när vi blev åtskilda av ödet nu för fyrtioett år sedan,
ådrog mig en skada genom livets yttersta tänkbara ondska
som förföljt mig hela livet sedan dess
och som du sedan utan anledning långt senare fck en exakt kopia av
som efter två års utveckling och utan att du kunde fatta dess natur och upphov
blev din död.
Min vän, vi var oskyldiga, precis lika fullständigt oskyldiga bägge två,
jag drabbades, men du blev offret,
jag har överlevat hittills då jag kunnat fatta tragedins natur,
men du, förskonad från mitt öde, kunde icke fatta det
och kunde därför icke överleva det.
Naturligtvis kan andra ej förstå en sådan ödesmekanism
som så har sammanlänkat oss i dödens lek med livet,
och naturligtvis skall somliga försöka bortförklara saken
och förfäkta att jag blott inbillar mig absurditeter,
men ett fåtal skall förstå och lära sig och kanske kunna dra en fördel av erfarenheten
som jag nu tills vidare är ensam om i livet, då den enda övriga
som kunnat vara invigd i den samma intrikata kunskapen om denna ödesmekanism,
du själv, min ende ödesbroder, du gyllne prins och gudomlige skönhetssjäl,
har lämnat mig i ensamhet att i den ständigt i otröstlig sorg
förtvivlat envist oupphörligen åkalla dig,
min följeslagare från tidslösheten in i tidlöshetens eviga kontinuitet.

25.
Sorgens ljuvhet skänker tårars tröst och bitterhetens skönhet.
Nej, vi känner ingen bitterhet, fastän den är befogad,
men just därför är den ock så skön.
Ditt minne lyser i förklarat gyllne skimmer
som en dyr klenod, som bara tillhör dem som stod dig nära
och som njuter privilegiet att få sakna dig.
Det extraordinära i din tragedi är just den fullständiga saknaden av något ont –
det fnns blott godhet och allenast godhet och fullödig sådan
i din helhetsbild, och den är därför värd att vårda och bevara
som det dyrbaraste oförgängligaste konstverk.
Ja, du var allenast god, den bästa av kamrater,
trots ditt djup, din dynamik, dina passioner och ditt pathos
var du alltid fullständigt human,
och aldrig att jag såg dig obehärskad – bara entusiastisk.
Men du hade djupa glödande passioner, och du hade dina grubbel,
liksom solen äger nödvändiga fäckar hade även du din oro,
din förtvivlan och din sårbarhet i all din överlägsenhet.
Det intressanta var just denna din självklara överlägsenhet
humant och fysiskt, som du aldrig kunde missbruka.
Med dina kraftresurser kunde du ha blivit vad som helst –
din infytelsekraft var oförneklig, och jag tror varenda en som kände dig
nog knappast skulle kunna glömma dig,
just för din överlägsenhets naturliga och suveräna självbehärskning –
du var mänskligt suverän och samtidigt naturligt ödmjuk.
Så försöker jag nu karakterisera dig och rekonstruera dig i efterskott
i ett försök att hålla kvar dig och bevara dig i närheten och levande –
ett tafatt, fåfängt, kanske dumt försök, som dock är ärligt
och fullständigt uppriktigt i den vänskapliga tillgivenhetens gränslöshet.
26.
Välkommen, kära gäst, och stanna gärna länge;
ja, du har all frihet att förbli hos mig som stadig gäst
så länge du behagar enbart för ditt sällskaps skull.
Jag vet, du är bekväm, du äter inte, du behöver ingen säng,
du kan ej störa, och samtidigt utgör du ett idealiskt sällskap.
Det är de nyss hädangångna, läs befriade och utskrivna,
patienternas och själarnas mest smärtsamma problem:
att inte kunna få kontakt med dem de älskat.
Har de tur så fnns det något undantag, en överkänslig eremit
med sinnet inställt på det själsliga och mest övernaturliga
som då är mottaglig för den akuta smärtan hos de nyligen avlidna.
Den chock som du utlöste hos mig med din död var nog en hjälp därtill:
jag ramlade med cykeln efteråt och slog mig värre än jag någonsin har gjort,
slog upp mitt knä och armbåge och skuldra och förstörde ytterligare ett fnger
för en månad: efter fallet låg jag stilla mitt i gatan utan att ens kunna röra mig
tills chocken av akuta skadorna och smärtan släppt.
Så illa har jag aldrig skadat mig ens när jag krockat med bilister.
Men hur fungerar då ett spöke? Kan han se dig? Kan han höra dig?
Kan spöken se på TV, njuta av musik och känna doften av god mat?
Det är besynnerligt nog mycket enklare än så.
Han delar helt enkelt med dig, på din inbjudan, dina egna sinnen.
Han kan använda din syn och dina öron och därmed ock dela dina tankar.
Ja, han kan, om du blott låter honom, göra samma bruk av din kropp som du själv.
Och därmed kan den lättaste tänkbara samvaro och kommunikation friktionsfritt äga rum.
Det kan ej uppstå missförstånd. Men det villkoret gäller,
som en självklarhetens logiska naturlag, att i samma ögonblick
du ej vill ha honom som din gäst längre, överger han dig och kilar vidare.

En nyss avliden människa står inför den mest överväldigande tomhet
när han ej ser någon möjlighet till någon mer kontakt med dem han känt och älskat.
Men om någon känner honom och är öppen för kontakten och inbjuder honom
kan ett motsatt fenomen som ett mirakel äga rum:
kontakten, samvaron och kärleken kan då bli ännu bättre än den var i livet.
Ett rätt medium kan dessutom förmedla på ett rätt sätt
denna underbara gengångarkontakt till de anhöriga,
som han ej mer kan få kontakt med på naturligt sätt.
Ja, det är dina sinnen han använder, det är dina ögon han kan se med,
det är dina flmer som han ser, och han kan dela dina tankar
automatiskt utan att förklaringar behövs. Det är den renaste telepati.
Nu tror ni jag är schizofren och fnoskig och har blivit gaggig eller något värre,
men det kan ni ej bevisa. Ja, jag vet, ej heller jag kan alls bevisa
mina hypotesers sanning, men ni kan ej vetenskapligt bortse från
den möjligheten att vartenda ord jag talar här är sant.
27.
De döda vet och känner mer än vi förstår.
De vet precis vad de kan utöva för dragningskraft
på dem de har kontakt med bland de levande,
hur de kan suga med sig dem som de har lämnat kvar,
då de har större makt som fria andar än vad någon dödlig har.
Men samtidigt har de ett nytt och avancerat omdöme
som kroppsbefriade än vad de hade med sin fysiska begränsning,
och de vet, att deras kraft är oerhörd och drar sig därför från att bruka den
och göra väsen av den, då de ännu mindre än de levande vill skada något levande.
Ty livet framstår såsom allra heligast och värdefullast
när man ser det från ett livslöst perspektiv från andra sidan graven.
Därför spökar inte vem som helst för vilken levande som helst,
av hänsyn till de levande, och av naturlig fruktan för sin egen makt
och dess eventuella infytande på de alltjämt levande.
Jag är ej rädd för döden, jag har aldrig fruktat någon död
och umgås lätt med andra sidan som med ett naturligt element,
som med det vilda havet eller med de svåra bergen
eller något annat överväldigande stort.
Välkommen bara att hemsöka mig och stanna hos mig,
särskilt du, min tragiskt förolyckade och bäste vän,
den vackraste person jag kände – och den trognaste,
den djupaste, den mest samhörige och tolerante
och den klokaste och mest naturliga.
Jag säger ej farväl till dig.
Jag säger blott välkommen.
28.
Dina bilder visar dig som du förvisso var i verkligheten,
men de ljuger, ty de visar ingenting av verkligheten
bakom verkligheten. Man kan skönja något av din själ
i bilden av dig där du allvarligt och kritiskt ställer dig
akut och intensivt tillspetsat frågande till tillvaron,
men inte ens den allvarsbilden ger ett sannskyldigt porträtt av dig.
Jag har dig hellre immateriell och ren i endast själen
där personligheten fyller hela bilden
så att denna utplånas och blir helt oväsentlig.
Ja, ditt varma leende förvisso, dina vackra goda ögon
och din sköna kropp, allt fysiskt i all ära,
men det är allenast själen som består,
som dröjer kvar hos mig och som allena är väsentlig.

29.
"State my case, please."
"Är det inte bäst att du gör det själv?"
"Hur då? Jag behöver en översättare i så fall."
"Det blir aldrig helt korrekt i översättning."
"Men du kan lägga orden. Det kan inte jag. Var mitt medium. Det är min enda chans."
"Allt kommer ifrån dig. Ingenting kan komma från mig."
"Du har ju själv den där förbaskade skadan i stjärten. Du vet ju hur det känns. En liten irriterande
bagatell som oroar. Men du är utan familj. Du har kunnat focusera hela din uppmärksamhet på den
och kunnat kontrollera den. Det var det jag inte kunde.
Kanske mitt misstag var att bry mig om den och låta den bli undersökt. Men vad skulle jag göra?
Den började ju blöda, och det gick inte att hålla det hemligt. Vi måste diskutera saken, Gunilla och jag,
och naturligtvis måste det då bli undersökning.
Därmed hade den första stöten mot lavinen satts i gång. Ingen anade först att den rörde sig. Jag
blev undersökt men fck inte veta någonting. Vi väntade. Det fortsatte att blöda. Ingen sade någonting.
Vi väntade. Vi undrade varför det tog så lång tid. Det tog månader. Och så kom beskedet: cancer.
Men prognosen var god. 90% av alla fall kan botas. Jag var kärnsund annars. Jag hade världens
friskaste kropp, och du minns ju hur jag som tioåring frivilligt sprang 1000-meterslopp på
idrottsarenan där i Lysekil och med spurt på slutet. Jag kunde alltid behärska min kropp till
fulländing. Jag hade inte kunnat få en bättre kropp. Så visst skulle jag väl kunna besegra en liten
struntsak som en liten cancerfäck?
Men vi hade ju redan förlorat nästan ett halvår. Att diagnosen lät vänta på sig så länge var
oursäktligt, och det gav naturligtvis anledning till oro. När diagnosen kom var den inte ägnad att stilla
oron.
Så kom strålningsbehandlingarna och operationerna. Det såg ut att gå bra, och varje gång kom
jag till synes återställd genom behandlingen, men så kom nya metastaser, så allting måste göras om
från början igen. Det blev jobbigare för varje gång. Men jag tvivlade aldrig på att jag skulle komma ut
på andra sidan. Jag trodde aldrig att ett nederlag var möjligt. Det gjorde ingen annan heller. Vi
kämpade på segt och envist i förvissning om slutmålets slutgiltiga segers självklarhet.
Och varje gång verkade jag bli frisk. När Mika tog studenten förra året var jag helt i form, och vi
trodde nästan att segern var vunnen. Men så kom det tillbaka igen. Nya strålningsbehandlingar, och
så plötsligt avbröts de. Läkarna hade gett upp. Först då, och det var allra första gången, framstod
nederlaget som en möjlighet, men bara som en teoretisk möjlighet. I ett och ett halvt år hade vi kämpat
hela tiden förvissade om segern, och så ställdes vi för första gången inför det perspektivet att vi borde
ha prövat andra metoder från början. Vi prövade dem nu, men det var för sent. Jag fortsatte arbeta på
på skolan, det var det som höll mig uppe, inte förrän min kropp ramlade ihop under mig skulle jag
sluta med det, och jag höll nästan ända fram till julen. Först då insåg jag att kriget var förlorat.
Det hemskaste var fendens osynlighet. Jag kände honom hela tiden, från den första lilla
blödande fäcken, och han växte hela tiden, men han var hela tiden oåtkomlig för mig. Jag kunde
aldrig få honom klart defnierad. Jag kunde aldrig förstå honom. Han kunde bara besegra mig genom
att jag aldrig fck ett klart grepp om honom. Det var som att slåss mot en osynlig, som just genom sin
osynlighet hela tiden har överhanden och utnyttjar detta på det mest infernaliska vis till att bit för bit
överta din kropp cell för cell på det mest smygande plågsamma tänkbara vis. Det var inte en känsla av
att jag ruttnade inifrån. Det var en känsla av att en osynlig fende bit för bit övertog min kropp bara
för att förtära den.
Så tappades jag på livet cell för cell. Läkarna gav upp och lämnade mig åt mörkret. Men jag
skulle aldrig acceptera döden. Det har jag aldrig gjort. Och jag visste att ingen som kände mig skulle
göra det heller. Självklart skulle jag leva vidare. Jag måste bara acceptera det ytterst orättvisa faktum,
att denna ljuvliga, underbara, idealiska, sköna kropp, som jag fått till skänks av min mor, måste jag
lämna ifrån mig och överge. Den var ett sjunkande skepp, och allt vad den tillhörde måste sjunka och
förgås med den, medan jag ensam inte kunde förgås med den.
Och här är jag nu, berövad min kropp, men jag är hos er fortfarande, och jag älskar er mer än
någonsin, och det kanske ni alla känner. Jag kan inte längre ha fysisk kontakt med er, men åtminstone
kan jag göra mig påmind genom den själsliga kontakten, där denna är möjlig. Och det är jag tacksam
för så länge det går. Så länge ni håller kvar vid mig, så länge stannar jag hos er.
Det är så spöken fungerar. Så länge de erkänns har de ingen anledning att överge sig själva och
anta nya skepnader.
Men det var mitt fall jag skulle framlägga. Det räcker med det. Det egendomligaste är, att
ingenting har förändrats. Min kärlek har endast gått igenom en kris och förändrats och luttrats och till
och med vuxit, men genom förlusten av kroppen har jag blivit av med allt slagg, alla orenheter, alla
oegentligheter och alla oväsentligheter. Kvar är bara själen och dess renaste kärlek, min enda del i

evigheten, som bara tillhör mig själv så länge jag fortsätter att älska, ty det är min enda kraft. Mina
fysiska krafter var bara fåfänga, men desto mindre fåfäng var min kärlek.
Ta hand om de mina så gott du kan. Det är min enda bön till dig. Vi fortsätter hålla kontakten,
som alltid."
30.
Döden är en vän. Hon är den yttersta befriaren
som genom sin förlossning renar oss från allting oegentligt,
oväsentligt, falskt och orent, fåfängt och förgängligt,
medan bara det väsentliga, det eviga och det egentliga blir kvar.
Men när man sålunda lär känna döden som en vän
så framstår hon som alltmer attraktiv och som en fresterska.
I ett fall som jag kände innebar en nära god väns död
för hans då närmaste väninna ett så oemotståndligt sug,
att hon själv tog sitt liv det samma året: en märkvärdig dubbeltragedi.
Och det är faran med den goda döden:
i intimt vänskapligt umgänge med henne kan hon bli oemotståndlig,
mera så än någon innerlig förälskelse, så att man intet annat kan än ge sig hän.
Och det är därför som det händer, att de närmaste ibland blir galna av sin sorg.
De saknar positiv kanalisering av den, vilket är nödvändigt
om man alls ska komma över den och klara av den.
Somliga vill ha den kvar och aldrig komma över den,
de sörjer passionerat hela livet, som miss Havisham i Dickens praktroman,
och även liksom änkan uti Windsor, drottningen Viktoria,
som isolerade sig efter makens död och undandrog sig all offentlighet.
Det måste inte vara skadligt. I Viktorias fall drog England bara fördel av det.
Men det är viktigt för ens egen överlevnad att man bearbetar sorgen
och helst praktiserar och konkretiserar den.
Att låta tårarna få föda ut i skapandet av konstverk
är väl det mest konstruktiva och det bästa sättet.
Bästa trösten är det fortsatta intima och privata umgänget
med den förlorade och då bäst genom de konkreta minnen han har lämnat kvar,
i skrift, i bilder, i hans livsverk och de relationer som förblev bestående.
Det sämsta sättet är, som somliga tyvärr gör, att förtränga minnena
och till och med avlägsna dem, förkasta dem och rensa ut dem ur sitt liv.
Då kommer de tillbaka blott i mera plågsam form.
Nej, bearbetning är det enda raka, frossa i de levande reminiscenserna,
bevara dem och pränta ner dem, gör ett altare av alla bilderna
och redigera minnesböcker, skriv om honom,
allt konkret av den som inte längre är konkret är gott.
Sjung om honom, odla minnena och värna om hans levnads sanning,
prata om honom ad infnitum, festa till hans minne,
sorgen måste ut, ty det är inte acceptabelt
att en kär förlorad vän ska få förbli förlorad.
31.
Kärleken är blind, men i sin blindhet ser den desto mera.
Blindast är den helt förandligade kärleken,
den omöjligaste, mest abstrakta, mest absurda –
ja, ju mer omöjlig och orimlig kärleken är till sitt väsen,
desto mera ser den i sin blindhet, desto mera hör den i sin dövhet,
desto mer förstår den i sitt vanvett, desto visare är den i sin oegennyttighet.
Hur kan väl någon älska bortom livets, gravens, dödens och förgänglighetens gränser?
Det är lätt, för en som kände dig och lät sig bli till ett med dig som barn
i oskuldens jungfruligaste renhets barnavärld
av bara kärlek, skönhet, generositet och romantik.
Då trodde man på allt och älskade man allt,
och heligast av allt var vänskapen,
som också var en större makt än hela världen:

vad var väl Dag Hammarskjölds martyrium mot vad som hände mellan oss?
Och vi fanns alltid kvar där för varandra
nästan såsom tvillingbröder, omedvetet troget
med en så förödande dynamiskt mäktig kraft
att först när döden skilde dig från mig,
så framstod hur reell och oupplöslig för att inte säga oumbärlig
vår pakt hade varit. Ja, din bror var mer för dig,
och tjugonio års harmoniskt äktenskap hänvisade mig till att vara överfödig,
men det var till mig du kom när endast själen återstod av livet.
Detta må förbrylla framtida intelligenser,
men för mig framstår det fullständigt som självklart.
Det är inget snack om saken.
Det var vi två – alltid, särskilt efter döden.
32.
Naturligtvis, min vän, har jag ej rätt att ställa anspråk.
Vad var jag mot dina bättre relationer, med din mor och bror och med din hustru?
Men just det var kanske styrkan med vår relation, att den var så neutral.
Vi blev ej nånsin subjektiva i den.
Vi gav aldrig efter för den känslosamhet som dock låg i den.
Vi var för goda båda två i självbehärskning.
Alla andra i vår klass, och även fickorna, gav ofta efter
för hysteriska rabiata utbrott, alla kunde de bli galna,
till och med den gode Kåre gav i puberteten efter för förryckta moden,
men vi två höll alltid stilen som harmoniskt fulländade diplomater.
För min del tog alltid känslosamheten mot dig sig uttryck
genom att jag alltid saknade dig när du hade lämnat mig,
och det just har nu efter din abrupta bortgång helt förintat mig.
Jag kände genast att jag hade kunnat rädda dig.
Gunilla har förnekat det; att cancern tog hem spelet, menar hon,
berodde på det oursäktliga fatala dröjsmålet vid första diagnosen,
och naturligtvis så har hon rätt.
Men ändå tror jag det är möjligt att jag hade kunnat rädda dig.
Jag kan ej hävda detta med bestämdhet,
men jag tror att möjligheten fanns.
Åtminstone så är det säkert, att om du fått rådgöra med fera
och om jag fått konsultera mer sakkunniga experter,
så hade dina chanser absolut förbättrats.
Och vi kan ej bortse från den märkliga situation som uppstod:
du fck cancer, du höll detta hemligt för mig,
du var säker på att du själv skulle klara av den,
dina läkare försummade dig, schabblade, misslyckades,
kom med första diagnosen alldeles för sent och avbröt strålbehandlingen
som för att demonstrera att de hade givit upp – det kallas patientuppmuntran –
medan hela tiden jag hölls okunnig om vad som pågick,
medan jag samtidigt hade tillgång till expertkunskap på området i Lund.
Och jag fck inget veta förrän du var död.
Naturligtvis så kunde du ej veta vad jag visste,
men ni kunde ha förtrott er åt mig och kontaktat mig.
Nu står vi där hur efterkloka och förståndiga som helst
men med ett oförnekligt resultat av bara faskoartad katastrof.
Naturligtvis är du förtvivlad och förbryllad, orolig, desorienterad
och vill veta svar på alla frågor när det är för sent,
men allt vad jag kan göra är att fortsätta att älska dig – för sent.
33.
Vår relation har mest att göra med de mest fundamentala mänskliga värderingar.
I den låg kärnan av det mänskliga förkroppsligad i ett sanningens ögonblick
då vi gemensamt delade de kanske mest fundamentala dygderna

och vad som mest nog underlättar mänskligt samarbete:
godhet, ödmjukhet och tålamod.
Förbundet mellan oss var som en grund för konstruktiviteten i all mänsklig existens,
den var så stark, att den sporadiskt blott behövde uppdateras och förnyas –
därför gjorde det ej något fast det kunde gå sex år emellan varven
då vi inte sågs, men ändå, när vi sågs, så var det som blott efter någon dag.
Just detta innerligt fundamentala mänskliga i vårt förbund
fck sig en knäck igenom din brutala bortgång,
all min existens omskakades i en kataklysmatisk jordbävning
av outhärdlig chock och smärta, som var svår att överleva,
men samtidigt innebar den chocken en högst angelägen och väsentlig
påminnelse om vårt förbund och dess natur och dess ursprungliga betydelse,
som om jag hade glömt det, aldrig helt, men dock i stora stycken.
Plötsligt kom all barndomen tillbaka med all dess dynamiska omätlighet av positivitet,
den kärlek som kan uppstå barn emellan är kanske den starkaste som alls kan fnnas,
vilket Dickens demonstrerar i de fnaste av sina verk,
och ingenting kan vara mera heligt och bestående.
Den grunden fnns där alltjämt kvar,
omskakad kraftigt av din tragedi
men desto mer förnyad och förstärkt av krisen,
som om plötsligt vi två slungats fyrtio år tillbaks i tiden
för att tvingas återgå till livets viktigaste grunder
och de enda helt solida och bestående moraliska hållbara förutsättningarna
för all konstruktivitets kontinuitet i den mänskliga existensen.
34.
Saknadens bitterhet blir bara tyngre,
den multiplicerar sig själv, liksom tårarna
genom sin egen naturkraft från enstaka droppar
utvecklas till rännilar, som blir till bäckar,
till åar, till älvar, till foder, som utmynnar i oceanen,
som dock bara är som en pöl i sin povra begränsning
då sorgen är djupare än den mest milsdjupa grav
och då all världens hav ej kan rymma
en enda mans sorg efter sin bäste vän.
Mot sorgen och tårarna är till och med oceanerna
bara begränsade struntpölar, hur salta de än må vara,
men inte ens saltheten i Döda Havet går upp mot den bitterhet,
som den uppriktiga saknadens frätande tårar kan få
även stenhjärtan att vittra sönder och smälta.
En isbit har fastnat i hjärtat på mig och förstoppat mitt liv,
jag kan ej tänka klart, all min kraftenergi har gått över i vanmaktens slöhet,
och likgiltigheten förlamar all initiativkraft.
Det spelar ej mer någon roll hur det går här i världen,
när den som förtjänade bäst att få leva
blev mördad av den mest onödiga och meningslösa och grymma av sjukdomar.
I all min fåfänga vanmakts sorgs paralyserade passivitet
kan jag blott protestera med näven mot Gud och försynen och ödet
och allt som av hävd anses ha högre makt över livet
och anklaga i evigt ursinne och oförsonlighet
all högre makt och gudomlighet för det gudlösaste mord,
och jag kallar dig därmed, o Gud och försyn, för besinninglös Mördare
inför den domstol som är evigheten.
35.
Att du inte tröttnar på att bara se oss gråta.
Tråkar inte våra klagovisor ut dig?
Nej, jag vet, du blev ju lika fäst vid oss som vi vid dig.
Du kan ju inte bara lämna oss och överge oss utan vidare.

Du känner ansvar, och det är så mycket som du har att göra upp med.
Det är en av meningarna med att låta en avliden använda din kropp
och dina sinnen: han kan aldrig bli din herre eller herre över kroppen,
men igenom att han generöst får låna dina sinnen och ta del av allt vad du upplever
kan han manas, tränas, lockas och förövas till att anta nästa kropp.
Det är att hjälpa honom på det enda sätt du kan på traven,
tills ni båda känner er fullmogna och kan skiljas från varandra
fysiskt och defnitivt – tills en dag kanske du får möta honom i ett barn.
Den övergången är det svåraste momentet,
det är vad tibetanerna benämner bardo, det vi kallar limbo,
landet ingenstans emellan liv och död och mellan existenserna,
den stora tomheten då du är ingenting men allting tränger på dig
och du måste ta ditt ansvar för vad du vill göra med ditt ödesarv och din personlighet.
Att hålla den avlidne kvar med affektion, telepati och tankar är det bästa sättet
att förmildra övergången och uppgörelsen med sitt förfutna liv för honom.
Inget ont kan därav komma, bara gott.
I bästa fall kan resultatet bli, att han förblir hos dig och i din närhet
så att ni får mötas snart igen när han blir barn på nytt.
Om din medvetenhet kan acceptera detta med alerthet
ökar chanserna betydligt.
36.
Du var min tvillingsjäl, vi hade samma utblick och disposition,
vi hade samma mysticism och samma kritiska inställning
till den timliga bedrägliga förgänglighetens världsfåfänga,
och vi hade samma dygder, tyckte lika litet om vulgaritet
och älskade det ädla och det sköna.
Godheten stod högst, det var den främsta självklarheten,
självbehärskningen och tålamodet ingick i dess väsen helt naturligt,
och du var den jag bäst, naturligast och lättast kunde diskutera metafysiska mysterier med.
Vår mysticism var samma, och vårt spörjande ifrågasättande av existensen var det samma.
Existentialistiska problem och frågor var vår specialitet,
och när du nu är borta saknar jag det mer än något annat
att vi aldrig fck ordentligt prata ut. Jag fck ej bearbeta dina tvivel,
dina frågor fck jag aldrig utförligt besvara,
därmed tar du med dig i din grav ett ofullbordat oskrivet kapitel
som framstår nu som det mest viktiga av alla.
Det är katastrofen, och jag tar mitt ansvar för den
och förklarar mig till fullo skyldig.
Ja, ditt öde var mitt eget, och jag känner mig till fullo skyldig för det
och vill ta den skulden på mig hur omätlig den än är.
Vi kanske kan få göra upp en dag inför en efterlängtad och gemensam evighet.
37.
Mysteriet mellan oss är detta:
jag fck aldrig veta om din sjukdom,
du såg ingen anledning att informera mig därom,
och därför kan vi aldrig nu få veta
om jag hade kunnat rädda dig med de kontakter som jag ägde.
Som jag sade tidigare: om du informerat mig
så hade chanserna åtminstone förbättrats.
Och gåtan är, att vi ej heller någonsin får veta
varför du ej ville informera mig.
Var det din stolthet? Delvis troligen åtminstone.
Du var ju säker på att klara krisen.
Denna illusion, att vägra ta den andra möjligheten i beaktande,
att blunda för en allmänt realistisk synpunkt och bedömning
och ta för givet att allt skulle lösas positivt
var misstaget som blev fatalt. Det kunde kanske jag ha avvärjt.

Nu känner vi förlusten av dig alla som en katastrof,
men du var den som måste genomgå den största sorgen
långt i förväg, långsamt grymt accelererande
intill den absoluta outhärdlighetens transcenderande av varje smärtgräns.
Och jag sörjer outsägligt din förlust.
Vi kämpade ju båda som rebeller för en rättvis sak,
vi var rättfärdiga som humanister som gjorde motstånd mot det hårda samhället
och allting i det som dess värre var omänskligt.
Vi var kritiker och tvivlare som såg med klarsynthet på samhällets förvillelser
och ganska ensamma i denna klarsynthet, som blott var humanistisk kärlek.
Skurkarna fnns alla kvar, ty de tar aldrig slut,
men den mest ovärderliga av motståndsmännen mot det onda har nu stupat,
den mest konstruktive humanisten och representanten för begreppet kärnfamiljelyckan
har ryckts bort ifrån oss på det grymmaste och mest brutala vis,
och vi är fullständigt otröstliga. Och aldrig har jag känt mig mera ensam.
38.
Hur fungerar livet där på andra sidan? Minns du vad vi minns?
Vi lever ju på våra minnen, vi har därav en skattkammare av outsinlig rikedom,
men vad har du? Du kanske liksom vi blott frossar i de minnens skörd
som kanske du fck rättvist med dig från ditt orättvisa liv,
och ingenting i så fall vore mera rättvist.
Ovissheten är dock vad som mest förenar oss.
Vi vet ej längre var vi har dig, och vi har ej något annat
att ta fasta på av dig förutom just de rent konkreta minnena,
som du dock måste sakna. Eller kanske delar du dem med oss
genom oss? Det vore inte helt ologiskt och omöjligt.
Säker är dock vår kontakt: trots allt fungerar den,
och den är lika vacker efter döden som den var i livet
om ej kanske ännu vackrare igenom sin förfning.
Ty allt fysiskt som stod mellan oss i det konkreta livet,
som din sjukdom, fnns ej längre kvar.
Och det var kanske just vad din groteska sjukdom var:
en manifestation av allt det som kom mellan oss
och som ej borde någonsin fått komma mellan oss.
Den är avlägsnad nu, och du är fri.
Och jag är fri med dig nu i din återvunna frihets hälsa
där du nu får triumfera i din gudomliga evighet.
39.
Inte konstigt, käre vän, att du är så osalig och hemsöker mig.
Ditt slut är ju ej något annat än en himmelsskriande skandal.
Det var ett mord, ej illa menat, genomfört av slentrian,
helt omedvetet, av en olyckshändelse och bortförklarat
eufemistiskt genom "den mänskliga faktorn"
synonymt med slarv, försumlighet och skriande inkompetens.
Du gjorde vad du kunde, lade in dig när du misstänkte en kris
och undersökte dig, men sedan? Undersökningsresultatet glömdes bort,
blev lagt på is, och efter först ett halvår blev du meddelad en diagnos,
att det var cancer.
Detta halvårs dröjsmål blev fatalt och dömde dig till döden
utan att du informerades om saken, utan att du visste det,
och vad som återstod för dig blev sedan en utdragen ojämn kamp
där utgången var given utan att en enda av oss kunde ana det.
Du kämpade, du segrade i ronder, du gav inte upp,
och aldrig trodde du att segern var dig utom räckhåll.
Först när läkarna gav upp, som svikit dig från början,
uppstod misstanken att utgången ej var så säkert positiv.
Behandlingarna ställdes in, och du blev lämnad ensam åt ditt öde,

ensam åt att refektera över alla de åtgärder som du borde ha vidtagit
hellre än att överlåta dig åt sjabblande doktorers godtyckes inkompetens
och som du nu var helt fri att vidta när det var för sent.
Så lämnades du ensam åt det stora mörkret och det fasansfullaste av allt:
att ryckas bort från barn, familj och vänner mitt i livets höjdpunkt.
Finns det skäl att göra rättssak av det? Jag har ställt den frågan
nu till läkare och advokater, och jag väntar mig ett svar.
Moraliskt skäl fnns det förvisso, orättvisan i ditt fall
är ju så uppenbar och himmelsskriande i självklarhet.
Men fnns det tillräcklig juridisk grund för att det kunde vara värt det?
Det är nästa svåra fråga.
40.
Så är vi bittert reducerade till nollor
av ett samhälle som i vinsthungrig rationalisering
hänsynslöst irrationaliserar bort all mänsklighet
så att en cancerpatient får vänta i sex månader på diagnosen,
som då blir en hemlig infernaliskt underförstådd dödsdom.
Läkarslarv? Förvisso, och den omänskliga faktorn.
Individualitet, personlighet, unikhet, oumbärlighet och godhet
förekommer ej i statistiken, där allt reduceras rationellt
till nollor eller ettor, för att det skall passa i datorerna.
Så går vi under och försvinner, okända och anonyma,
vad vi än har gjort och vad vi än har varit.
En diktare som skickar in sitt mästerverk anmodas deklarera
om han önskar manuset tillbaka efter refuseringen.
Han svarar ja och väntar på sin refusering.
När den kommer påminner han om förlagets löfte om retur.
Förlaget svarar ytligt känslolöst att manuset förstörts
då diktarens deklaration ej tydligen nått fram.
Om man försvarar sin integritet är man ej mer än en Quixote,
den mest fåfänga av narrar, som bekrigar sina egna fantasier,
den mest sorgliga av skepnader, ett melankoliskt dårhushjon.
Då är det bättre och det enda riktiga att låta sig omhändertagas,
undersökas noga, överlåta hela sig åt läkare och myndigheter
och med tålamod snällt vänta hur länge som helst på resultatet,
diagnosen, som i bästa fall ej är försenad mera än ett halvår
men som lika fullt då i det fnstilta är hemligt dödlig.
41.
Så är vår sköna nya värld och detta samhälles perfekta ordning
reducerad till en automatisk grottekvarn där mänskovärdet är ett skämt.
Mot världens ordning och hur den fungerar är vi alla utan mänskovärde.
Är då livet blott ett lotteri? Om man har tur så har man framgång,
och då kan man duga nånting till, men om man inte slår igenom
är man ingenting och kan man aldrig bli nånting,
hur hårt man än arbetar, vad för kunskap man än har,
vad man än går för och vad man än gör.
Ens ideal är bara drömmar dömda till att krossas mot den krassa verklighetens lag:
att ingenting är något värt om det ej kan ge pengar.
Därigenom har affärsmännen nu blivit världens kejsare och envåldshärskare,
ty de bestämmer allt, då de bestämmer över marknaden,
som styr all världens liv då alla är beroende av dess otillräknelighets totala nyckfullhet.
Och dessa mäktiga affärsmän kan blott överleva genom egoismens hänsynslösa gränslöshet,
och därför är de alla blott professionella smutsiga skitstövlar.
Var då vår idealism som barn ej något värt?
Var då naturlighetens ädelmod och godhet bara någonting att trampas ned för världen?
Nej, det goda som förenade oss två kan aldrig ignoreras,
det var mera värdefullt än hela världen,

den är det som alltid går åt helvete, men vi två visste bättre,
ty vi var naturliga och goda.
Fattigdomen, anspråkslösheten, förnöjsamheten,
det är det som alltid förblir positivt och leder världen vidare
trots alla egoister som i ursinne och hysteri
i alla tider insisterat på att krampaktigt få leda den åt helvete.
42.
Vi hade en oskriven lag mellan oss
som vi aldrig behövde förklara i ord.
Den var underförstådd i sin självklarhet:
vi fck ej någonsin utnyttja den andras godhet.
Om det uppstod kris, var den andre den siste vi skulle kontakta:
som män skulle vi klara av allting själva.
Det skulle ej nånsin ha fallit mig in under mina perioder
av hundår och svältår och helvetesår att kontakta dig
för att be dig om en handräckning eller den ringaste hjälp,
ty vår vänskap stod över allt sådant, det världsliga och temporära.
På samma sätt delgav du aldrig för mig ditt problem med din sjukdom:
den var ju av högst oväsentlig och övergående natur.
Vi behövde varandra för högre och svårare syften och prövningar,
och för den saken så sparade vi oss i samförstånd undermedvetet och klokt för varandra.
Nu när du är död har den verkliga krisen uppkommit,
och nu minsann krävs de extraordinära resurser
som vi aldrig nödgades tillgripa i våra futtiga materiella problem.
En ny resa har börjat som vi gör tillsammans,
en resa som vi aldrig vågade drömma om medan du levde
och som icke någon av oss har den ringaste aning om var eller hur den ska sluta.
43.
Rätten att få sörja i fred
är inte bara oantastlig men även högst väsentlig.
Sorgearbetet är tyngst av alla arbeten
mest för att det är det mest ensamma av arbeten,
men man kan bara klara av det ensam.
Låt den gråtande få gråta ut i ensamhet,
ty annars blir han aldrig av med sina tårar.
Det är det brutala receptet, hästkurens formel,
det hårda bandagets lag i sorgearbetet.
Naturligtvis är det då lättare om fera delar samma sorg,
de kan då trösta sig tillsammans,
men om man är ensam om sin sorg
kan ingen trösta en och ingenting
förutom endast sorgen själv och den man sörjer.
44.
Så stängs den ena dörren för min sorg efter den andra,
man kan inte tala om dig eller skriva om dig utan att varenda en som kände dig
kreverar, kommer i upplösningstillstånd, blir uppriven intill chocktillstånd
och ber dig hålla dig på avstånd, inte komma nära, lämna de bedrövade i fred,
och så har nu de närmaste till dig stängt dörrarna för mig:
jag får ej prata eller skriva om dig mera inför dem.
De kan inte konfrontera det och uthärda sin egen sorg.
Så jag får sörja ensam, har ej någon att få gråta ut hos,
ingen att få dela saknaden och sorgen med,
och endast du är kvar, ditt spöke, i ditt mörkers ödslighet
och tvingar mig fortfarande att gråta.

Denna din sortis mänskliga katastrof
har drabbat alla så i grunden att de är förintade i själen,
ty du utgjorde på något sätt essensen av allt mänskligt och humant,
av godheten och det väsentliga i livet, allt det som var värt att leva för.
Din vänsällhet var oerhörd, ty alla som fck känna dig
upplevde vänskapen med dig mer djupt och innerligt än med "normala människor".
Nu har de alla, som fck känna dig, förlorat marken under sina fötter,
och de skälver, rämnar och kollapsar och kan inte omfatta din tragedi
och liksom jag ej acceptera den. Så står vi inför denna oerhörda risk
att endast kunna komma över saken genom feg förträngning,
att lägga locket på och sätta oss på locket, städa undan skiten under mattan
och fortsätta leva under låtsnad av att ditt kapitel avslutats.
Nej, låt då hellre tunnan stinka, vädra ut all skiten inför världen,
demonstrera hur i ditt fall den mänskliga faktorn du blev likviderad av den omänskliga faktorn,
skrik ut tragedin med grekisk kör, och låt publiken darra inför demaskerandet
av dödens fega bortförklaring och förträngning och dess skamliga tabubeläggande.
Jag håller fanan högt och kan stoltsera endast med ditt öde,
ditt exempel som en människa och tragedi av oerhörda dimensioner
som förintar allt av denna världens skamliga ingredienser
i form av omänsklighet och hyckleri, feghetens tabunonsens
och det etablerade konventionella samhällets totala hjärntvätt och förljugenhet.
45.
De är förlorade, ty de begraver sorgen levande.
Det är det sämsta man kan göra, men vi måste dock förstå dem:
de har arbete, familj och egendom att underhålla och försörja,
de har timliga bekymmer och förtränger därför evigheten
för att hålla kvar vid färden, fåfängan, förljugenheten och sandbyggeriet.
Låt dem stänga sina dörrar. Om de gör det kan vi inte öppna dem.
Men därmed blir min sorg fördubblad, då jag ej kan dela den med någon.
Detta är det tyngsta: att bli tvingad till att gråta endast inombords,
att ej få utlopp, inget stöd i vacklandet och ingen alls förståelse.
Vad skall vi göra med dem, dessa ignoranta misslyckade mänskor,
som befolkar hela världen till fördärv för den och till förbannelse?
Vi två var kloka som förmådde genomskåda detta helvetes bisarreri
med dess förljugenhet och artifciella galenskap och vidrighets förställning,
men det hemska med all klokhet är, att ju mer klok den är, dess ensammare är den.
Jag kan inte hålla fast vid dig nu längre. Du är fri att fara vidare närhelst du vill.
Om jag ej kan få ha kontakt med dina närmaste, hur kan jag då väl trösta dig,
hur kan jag visa dem det lyckliga i att du lever kvar hos mig
och är dig själv hos mig fortfarande om de blott stänger dörren,
refuserar mig och stänger sinnet och ber mig att inte ta kontakt?
Vi två förstod varandra alltid utan ord. Är då vänskapen sådan
och är det en relationslag, att man antingen förstår varandra utan ord,
eller så kan man ej förstå varandra ens med ord?
Jag är besviken och så infernaliskt bitter
på de läkare som dröjde med att meddela din diagnos sex månader,
som därför sedan bara kunde bli en underförstådd dödsdom,
och på dina närmaste, som ej förstod att bättre taga hand om dig
än att du måste insjukna och dö. Man får ej cancer utan anledning.
Den egna bitterheten och besvikelsen kan vara helt tillräckligt för att gnaga hål i en
så att man ruttnar inifrån, i synnerhet om man ej får uttrycka vad man känner
eller undertrycker det av hänsyn till de närmaste.
Jag tror ej de förstod dig och att du i saknad av en som förstod dig,
till exempel jag, gick under i desillusioner.
Döden blev då vännen och befriaren, men saken blev ej bättre:
nu står vi inför den omfattande katastrof som drabbat alla djupt personligt som fck känna dig
då icke någon av dem icke står och skälver hjälplösa och nakna inför avgrunden
berövade all marken under fötterna blott för att du, en människa,
en kunnig sådan och en grund för all humanitet i din omgivning
plötsligt har behagat lämna in om avsked
från vår hopplösa inkompetensvärld.

46.
Av alla dumma lögner och vidskepelser är döden väl den värsta
som det stolligaste skräckbelagda tabut,
som om döden var ett slut och något att förfasas inför
såsom någonting förskräckligt, när det bara är en början
och en helt naturlig övergång till ett nytt liv.
Så är ej döden något slut, ej något slocknar,
det är puppan som läggs av för att dess fjäril skall få triumfera,
och ett lik är blott ett avlagt och kasserat skal att likvidera.
Varför då en sådan skräck för döden,
varför denna vidskepliga feghets ynkliga föraktliga och infantila fruktan,
varför dessa omskrivningar och undvikningar
som bara är en löjlig fördom och rent käringaktigt skrock?
Man måste kunna tala ut om döden och den döde,
tabu är det orättvisaste som fnns och det oklokaste,
ty med att frukta ämnet, sky det och förtränga det
så bygger man sig bara egna murar
som man murar in sig bakom såsom i ett fängelse
av ömklighet och feghet, stollighet och barnslig rädsla.
Låt den döde leva! Livet börjar när han dör!
Låt honom hemsöka dig, bjud honom som gäst
och njut av att få underhålla honom,
han skall stanna hos dig såsom tacksam gäst så länge du behagar,
och han lämnar dig så fort du bara önskar.
Att förtränga dödsprat och allt umgänge med döda
är att såsom strutsen sätta huvudet i sanden
för att slippa se och höra något obehagligt av ren stollig feghet.
Skjut fördomarna i sank, utrota dem och spräng åt fanders alla tabun!
De är bara till för att begränsa mänskligt tänkande
och hålla mänskan ner i vidskepelse och skrock,
när allt vad döden egentligen handlar om är endast frihet.
47.
”Jag beklagar den oersättliga förlusten av din barndomsvän. Jag förstår att hans bortgång
plötsligt kastat in dig i för dig helt främmande tankedomäner och -spekulationer om död och sorg
m.m. Detta är förvisso ett intressant område men lika outrannsakligt djupt som Marianergraven.
Några tips:
Ingenting kan vara privatare eller känsligare än sorgen. Därför är det enda förnuftiga att göra
med den att slå vakt om den och inte exponera den. Inga människor är lättare att såra än de som
sörjer. Samtidigt är de lättduperade, vilket gör dem extra sårbara.
Därför har spiritismen lyckats etablera sig. Det mesta av den är förstås humbug. Jag vet att
somliga, i synnerhet änklingar, gärna förspiller åratal på seanser för att få kontakt med sin avlidna
älskade, men vanligen, tyvärr, blir det enda slutresultatet att han inser att han har lurat sig själv, i
synnerhet om mediet har tagit betalt, vilket de vanligen gör. Spiritism är därför inte att
rekommendera. Bara om sådana fenomen uppstår helt naturligt och opåkallat kan de vara
tillförlitliga. Telepati med en avliden kan givetvis fungera och bra, men det är sällsynt, mycket
sällsynt.”
Vi vill närmast kommentera Johannes ord om sorgen: ”[de som sörjer] är lättduperade, vilket gör
dem extra sårbara”, som är helt fel. Sorgen har en märkvärdig förmåga att drastiskt karaktärsförändra
en person. Mera sårbar blir man förvisso men också mera klarsynt: i stället för att bli mera lättduperad
blir man mera genomskådande, man kan verka mera lättduperad för andra, men ofta är ingen bättre
på att genomskåda bedrägerier än just de sörjande. De får förlängda antenner.
En annan märkvärdig förmåga som sorgen har är att den förädlar och förandligar. Ofta till
exempel förhöjs kärleken genom sorgen. Detta kan i sin tur ha den negativa konsekvensen att en
sörjande fullständigt stänger in sig med sin sorg. Så gjorde en änkling i åtta år varunder han i princip
förblev okontaktbar. Detta är naturligtvis inte hälsosamt hur förståeligt det än kan vara.

Många upplever att kontakten med sörjande är svårare än vanliga kontakter. De ställs ofta inför
det problemet, att vad man än gör eller säger till dem upplevs som sårande. Irritationen är ofta
maximerad. Det enda man kan göra åt detta är att inte släppa kontakten. Har man en gång engagerat
sig måste man acceptera att förbli engagerad. Att släppa kontakten är lika illa som för den sörjande att
förtränga, förneka eller på annat sätt göra våld på sin sorg, dvs. på sina egna känslor. Det är onaturligt
och direkt skadligt.
Andra menar, att sorgen är egoistisk, att sörjande mänskor egentligen bara gråter över sig själva:
de gråter över sin egen förlust, vilket ej sällan går till överdrift, så att sorgen blir en ursäkt för ett
vältrande i att tycka synd om sig själv. Man måste därför vara vaksam mot sorgen: är den äkta? Vad
gråter jag för egentligen? Vem tänker jag mera på: den avlidne eller mig själv? De festa tänker inte alls
på den avlidne utan bara på sig själv, om de inte helt enkelt gråter över skönheten i att njuta av gamla
minnen, som chocken kan resultera i att plötsligt börjar föda fram utan att man kan kontrollera dem
eller känslorna…. Den sorgen måste man få unna sig, ty det är viktigt att sådana foder får uttömma
sig. De kan lika litet dämmas upp som sorgen själv.
Det största problemet är emellertid vanmakten: man har lidit en orättvis skada som inte går att
gottgöra. I detta fall rörde det sig om rent läkarsjabbel: efter undersökningen dröjde de ansvariga i sex
månader med att meddela cancerdiagnosen. I beaktande av den senare utvecklingen innebär detta att
diagnosen, när den meddelades efter sex månaders dröjsmål, var en underförstådd dödsdom. Fallet är
solklart, det är inte den mänskliga faktorn som spelat in utan den omänskliga faktorn i form av
hårresande försumlighet, det värsta som kan fnnas inom vården, varför vi har ställt frågan om det
borde göras rättssak av ärendet. Frågan är viktig och borde debatteras. Vi har endast fått ett klart svar
och det negativt med god underbyggnad på rent mänskliga grunder. En resning i målet skulle bara
förvärra skadan genom att såren skulle förbli upprivna för oöverskådlig tid medan den lidna skadan,
hur mycket den än ersattes, ändå aldrig skulle kunna gottgöras.
48.
Blev vi för bortskämda av din godhet?
Är det därför vi nu gråter tröstlöst i självömkande ursinne?
Du var den som ville leva och förtjänade att leva,
därför fck du den mest lömska sjukdomen av alla
medan här en annan går och endast leds vid livet,
har förlorat allt han trodde sig ha levat för
och tvingas därför leva vidare i intighet, i limbo,
utan mening, i ett vacuum av tristess och ilsken bitterhet,
helt utan egoismens entusiasm och bara arg på hela livet
för att det har svikit en från början.
Men du hade allt att leva för och måste ryckas bort och dö
i den mest vansinniga orättvisa,
medan en kollega, en god vän och miljonär,
som hade egoismens vilja till att entusiastiskt breda ut sig här i livet
ligger tvångsintagen och inspärrad som ett djur på sitt mentalsjukhus
och ökar bara instängdhetens skoningslösa lås’ massivitet
med att försöka ta sig ut med våld och under skrämmande protester
mot sin grymma personals totala omedgörlighet
som ställer sig helt oförstående mot hans rättmätiga och gudlösa protesters hädelser.
Där har vi livet inspärrat och rasande i aggressivitet,
och du blev fråntagen ditt liv i hårresande orättvisa
för att du mer än nå’n annan hade allt att leva för;
och jag går här i bottenställd exil likgiltig inför livet
utan någonting att leva för och ännu mer likgiltig inför döden,
och min dom är att jag måste leva i allt detta nonsens.
Kan då livets ironi och grymhets orättvisa bli mer absolut i sin absurdhet?
Jag kan ställa frågan blott till dig,
ty endast du kan ge mig enda rätta svaret, som är tystnad.
49.
Min vän, jag vet nu att jag kunnat rädda dig,
ja, det visste jag från början när jag först fck veta att du dött.
Det enda, käre vän, som fattades dig var att du ej hade rätt person att tala med.

Dina problem var helt psykosomatiska,
de började långt innan dina undersökningar begynte,
och jag förstår precis nu hela sjukdomens utveckling.
Att du aldrig tog kontakt med mig!
Men ack, hur kunde du väl veta att jag satt med lösningen!
Jag borde själv ha lyssnat till ditt nödrop, men jag tog det ej på allvar.
Det var ingens fel. Vår relation fallerade på grund av kommunikationsfel,
då vi båda missade att underhålla den, och det berodde på en mänsklig faktor.
Aldrig att vi ville utnyttja den andra, någon av oss,
aldrig att jag ville störa dig i din familjelycka,
och du respekterade mig alltför mycket.
Och nu sitter vi med denna härva,
din familj berövad sin omistliga och underbare far,
och jag berövad den mest trogna ibland vänner.
Stanna kvar, jag ber dig, och jag ska försöka reda ut problemet.
Ge mig bara tid och tålamod, så skall vi klara ut det.
Jag har facit nu, men tragedin förblir ohjälplig och oåterkallelig
då du ej nådde fram till mig förrän det var för sent och du var utom räckhåll.
Desto skönare framstår du i din ädelhet och din personlighet
när nu det fysiska problemet suddats ut av döden och allenast livet återstår.
Men det har jag nu lärt mig, att en vänskap kan man aldrig uraktlåta.
Vänskapens förbund är heligare och mer varaktigt än livet,
och om man försummar vänskapens förpliktelser
blir straffet helt naturligt att det livet måste man förlora.
50.
Problemet är att ingenting är roligt längre.
Vad behagar mig en dålig flm med taffiga effekter och bedrövligt trams?
Förr kunde jag se vilken flm som helst med god behållning,
men all positivitet har upplösts i ett intet.
Inte heller får man tala om det. Döden är ej någonting att skämta om,
ty den är så allvarlig att man ej får prata om den.
Allt allvarligt är ju bannlyst genom att det är så tråkigt.
Inte heller får man vara öppet negativ och våga kritisera något,
ty det är ju negativt och därför bannlyst genom att det är så tråkigt.
Inte heller får man säga något ont om något som är fult,
man får ej stämpla atonal musik och rockmusik som oljud,
ty det är att förolämpa och diskriminera den:
den har ju som musik all rätt att höras, och man får ej säga något ont om den,
hur djävligt den än låter. Inte heller får man förolämpa någon annan form av modernism.
Den har ju samma existensberättigande som all realism och all ordentlig konst,
hur mycket den än skiljer sig från det som kan förstås,
och man får inte avfärda bluffmakeri som nonsens, ty det är diskriminering.
Och så vidare. Allting är tabu, yttrandefriheten är ett skämt,
ty sanningen är alltid förolämpande och måste därför vara tyst.
Stäng in allt seriöst som skrivs i byrålådan, så att aldrig det får höras eller ses i ljuset,
ty sanningen är förolämpande då den diskriminerar lögnen.
Det är strängt förbjudet att förlöjliga och avslöja auktoriteter,
ty de kan ta illa vid sig, och ja-sägarna och anhängarna kan därvid bli sårade.
Smek Kina medhårs hur det än förtrycker tibetanerna och Falun Gong och alla oliktänkande
och saboterar Internet och härskar genom våld och lögner
och avrättar i förväg dömda syndabockar utan rättegång
som högt uppsatta lamor: ju mer respekterade och älskade de är,
dess mera skyldiga och tacksamma att ställa inför rätta är de med en självklar dödsdom.
Respektera alla skurkar och banditer som ju håller vår affärsvärld levande
igenom sin energiska beslutsamhet, som bara är opportunism och egoism:
förvisso håller de i gång det västerländska samhället
igenom att med hänsynslöshets blindhet köra över alla som är mjukare.
Man får ej kritisera sådant. Då är man en kverulant,
och sådana fnns det ej plats för i ett progressivt moraliskt samhälle
där mänskovärdet och dess odling genom kunskap och kultur

för samhällets maskineris och ordnings skull nödvändigt måste vara av en sekundär betydelse,
ty pengar är ju allt.
51.
Du har ont fortfarande fastän du är död.
Jag vet, det är ett besynnerligt problem.
Och du kommer till mig för att få din dom och diagnos?
Hur kan väl jag då vara kompetent att ta pulsen på de döda?
Ja, jag känner dina smärtor, och jag delar dem,
men mer än så kan jag ej göra, och mera kan du ej begära.
Skulle jag anklaga någon av de dina överlevande som sörjer dig?
Så säger psykologen till patienten: "Vem är det som gör dig sjuk?"
Den enda diagnos som jag kan ställa är på vad som hände mellan oss.
Vi borde aldrig ha släppt kontakten.
Vi borde aldrig ha accepterat vår skilsmässa som barn.
Vi borde ha hållit ihop som bröder fastän vi var skilda åt.
Vi hade en chans att återförenas som ynglingar,
när du kom till mig för att få råd om scientologerna,
men när jag givit det rådet och räddat dig och givit dig ett helt liv
så släppte du mig, och därmed var det kört.
Men jag kunde ej ge dig av mina problem då, som var desperation intill självmord.
Jag kunde blott rädda dig och gjorde det gärna och vet idag att jag gjorde rätt.
Men sedan, när vi sågs på åttiotalet, och du kom med ett nödrop
så tog jag ej fasta på det, och det var mitt brott.
Din stolthet förhindrade dig att någonsin upprepa nödropet,
och så förlorade jag dig efter att du heroiskt stått ut med en mångårig kamp.
Hur skall nu denna skilsmässa på fyrtio år repareras,
när du stuckit över till den andra sidan och jag lämnats ensam i livet?
Jag kan icke lämna det nu, ty jag själv måste liksom du kämpa till döds
innan jag har förtjänat min frihet och kan ta ledigt liksom du.
52.
Jag kan icke bråka. Jag kan bara gråta.
Jag förstår nu ert dilemma, ni på andra sidan graven,
jag förstår nu alla ni som trakasserade Yvonne för nio år sen
när Estonia förliste och ni alla var total desorienterade
och sökte desperat förtvivlat efter medier, vilket medium som helst,
som kunde orientera er i katastrofen. Hon var en av dem
som fattade vad saken rörde sig om och som rördes av er,
kunde se och känna er och sålunda hantera situationen.
Jag har bara en förvirrad gäst hos mig, en gammal vän
och därför desto kärare, en som jag alltid älskade
och som därför givetvis är välkommen att stanna.
Det märkliga är detta, att vi har en lättare kontakt nu
än vi nånsin hade tidigare – ja, vi är nu såsom barn på nytt
beroende på hans metamorfos till existens på andra sidan
utan kropp där själen därför desto tydligare framgår i sin karaktär
som mera renodlad än någonsin i livet, ty han har ju facit nu
och ser allt klart som han ej kunde se i livet med sin ögonsyn.
Han är hos mig, jag känner honom hela tiden, och jag rapporterar detta
genom dessa dialoger med en död, för att dokumentera fenomenet.
Inget ont i det – det är ju bara lärorikt, och vi har båda glädje av det,
då vi liksom när vi levde tjatar med varandra, diskuterar,
djupanalyserar mänskliga problem och resonerar,
inte alltid alldeles begripligt, då kontakten, liksom en sorts radiokortvåg
störs ibland och grumlas, men den återkommer alltid i full klarhet.
Bäst är kommunikationen nattetid och tidigast på morgonen.
På dagen är jag störd av buller, arbete och jäkt och är då mindre koncentrerad,
men en sak kan vi nu göra, som vi aldrig kunde medan vi var män.

Nu har vi ingenting att blygas för varandra med och skämmas för,
ty han är bara själ, och jag kan bara umgås med honom som själ.
Det underlättar saken. Därmed är förhållandet fullständigt fritt
men desto heligare i sin renhet, så naturligtvis är jag diskret om saken.
Ingenting får avslöjas av detta spioneri på andra sidan
förrän det ej längre är aktuellt.
Men tidlösheten är ju alltid aktuell, och denna relation är tidlös.
Risken är då att förhållandet och fenomenet blir bestående.
53.
Sorgearbetet är över. Jag vädrar nu morgonluft.
Tack för din kärlek, min vän, och för allt vad du givit mig
under din tröstfulla närvaro här i mitt tröstlösa liv i din frånvaro
genom en omistlig påtaglig samvaro långt bortom tillvaron.
Om något kan kallas kärlek så är det ju vänskapen,
och denna kärlek är blott desto större och högre ju renare vänskapen är.
Allra renast är vänskap som ej kräver ord för sitt samförstånd,
och just så ren har naturen av vår vänskap varit
alltsedan vi skildes i småskolan, men denna sistlidna tid
har den accentuerats och tillspetsats, skärpts och fulländats
av den helt naturliga krisens akuta och självklara trauma
som för att beredas och härdas inför evigheten.
Vi vet ingenting om vår framtid, men facit av gårdagen har vi,
och det är tillräckligt för att göra nuet till mer än en evighet.
54.
Naturligtvis är det korrekt att vara kritisk
mot det mystiska förhållandet emellan oss med alla dess förunderliga manifestationer,
men vi kan ej bortse från fundamentala fakta:
alla dina sjukdomars symptom var helt identiska med mina:
ändtarmssåret och dess blödande, och alla magproblemen med dess plågor.
Skillnaden var endast den, att det som började psykosomatiskt
gick till överdrivna manifestationer hos dig, så att de konkretiserades
och blev till faktiska groteska och osannolika sjukdomar,
alltmedan jag dock lyckades bevara de psykosomatiska problemen
under hård kontroll på den psykosomatiska nivån
och därför aldrig gick och undersökte mig
och underställdes medicinsk kontroll och undersökning.
Därför tror jag att du hade klarat dig om du blott uppsökt mig,
så att vi kunnat resonera genom saken och analyserat den tillsammans,
mest av allt det underliga faktum att vi led av fullständigt identiska symptom.
Men vi hade detta samförstånd emellan oss, en hemlig och oskriven vänskapslag,
att aldrig utsätta den andra eller alls besvära honom med småaktigheter,
oväsentligheter, petitesser eller materiella brydsamheter
som ej hörde till det viktiga i vårt förbund och samförståndet mellan oss:
den djupa, självklara och innerliga harmonin.
Allt materiellt var oväsentligt för vad som var mellan oss.
Det var ej stolthet, således, som gjorde att vi aldrig uppsökte den andra med problem.
Det var medvetandet om att vår vänskap och vårt samförstånd stod över allting sådant,
att den var för god och alltför helig för att fäckas av det andefattiga,
således, att den helt naturligt hörde evigheten och ej denna timliga fåfänga världen till.
55.
Min käre vän, din inåtvändhet blev din undergång.
Din överlägsenhet och underbara yttre var en maskerad blott
som bedrägligt dolde en orolig överkänslighet av sällan skådad ömtålig natur,
ty dina känslor var för stora och för hjärtliga, din godhet var för överväldigande

för att, när de skadades och sårades, du skulle kunna smälta det och tolerera det,
men samtidigt var du så självbehärskad, att du inte kunde visa känsloskador utåt.
Hellre blödde du invärtes och förblödde du till döds i själen,
men när själen tagit skada måste det manifestera sig i kroppen,
och då uppstår helt naturligt gåtfulla och onaturliga sjukdomar.
Vem ska jag nu kunna tala med om själens hemligheter och dess dunkla djup,
om liv och död och mysticismer, ödets hemlighet och livets tragedi?
Nu har jag ingen annan utom ditt stillatigande spöke,
som är blott förbindlighet och tyst förståelse,
och visserligen har vi samförstånd och kan vi resonera och argumentera,
men jag föredrog dock att ha min flosofe tvillingsjäl i mera påtaglig gestalt,
så att vi kunde komma till konkreta konklusioner.
Ta det inte som ett klagomål på din natur.
Jag bara skämtar. Jag har levererat nu de senaste utredningsresultaten
av ditt fall till dina närmaste. Om de vill göra något åt det
eller avstå från att göra vad som ännu kunde göras i ditt fall
är deras sak. Jag har gjort allt vad jag kan göra för dig.
Nu är ditt framtida öde här i sinnevärlden helt i deras händer.
56.
Hur är det på den andra sidan? Kan du höra min musik,
när den genljuder triumferande öronbedövande i skallen på mig?
Kan du se vad vi ser, hör du vad vi hör, och känner du vad vi nu känner
inför vårens ankomst med de friska fäktar ifrån havet,
som förfriskar livet för oss i så ständigt mera njutbart högre grad?
Antagligen så är det mycket enklare än så.
Du är ju fri, och vi är icke fria.
Vi är ju beroende av våra kroppar, att försörja dem
och äta oss till slöhetssjukdomar och dricka oss fördärvade,
så att vi missar allt det andligas väsentligheter
som ni där på andra sidan äger som det enda ni består av.
Ack, min vän, kanske att det är en befrielse att dö i cancer,
kanske att du längtade själv efter döden efter ungdomens förlust,
för ungdomen var ju det enda som betydde något för dig,
undervisningen av unga, att få taga hand om dem och ge dem av dig själv,
det var din lycka, annars var du mera melankolisk av dig;
och vår intensivaste samvaro, när vi båda två var ynglingar,
var både som en melankolisk svanesång till ungdomen och dess triumf
och en invigning inför döden, ty jag gav då allt till dig
förvissad om att jag inom en månad skulle vara död.
Nu blev det inte så. Jag levde vidare, du fck ditt liv
med kär familj och en idyllisk idealisk tillvaro,
en sådan just som du mest önskade dig och var som perfekt för,
medan jag fck leva för att se dig gå förlorad för oss alla.
Ja, min vän, det är alldeles outhärdligt, jag förstår varenda läsare av dessa rader
som ej härdar ut med deras skärande melankoli.
Men det är tidens tecken: runt omkring oss dör det bara vänner,
plötsligt rycks de bort i hjärtslag eller cancer,
och vi som är kvar får mer och mer den känslan
att vi är de enda som är kvar.
Så blir vårt liv alltmera outhärdligt,
och vår enda tröst är att få umgås med de döda.
57.
Du talade till mig idag. Är hybris då den enda meningen med livet,
att få höja sig över det vanliga och hänge sig åt övertro och optimism förutan gränser,
att få tro på alltings möjlighet och på sin egen okränkbara suveränitet,
och att vi två tillsammans verkligen då vore osårbar som union?
Din nu totala andlighet gör denna hypotes fullt möjlig,

och det enda som behövs och krävs är tron.
Du var så överlägsen med din skönhet och din fysiska beskaffenhet
att du var något av ett mänskoideal, och för mig kunde det ej fnnas någon bättre vän.
Men vi kom från varandra; men ännu långt senare,
när vi på åttiotalet träffades och du beklagade dig pessimistiskt
över hur din kropp nu sviktade och svek dig
kunde jag ej tro det om dig: du stod över sådant,
och jag vägrade att acceptera det, precis som jag nu vid din död
blankt vägrade att acceptera den. Då dök du upp hos mig här i mitt hem
och har alltsedan dess fungerat vid min sida som en sällskapsbroder
omistlig i närhet, samförstånd och resoneringssällskap
som den ödesbror och tvillingsjäl du en gång var från början.
Schizofrent? Patetiskt? Ömkansvärt? Senildement?
Bevisa det! Det kan ni icke göra. Sorgen helgar detta sällsamma förhållande
och gör det osårbart; – så det kan faktiskt hända, att du verkligen har rätt.
58.
När Mumin fann en fågel död, som fugit mot fyrtornets ljus och slagit blint ihjäl sig,
grät han foder och lät klä sig upp i sorgband och Snorkfröken med i sorgfor
medan de högtidligt arrangerade en sorgeprocession för att begrava pippin.
När de gick så med den lilla kistans likbår över holmen och grät sönder sina ögon
i sin överväldigande sorg för den omkomna fågelns skull,
så fann de snart, att där låg hundra andra döda fåglar över ön,
som alla fugit emot fyrens ljus på samma sätt och bränt ihjäl sig.
Så har jag nu sörjt mig mer än halvt fördärvad över en person,
som förolyckats genom läkarvårdens grovaste försumlighet,
alltmedan en dåraktig president i USA vill genomföra krig
och utan att ens blinka offra hundratusentals för sin politiska fåfänga.
Ack, vad är då sorgen för en fåfäng möda, som en droppe i en ocean av tårar!
Ändå vet jag att min sorg för din person är större än all världen,
ty en enda god person som du är värd mer än all världens intiga fåfänglighet.
Är det då skönhetens och romantikens lag,
att livet skall bli desto mera tragiskt ju mer vackert uttryck det har tagit sig?
Du var den ädlaste och skönaste av alla vänner som jag kände,
och så ådrog du dig just den grymmaste av alla sjukdomar
och måste orättvist helt oplanerat tvingas ta farväl av livet,
fastän ditt liv blivit till ett sådant konstverk av harmonisk fulländning och skönhet,
vilket smärtfyllda farväl blev till en outhärdligt utdragen och plågsam dödskamp –
nej, jag kan ej tänka på det utan att mitt sinne förblir upprört i sitt innersta
och blöder tårar kroniskt i den innerligaste bedrövelse.
Och likväl står du där, seren och god och glad i all din skönhets harmoni
för att du övervunnit allt och alltjämt dröjer kvar hos oss
måhända för att hjälpa oss i sorgen och berika våra liv
med din personlighet, som dröjer kvar och aldrig låter sig förglömmas.
Käre vän, dröj kvar, ty vi behöver dig och klarar oss ej utan dig,
ty din omistlighet framstod i all sin tydligaste underbarhet
i det ögonblick just som du lämnade oss för den andra sidan.
Det är ett mirakel att vi har dig kvar, ett underbart mirakel,
och vi kan blott ha denna stilla nåd att bedja om:
dröj kvar, ty du är fortfarande oss så ljuvlig.
59.
Saxofonisten tutade så klagande på din begravning
fera gånger, alltid lika bittert klagande och entonigt bedrövligt.
Det var hans sätt att ge uttryck åt och demonstrera sin bedrövelse.
Jag fruktade för att bevista din begravning, ty jag visste
att det skulle vara något bottenlöst och hemskt.
Det var den hemskaste begravning jag har upplevt,
ty den var så realistiskt och brutalt illustrativ av din så fruktansvärda tragedi.

Den var ej ovärdig och skrymtande, men den var falsk ändå
som samtliga begravningar ju är, ty man är inte anständig om man ej gråter.
Det skall synas att man sörjer, och man skall gå fram till den där kistan
och offentligt demonstrera ett bedrövligt avskedstagande
som om det döda stoftet där i kistan var en död person att ta farväl av för all evighet.
Vad är väl det för lögn och hyckleri och skådespeleri?
Nej, du är inte död för mig, ty jag vet alltför väl hur väl du lever
och hur glad och frimodig du är nu i din nya och serena harmoni
där blott din sjukdom är ett avslutat kapitel – allting annat lever än,
har överlevt och har du tagit med dig in i nästa existens.
Men jag får inte tala om hur du nu lever,
ty då skrämmer jag blott folk från vettet
som ej tål att höra om hur vålnader beter sig
och kan ha än bättre kommunikation och närkontakt med levande
än vanlig fysisk sådan, som ju alltid är så otillräcklig.
Vi kan vara lugna – ingen stör oss i vår samvaro, ty ingen tror på den.
Vi kan ha den helt för oss själva utan insyn;
och så fortsätter din hemlighet, som du bar med dig hela livet,
in i döden och bortom dess gränser över till den andra sidan
där jag delar den med dig i fromhetens extas och oförgängligen.
60.
Liksom såret måste självt få rensa sig och rena sig
igenom att få blöda ut ordentligt –
ty när såret blöder endast blir det rent –
så måste sorgen även fullt få rasa ut
så att det djupa hjärtesåret kan få tvättas rent
och så att själen kan bli fri från alla infektioner.
Därför är det märkligt, käre vän, hur dina närmaste beter sig,
hur de stänger sina dörrar för en som blott önskar hjälpa dem
och hur de liksom utesluter möjligheten av en annans sorg och lika stor som deras.
Ja, jag vet, de är ju din familj och dina närmast sörjande,
jag hörde aldrig till familjen, jag var blott en utomstående
och fattig dessutom i slummen utan stadgad position och misstänkt ensam,
så naturligtvis har de all rätt att utestänga mig och vägra ha kontakt med mig.
Men det var inte så du ville ha det.
Jag var dock en trogen vän som älskade dig varmt,
och jag har gett dem och dig även möjlighet till rättelse så långt som det kan gå.
Du gjorde väl ifrån dig, lämnade ett liv fulländat som ett konstverk
och gick hädan mitt i kulmen av din bana och din lycka
så att alla som stod nära dig och i kontakt med dig
ej kunde komma undan den tröstlösa innerliga saknaden och sorgen.
Ja, jag vet, det var ej meningen, du minst av alla ville ha det så,
men om du själv gjort något för att underhålla vår kontakt
och inte hållit mig på avstånd utanför familjen, exkluderad all information,
så vet jag att jag hade kunnat rädda dig.
Det kan jag säga nu när jag fått veta allt och det dessvärre är för sent,
och det gör inte saken bättre. Jag beklagar.
Men är det då bättre, och kan det då göra mindre ont att hålla tyst?
Nej, såret måste blöda ut och föda,
ty det kan ej annars någonsin bli rent och läka sig
och upphöra med sin ohyggligt gnagande och outhärdliga tortyr.
61.
Vad kan man annat säga än att denna tragedi,
som är din egen, är den värsta i mitt liv?
Vi älskade dig alla, du var som ett helgon för oss,
alla var vi omedvetet helt beroende av dig,
av din godmodiga natur och överlägsna godhet,

men vi såg ej bortom djupare ner i din själ, vad som fanns bakom.
En gång endast blev du arg på mig och vägrade att tala med mig mera
när vi gick i skolan, och det var av svartsjuka allenast:
det var inte acceptabelt för dig att jag även var förtrogen med en annan.
Detta bråk, vårt enda, var blott småaktigt och barnsligt,
och jag blev förvånad över din passion, att du ej kunde smälta
att du icke var den ende för mig, fastän jag var det för dig.
Men det var blott ett missförstånd: du hade aldrig någon konkurrens.
Du var den ende, men jag visade det aldrig öppet.
Hur som helst, det dröjde bara några dagar,
så var vi försonade igen, jag övertalade dig till att fortsätta vår vänskap,
och du gjorde det, som om det aldrig funnits något tvivel.
Men denna ursinniga passion av svartsjuka hos dig för ingenting
förvånade mig storligen, och det gör den än idag,
ty den avslöjade ett känslodjup hos dig av gränslös dynamik
som kunde vara farlig och självdestruktivt förtärande.
Jag vet ej ännu något om hur din besynnerliga sjukdom började,
men jag kan tänka mig ett stressymptom av något slags psykosomatiskt upphov
som just kan ha börjat med okontrollerbar känslostorm
förmodligen av frustration och vild besvikelse.
Jag kan blott spekulera.
Du vill säkert själv förstå det
och komma till rätta med problemet som utmynnade i sådan grym fatalitet
i form av dödlig sjukdom av den mest outrannsakliga natur,
då du så efterhängset dröjer kvar hos mig vart jag än vänder mig
och vill ha svar på frågor som jag inte ens har möjlighet att ställa.
Det är bara för oss att fortsätta diskutera denna smärtsamma problematik
tills jag har följt dig i dess avgrund och så kommit ut med dig på andra sidan.
Är det verkligen din mening? Nej, jag tror att du helst också vill
att vi kan komma här till rätta med problemet
medan jag är levande tillräckligt att förmå dokumentera intrikateriet
i all dess förbålda outsäglighet.
62.
Dödens attraktionskraft kan man inte ägna sig åt utan dåligt samvete,
ty döden är ju ohjälpligt så tyst.
Vad hjälper denna dialog med döden när den aldrig svarar?
Är det orättvist av mig att dialogisera sålunda med dig och döden
när det ju ändå är säkert att jag aldrig kan få något gensvar?
Aldrig har jag dock begått den orättvisan heller
att jag tagit dina svar för givna eller lögnaktigt lagt orden i din mun.
Din tystnad har jag givit fullständig rättvisa.
Det enda du kan tala och uttrycka är ju nu det outsägliga,
och det har jag försökt att tolka och i någon mån måhända lyckats därmed.
Men vad kan man då få ut för positivt av denna dödens tystnad?
En god vän igår bad mig uttryckligen att ägna mig åt levande i stället för de döda,
och han har ju rätt: de dödas väg är blott en återvändsgränd bort från livet.
Ändå vet jag att jag ännu åtnjuter ditt sällskap, och jag njuter av det:
våra flosofska debatter, våra metafysiska problem och spörsmål,
allt det innerliga djupaste som man ej kunde diskutera med de dödliga.
Vi fck tre år tillsammans varunder vi var de bästa vänner,
vilket blev en alldeles tillräcklig grund för hela livet:
därmed hade vi varandra alltid,
och nu har det fortsatt efter döden:
endast starkare, intimare och innerligare har vår vänskap därmed blivit,
ty nu är ej kropparna i vägen för oss längre
med deras lekamliga problem och drifter, krämpor, hänsyn och besvär.
Mer ren kan ej platonisk kärlek bliva.
Dåligt samvete var spörsmålet:
är det vad som får dina närmaste att stänga dörren för mig,
klippa av förbindelsen med mig och inte unna mina brev ett svar?

Det kunde tolkas som oartighet, men man vill ju förstå vad som kan ligga bakom.
Plågas de av att de inte kunde rädda dig, att de ej gjorde mera,
att de inte konsulterade en annan läkare, och att de köpte det oacceptabla faktum
att en cancerdiagnos meddelades ett halvår efter undersökningen?
Din egen optimism och godlynta personlighet dessvärre bidrog till er illusion
att det var blott en bagatell som kunde övervinnas lätt,
och när du hade chansen underlät du att avslöja någonting för mig.
Nu är du där på andra sidan mera naken än som nyfödd,
och jag ser dig klart och känner närheten till dig mer innerligt än någonsin,
nu står här vi tillsammans nakna såsom andar avklädda inför varandra inför evigheten
och har aldrig förr förstått varandra bättre,
men vi talar endast genom tystnad.
Den kan ingen annan utom vi förstå.
Jag kläder tystnaden i ord, de är bristfälliga naturligtvis,
de är såsom en torftig tolkning av en utsökt dikt i översättning,
ingenting kan vara mer otillfredsställande och ohjälpligen bristfälligt.
Men det är ändå något. När ej ord kan tala
så kan tystnaden i stället vara desto mer vältalig
i sin outsägliga andlösa andäktiga sanning.
63.
Fallet står nu klart för mig i hela sin bedrövligt grundläggande mänsklighet.
Det var en bidragande anledning för mig att aldrig ens försöka tränga mig
in i ert intima familjeliv, då det ju var så uppenbart
att du helt överlämnat dig och anförtrott ditt liv åt din livspartners händer,
så att hon fått monopol och ingen annan kunde påstå något.
Det insåg jag den enda gång för tjugo år sedan då jag var hemma hos er.
Aldrig att jag sedan ens försökte komma in mer,
allra minst som jag ej någonsin fck någon inbjudan.
Hon ägde dig och hade ensamrätten till ditt liv,
och nackdelen med detta framkom när du angreps av din sjukdom.
Det var bara mellan er två allting avgjordes och konfererades om
medan alla andra hölls på avstånd, helst ovetande om saken.
Därför, när vi träffades, så ville du ej bryta sekretessen
och höll hemligheten mellan dig och henne strängt försluten,
därmed uteslutande all möjlighet till ingrepp av ett bättre vetande.
Nu är du död, ni klarade ej krisen, det problem ni trodde vara lättlöst
visade sig växa er med tiden över huvudet, och ändå fck jag inte veta något.
Din kropp och ditt liv förblev i hennes ägo intill slutet,
men när slutet kom fanns ingenting som mera kunde hålla kvar din själ
och ingenting som mera kunde tysta sanningen.
Nu framstår det som självklart att det hade funnits andra vägar,
att det funnits annan sakkunskap som vetat bättre och som kunnat göra mera.
Detta kan nu varken hon eller din broder någonsin förlåta alls sig själva,
och av samma anledning kan de ej heller uthärda sitt dåliga samvetes manifestation,
mig själv, din barndomsvän, som konsekvent hölls utanför
och helst skall hållas utanför för alltid.
Vilken ironi då att jag ensam är intim med dig då efter döden
och har tillgång till din själ, som om jag alltid ägde den
och aldrig någonsin egentligen riskerade ens detta ljuvligaste monopol.
De har förlorat dig, men jag har vunnit dig.
64.
Hur känns det, käre vän, att vara död?
Hur är det där på andra sidan att ha allting kvar,
identitet och minne, alla sinnen skärpta och fördubblade i klarhet,
självkänslan total och skörden fullbordad, summerad och komplett av livet,
och allenast sakna eller vara utan kroppen, det konkreta,
medlet till att leva och kommunicera?

Ja, man vägrar fullkomligt att vara död,
man vägrar acceptera det då man ej är det,
det är självklart, döden är den fullkomliga lögnen,
man blott driver vidare ifrån en existens till nästa,
från en fest till nästa, med blott en transport emellan,
som ger anledning till refektioner.
Det är inte konstigare än att somna in och vakna –
skillnaden är endast den, att när man vaknar
saknar man den kropp man hade när man somnade.
Det är förvisso häpnadsväckande sensationellt
men inte alls märkvärdigt – bara helt naturligt.
Så är du där kvar alltjämt fullfjädrad som dig själv
och mera så än någonsin, och klarare än någonsin
lär jag sålunda lära känna dig, som den du var ursprungligen,
fast närmare och mognare och ädlare än någonsin,
och fnner dig som vän en närmare person än vad du var i livet.
Visst är det märkvärdigt. Men man vänjer sig,
och småningom lär man sig acceptera det
som något fullkomligt naturligt –
det är inte konstigare än att drömma
och att vara medveten om vad man drömmer.
Det kan hända vem som helst,
och det är kanske just det enda som du saknar nu:
att kunna drömma, då du inte längre sover.
Men å andra sidan är ju nu din existens
ej något annat än just bara äntligen den ljuvligaste dröm
att kunna njuta av och vara fullt medveten om i vaket tillstånd.
65.
Jag är skyldig. Jag bekänner det.
Jag kände nog hur illa du tog vid dig
när jag vågade berätta hos min dam igår
hur jag associerade med dig på andra sidan
fritt och utan förbehåll och utan svårigheter alls,
och du förmanade mig för en sådan uppenbart riskabel och fatal indiskretion,
och jag naturligtvis har bett dig innerligt om ursäkt;
men jag lovar dig att hon är pålitlig,
ty hon umgås med gengångare själv på heltid,
och för henne är det inget konstigt alls.
Då är det mer befogat att förmana mig och klandra mig
för mina laster, att jag vågar dricka och berusa mig
med vodka i så kopiösa mängder,
som ju måste ruinera och riskera min koncentration och kommunikation med dig.
Jag vet. Det var ej endast oförsiktigt men dessutom oförsvarligt.
Men vad gör man inte för en ensam kvinna, som behöver tröst?
Du är ju ej den enda som gått bort i cancer,
din fru är ej den enda änkan, och igår tog jag mig an en annan,
lika sörjande och lika ensam, lika utblottad i livet
genom sin gränslösa sorg och saknad av en annan älskad man.
De sörjande betecknar sig som halva människor,
ty de har förlorat hälften av sig själva,
den del som de delade med den de älskade
och som genom den avhållnes död de har förlorat
och berövats orättvist ohjälpligt och för resten av sitt liv.
Kanske jag är lycklig då som alltid varit ensam
och aldrig löpt den risken att förlora någon bättre hälft
men då i stället bättre kan förstå och associera
med just sådana som blivit halva och behöver tröst
och som just genom denna ensamhet
kan ha kontakt, intimitet och närförståelse
för dem som hänger kvar och ej kan överge de älskade

fastän de tvingats över till den andra sidan.
Många är de avlidna som dröjer kvar och ej kan slita sig,
i synnerhet om de ej ville själva lämna in för tidigt
utan tvingades därtill av orättvisans oförsyn.
Så är du kvar hos mig, men kanske även du är kvar hos din familj
som var beroende av dig och älskade dig närmare,
alltmedan jag i stället ju förbröt mig mot vår vänskap
med att lämna den därhän för att du gifte dig,
som kanske indirekt med tiden innebar din död.
Det kan vi aldrig någonsin få veta,
men det vet jag, att jag själv ej någonsin kan bortse från mitt ansvar
att just genom att vi såsom barn var så oändligt goda vänner
det helt visst var brottsligt av mig mot dig att ej mera underhålla vår kontakt
när vi blev fullvuxna som män.
Förlusten av min levande intima vänskap kan ha resulterat i ett trauma hos dig
som din hustru aldrig kunde kompensera, vilket ledde till din död.
Den möjligheten kan jag aldrig bortse från,
om dock det endast aldrig kan bli mer än blott en teori.
66.
Det onämnbara i vår relation är även odefnierbart.
Närmast är det väl en vänskap som helt enkelt fortsatt efter döden,
levande och oavbruten, snarare pånyttfödd och reinforcerad än krisdrabbad,
oförneklig i sin psykiska påtaglighet och sannings underbarhet.
Många upplever att de vid en kär anhörigs förlust
får nya starka krafter andligen från honom,
som kan upplevas rent fysiskt som ett fenomen.
Så även jag av infuenserna från dig,
som om du nu i döden äntligen var fri och frisk och suverän i underbar god hälsa,
som om kroppen som du blivit av med bara var en sjukdom.
Skillnaden emellan oss var att du band dig vid en kvinna
och var konsekvent i genomförandet av ett materiellt och stadgat liv,
alltmedan jag förblev fullkomligt fri i konsten och musikens skapande.
Men som den andliga personlighet du var kom du då i konfikt med det lekamliga,
du fck problem med kroppen som blev anfrätt av psykosomatiska besvär
som i din vällevnads familjetrygghet tog sig manifestationer genom infektioner
som med åren blev fatala, medan jag i frihets armod levde knapert
och ej någonsin fck vällevnadsbesvär.
Är cancer alltid vällevnadsbesvär? Det har man ej bevisat,
men till stor del kan det vara det.
Miraklet är dock det att du är friskare och mera levande som död
än vad du var i livet, och att efter döden värmen i vår vänskap
fortsätter med större energi än någonsin att alstra kärlek.
67.
Sorgen får ej bli ett enkelriktat introvert självändamål.
Om sorgen sätter upp blockader, stänger dörrar, avbryter kontakter,
stänger ute ljus och glädje och blir egoistisk såsom manifestation,
då är den sjuk och rutten och behöver opereras bort.
I sorgen fnner man varandra, man avskärmar sig ej från medsörjande,
man stänger inte in sig i ett fängelse av bitterhet och grämelse;
tvärtom så söker man sig utåt för att fnna andra att få dela sina känslor med,
det är en kris som kräver sällskap och förståelse och reunion och samarbete;
ty det bittraste av alla arbeten, sorgearbetet, är som ensamjobb
det mest omänskliga av alla i sin tyngd och outhärdlighet.
Så dölj ej sorgen, gå till torgs med den, bär sorgband, skryt med den,
så att folk fattar att du inte saknar känslor utan desto mera lever för dem.
Ty det är vad sorgen är: en prövosten för känslolivet.
Om man är en människa så har man känslor,

och då ger man genom sorgen sig fullkomligt hän åt dem.
Om man begraver dem i stället och förkväver dem är man ej mänsklig,
och då dömer man sig själv till det mest outhärdliga och svåra utav allt:
att ensam plåga sig till döds, tills sorgen för en samman med den sörjda.
68.
Det är ej lätt att rätt förstå vår relation,
och mesta arbetet och umgänget består i detta just:
att komma under fund med saken, att förstå det ofattbara
och försöka få ett någorlunda formulerbart och begripligt slags begrepp
om detta högst ovanliga osannolika och outrannsakliga mysterium.
Men jag tror mycket ligger i det faktum att vi blev så goda vänner
och så klart intima tvillingsjälar medan vi var små.
Jag minns den första gång då jag förstod hur nära vänner vi re'n blivit:
det var ännu när du bodde i barackerna i Sävenäs, vi var då åtta år,
vi hade sällskap varje dag till Bellevue med spårvagnen,
och därifrån gick du då över ängarna till Sävenäs.
En gång så stannade du mycket långt ifrån var jag befann mig,
kanske avståndet var näst intill fem hundra meter,
bara för att vinka mig farväl. Jag vinkade tillbaka,
glad, naturligtvis, ja, jublande av lycka,
ty då visste jag med säkerhet att vi två blivit vänner
av det fnaste, det mest unika och det lyckligaste slaget:
vänskapen som ingenting i evighet kan rubba.
I en sådan barndom är man såsom åttaåring ännu helt sig själv,
fullkomligt ofördärvad, ren till karaktären,
och då sätter allting djupa spår; och fnner man då en sann vänskap
så förblir den där inpräglad och bestående för alltid,
ty den renheten hos barnet är för hela livet
den personens bästa och mest konstruktiva jordmån.
Nu när du är borta fnns den kvar alltjämt,
och ingenting är rubbat eller ens förändrat,
bara intensiferat och förädlat
liksom för att ytterligare befästa denna vänskap
inför evigheten.
69.
Är då allt förlorat, bara för att du är död?
Är allt vi talade om, alla våra flosofska resonemang,
allt vi kom fram till genom diskussioners underbara umgänge,
allt vi var tillsammans med om, våra ideal och livsuppfattningar,
vår idealiserande och varma människouppfattning –
måste allt då anses som förlorat, för att du ej mer kan bära vittne om
det underbara resultatet av vår vänskaps flosofska gemenskap?
Nej, jag vägrar vara ensam kvar om dessa kunskapsskatter.
Säg att du fortfarande bär med dig skörden av vår vänskap
till den andra sidans högre form av salighet
och att där förekommer en rättvisare förvaltning
av de högre värdena av det mänskliga livet
än vad jordiska fåfänga sjukdomar kan medge!
Rättvisan kan inte vara död för att du är det.
Nej, man måste bära med sig allt det oskattbara in i evigheten,
om det så blott tar sig form av medvetandets bilder och mentala drömmar.
Oförgängligheten kan ej vara en omöjlighet,
ty eftersom den fnns som ord så fnns den och kan ej förnekas.
Om den icke fanns så skulle vi ej heller någonsin
ha kunnat uppfnna den blott som ord.

70.
Visst lever du fortfarande.
Du lever väl hos alla dem som kände dig,
som du förmedlade din ande och personlighet åt,
och hos vilka denna sådd mångfaldigas och övermåttan väl förvaltas,
så att du multipliceras hos varenda människa som kände dig....
Så kan man smickra dig och kanske glädja dig med näring åt förhävelse och fåfänga,
men du stod över sådant, och det du har lämnat kvar är mycket djupare än bara minnen.
Ty du talar till oss från vårt eget innersta,
det är djupt inifrån jag känner dig och hör dig,
och din tydlighet som röst från djupet av ens innersta
är oförneklig i sin nästan påtagliga närvaro och innerliga ärlighet.
Jag kan blott tala för mig själv, men dock jag måste hålla det för troligt
att du även håller liknande kontakt på samma sätt
med alla andra som du kände och som kände dig.
Det vore intressant att en dag undersöka hur det faktiskt har förhållit sig
med dina vänners och anhörigas kontakt med dig de senaste två månaderna.
Jag tror därmed att det faktiskt kan bevisas att du lever och i högsta grad är aktiv
mest med umgänge, deltagande i deras liv du kände,
ingripanden i deras känsloliv och tankevärld och kanske någon manifestation,
som här hos mig, när jag kom hem från din begravning
och fann dig helt sonika som gäst hos mig som om ej något hade hänt.
Jag vet hur väl du mår nu där på andra sidan och hur illa alla andra mår
som fortfarande lever här på jorden släpande på välfärdsplågor,
fängslade i fysiska begränsningar och plågande sig själva med bekymmer
alstrade allenast av den egna egoismens fåfänga och laster.
Ja, vi äro nyktra, Josef, ty vi genomskådar livet
då vi icke delar sandbyggarnas fåfänga och materialistiska småaktighet.
Vi håller oss ifrån den världsliga begränsningen
och fyger fria mot idealismens skapande och andens tankevärld,
som ensamt är vad som kan rädda världen
och trots all politisk dumhet föra denna framåt
från den inskränkta småaktigheten som är döden
till den andliga förädlingens i evighet fortgående utveckling och process,
som skänker liv och frihet i ohämmad kontinuitet och suveränitet för evigt.
71.
Jag hade alltid god kontakt med döden och de döda.
Det var inte konstigt alls, och jag är alltid redo att dö när som helst.
Det fnns egentligen ej någon skillnad mellan liv och död.
De fyter samman och är ett, de är beroende och lever på varandra,
livet leder endast in i döden, och det enda döden är är livets eviga förnyelse.
Så det är inte konstigt alls att vi nu umgås efter döden
lika obehindrat och naturligt som om du ej alls gått vidare.
Så är det: business as usual, inget har förändrats,
du fnns kvar i våra medvetanden lika fullt som om du ännu levde,
vilket du ju gör, om än ej mer i påtaglig gestalt
men kanske desto mer i andlig och förnimbar –
det krävs känslor för att känna vad som fnns på andra sidan,
där det enda som än lever just är känslor hos de döda,
men de är då desto mera levande och intressanta.
Ja, dröj kvar, så länge som du vill, det är ej något märkvärdigt med det,
vi tar det helt naturligt och fortsätter umgås med dig alldeles som vanligt,
ty du fnns ju kvar. Det är ej något snack om saken.
72.
Visst är det befängt, och vad skall väl folk säga?
Att jag som min bäste vän umgås med en som är död

och mest kommunicerar med honom beständigt var natt och var dag
som med en som jag levde tillsammans med varje sekund av mitt liv
är en absurditet och otrolig som sådan för de allra festa,
om de alls fck något nys om detta underliga för att ej säga skumma förhållande.
Men jag kan icke förneka det. Jag kan allenast bekänna mig skyldig.
Jag står för vidunderligheten och tar på mig ansvaret,
ty ett så sällsamt förhållande medför det omdömeskrävande ansvaret
att man slår vakt om dess sällsamhets intimitet genom sträng diskretion.
Jag har noga bevarat vår hemlighet hittills, och inte löper den just någon risk
att bli känd eller omtalad eller ens det allra minsta förstådd.
Vad som äger rum mellan oss känner vi endast till,
och det fnns ingen annan som äger tillträde till denna vår hemlighet
som endast vi själva fattar och alls kan förstå,
ty vi känner den genom att känna varandra.
Blott genom att ge uttryck för den i dikter som denna
och kläda den i, som en vän sade, mera didaktisk än lyrisk poemdiktning
kan jag alls hoppas på att få den nånsin förstådd och begriplig.
Åtminstone är dessa diktningar fullkomligt ärliga uttryck
för vårt relationsfenomen bortom graven och döden,
och de skall som sådana utgöra mitt monument till vår vänskap
varmed du för min del skall alltid förbli lika kär,
lika hedrad och lika varmt älskad för evigt.
73.
Döden innebär ett slut för livet men ej för en relation.
Det har bevisats intill tjatighet av själva döden,
upprepade gånger, om ej rentav varje gång den inträtt.
Relationen kan ej dö, ty den är själva livets hemlighet
och orsaken till dess kontinuitet och mystiska magi vars namn är evighet.
Det sägs och spekuleras i, att om vi aldrig skilts som barn
och fortsatt odla vår intima relation som ynglingar och upp i vuxen ålder,
om vi aldrig släppt kontakten men i stället gett den fria tyglar
ditt liv blivit annorlunda och kanhända räddats.
Det kan man spekulera i, men det är lika möjligt att det ej förändrat saken alls,
ty vänskapen emellan oss gick djupare än så.
Ty vi var tvillingsjälar.
Därför var vi alltid genuint förenade i samförstånd i en gemensam ande,
och då hade ej konkret kontakt egentligen betydelse.
Det har manifesterat sig nu in fagrantia med övertydlighet
just genom tragedin din död, som just bevisat
att vår vänskap och kontakt är oupplöslig.
Ja, min vän, jag känner dig och uppfattar vad du kommunicerar
även om de fysiska fem sinnena i den kontakten uppträder som störningar
och mycket går förlorat i förmedlingen och översättningen
från tankespråk till bokstäver och ord.
Dock är jag hederlig och gör mitt bästa, och vår pakt är klar:
vi skall ej skiljas, jag skall alltid hålla mig till dig,
och du skall aldrig sakna sällskap och behöver ej nytt liv
förrän jag släpper dig, ty just kontakten mellan oss
ger både dig och mig mer liv än vad den ivrigaste sexualitet kan skapa.
74.
Din bortgång föranledde en djupdykning utan like ner i själslig forskning
i vad som egentligen här hände mellan oss och vår psykologi.
Först var jag blott totalt desorienterad och var ej förmögen till förståelse,
då jag ej visste något om din hemlighet, då du tog med dig den i döden
utan att ens ha avslöjat eller antytt att du hade någon.
Jag var oförstående och ett förstummat frågetecken.
Vad jag därefter fck veta om din sjukdom och dess märkliga förlopp betydde ingenting.

Vad som betydde någonting var vad som hände mellan oss.
Det började när jag kom hem från din begravning,
då jag nedskrev vad som hänt och vår historia och då jag redan fck kontakt med dig.
Därefter började jag skriva dessa dikter mest som uttryck för min sorg
men sedan ständigt mer som uttryck för långt mera,
som en dokumentation av vad som dagligen nu försiggick emellan oss.
Och sedan dess så har det bara rullat på.
Och det är blott för oss att låta det så rulla på
då ingen av oss kan förlora något på det,
men tvärtom, vi kanske båda har att vinna mer än vi kan ana.
Vad som säkert är i denna relation och dess fungerande
är först och främst, att hälsan har en stor betydelse i detta.
Det är som om du nu efter att du överlevt din sjukdom
var desto mera bara hälsa nu i stället, vilket smittar av sig,
så att jag dig känner bäst nu när jag är som friskast.
När jag inte känner dig så är jag nere och begränsad,
kanske påverkad av alkohol och kanske däst och deprimerad;
men bäst känner och förnimmer jag dig när jag njuter mest av livet själv.
I sällskap är det svårare att nå dig, då jag givetvis då är okoncentrerad,
distraherad och mer splittrad i uppmärksamheten;
men i ensamhet och nykter och välmående
så framstår du som självklarheten själv
och därmed även vår förunderliga relation i all dess häpnadsväckande fantastiskhet.
Jag är blott en dokumentär författare och diktare
som gärna skriver om det mer ovanliga i livet
mest för att dokumentera och bevara
men ock för att utforska och förstå vad som ej kan förstås så lätt,
som till exempel just det märkliga förhållandet emellan tvillingsjälar
vilkas relation blott ökar i intensitet och blir förhöjd
när en av dem går bort, så att en dödens skiljemur uppstår
som krampaktigt vill skilja dem – med endast motsatt resultat,
som klart bevisar dödens maktlöshet mot livet och mot relationer.
Hur man än må söka bortförklara detta och avfärda det som nonsens
går det inte, ty, det kan jag lova er, att jag försökt
med självkritik och tvivel och all världens argument
som bara lyckats fastslå fenomenets absolutaste omöjlighet till bortförklaring.
75.
Är det ensidigt av mig att bara uttrycka min egen sorg?
Men det skulle kännas för förmätet att gå även in i andras.
Vad vet jag om hur du sörjer själv på andra sidan,
frisk och fri men dock förlustig så oändligt mycket gott –
en ljuvlig hustru, exemplarisk och perfekt,
och två begåvade minst lika underbara barn
med ett imperium av allt det du älskade:
din arbetsplats, din skola, dina vänner,
din avhållne bror och dina kultiverade föräldrar;
och vad vet jag om hur kanske du på samma sätt som jag nu sörjer dig
måhända även sörjer mig och ångrar allt vad vi ej gjorde,
allt vi missade tillsammans fastän vänskapen gav alla och unika möjligheter.
Men du slipper gråta där på andra sidan medan det nu kommer an på mig
att fästa känslorna på papper och dokumentera vår förbindelse,
bevara den, rekonstruera den och göra av den nu i efterhand
allt det som vi försummade när vi som tvillingsjälar
här i jordelivet på gemensam basis hade chansen.
76.
Förlåt min öppenhet och ärlighets uppriktighet,
men livet är ett helvete och blir beständigt bara värre,

så att det att gråta tycks snart vara det mest konstruktiva
man har kvar att göra här i livet, då allt annat bara skadar,
irriterar, upprör, väcker ont blod och bemöts av bara motstånd
eller fendskap om inte sabotage och hopplöst missförstånd.
Har jag då ingen annan vän i livet som jag kan gå in på djupet med
än dig, en hopplöst avliden, förlorad och nu för all framtid tystad själ?
Är allting annat i den mänskliga gemenskapen då bara hopplös ytlighet?
Det verkar så. Du var den ende vän jag hade som var flosofsk av naturen,
djup och tvivlande och spörjande och kritisk emot allt och outsägligt melankolisk.
Jag vet ingen annan. Du var ensam som jag kunde dela detta med,
och dig har jag förlorat. Du fnns endast kvar som vålnad,
stum och obönhörlig i din tystnad som en gruvlig sfnx,
orakelmässig i din fullständiga vaghet och oidentiferbarhet som Gud
men likväl full av möjligheter – det är möjligt att du faktiskt lyssnar och förstår.
Vi var de bästa vänner och fck en unik kontakt som flosofer
just när vi fullfjädrades som ynglingar, men sedan bröts kontakten –
nästa gång jag såg dig var du redan gift, och därmed var det kört –
jag kunde icke mera göra anspråk på din fullständiga vänskap,
då du funnit dig en annan. Du presenterade ej heller för mig
någonsin din son, din dotter eller din familj,
som om du ville hålla mig på avstånd utanför den
eller ha mig kvar som en försäkring, om din lycka som familjefar
ej skulle hålla. Allting brast, din fulländade existens och lycka
och din idealiska tillvaro som familjefar och lärare blev krossad
av en obetydlig infektion, som ingen kunde ana utvecklingen av;
och efter döden och din existens' orättvisa förintelse,
som om det var ett straffbart brott att vara lycklig och att bygga upp ett gott liv,
har du inget annat kvar än mig, din trogne vän,
som suktande nu efter döden fnner dig att allt ännu se upp till
som en bättre vän än någon kvar i livet.
Är det inte för ohyggligt?
Så är livet blott ett narrspel,
och vi som går in i det och lever det och strävar i det är blott dårar,
som blott lever för att ständigt överträffa oss och livet och varandra
i att ömkansvärt förnedra oss patetiskt i erbarmlighet.
Så är då livet bara en patetisk korsvägskomedi,
där den som mest kan göra sig avhånad, löjlig, fånig och erbarmlig
får högsta priset genom de mest högljudda och skränande applådåskornas skadeglädje.
Då är det måhända bättre att som du gå hädan och försvinna
för att kvarstå endast som ett saknat helgon
för de misströstande att ännu mer patetiskt klamra sig fast vid
i brist på något annat hållbart och trovärdigt här i livet.
77.
Hur mera skall jag prisa dig? Du kanske fnner det besvärande
att jag ej tröttnar på att älska dig i tanken fastän du är död.
Det är måhända tvillingsjälars öde: att ej någonsin få umbära varandra,
att den andra hänger med i lust och nöd och död och kanske evighet
på gott och ont, så att förhållandet blir ett bestående beroende för alltid.
Du kanske smickras av min trogna trohet, kanske fnner du den aningen befängd,
kanske är det en absurditet att jag här bara umgås med de döda
medan jag försummar alla levande som älskar mig;
men tiderna är helt absurda, med ett krig i tvåfodslandet
som helst hela världen bara vill förtränga och ej låtsas om att äger rum,
som detta nya århundrades värsta och befängdaste absurditet,
då världen ju var säker på att den passerat barbariet och var diplomatiskt överlägsen
både i sin mognad och historiska erfarenhets samlade vishet.
Allt är möjligt, både det mest underbara och det mest osannolika,
det mest overkliga och det mest groteska,
som detta krig, din helt absurda sjukdom,
och vår relation trots dödens yttersta brutalitets förfärligaste ingrepp,

som det mest omänskliga och onaturliga tänkbara avbrytande av naturen.
Jag kan icke acceptera det. Och därför lever du i mina rader
liksom vår intima innerliga relation,
pånyttfödd och samtidigt oförändrad sedan vi var små
och följdes åt var dag i skolan genom hela världens äventyr
i form av människans mest underbara upptäcktsfärd:
igenom barnets nyupptäckta universum av den rena kunskapen
och dess möjligheters underbara och berusande oändlighet.
Den upptäckte vi två tillsammans under tre års tid
från åldern åtta fram till elva, och därmed var vi förenade för livet
i det högsta av mysterier: den grundläggande kunskapen om mänskosjälen,
ty allt handlade om det. Det var den enda kunskap som egentligen var av intresse för oss,
och vi fann den, och vi ägde den gemensamt. Båda blev vi lärare
men i ganska olika men kompletterande aspekter:
jag privat inom musiken och som fri lans även som skribent
och du i flosofsk skola med den intensiva människokontakten som din största styrka.
Vilken skada att vi inte fck fortsätta sålunda på skilda håll
men dock i samma riktning, för att leda världen vidare och framåt
genom renodlad konstruktivism – det var vi båda bäst på,
ty, och det var kanske just vår hemlighet,
vi var experter som konstruktivister
och som sådana unika.
78.
Vi reste varje dag tillsammans under tre års tid
en timme hem med spårvagnen sex dagar varje vecka,
och det var nog dessa resor mer än något annat,
stora reseföretag för två små pojkar,
som för alltid svetsade oss samman,
ty det var då samtalen och diskussionerna kom fram,
meningsutbytet, refektionerna, summeringarna efter arbetsdagen,
utbytet av drömmarna och idealen.
Märkligt levande framstår de efter fyrtio år
och mera levande än någonsin:
jag minns din jacka med din krages färg i vitt och rött
och vad du älskade att läsa mest en gång när jag kom på dig ensam.
Har vi då ej kommit längre? Står vi kvar på samma punkt,
är lika entusiastiskt och idealistiskt strävande mot mänskoidealet,
lika ofördärvade av världen trots dess katastrofers turbulenser,
lika varmt uppskattande av livet, lika ensidigt okritiskt konstruktiva?
Det ser inte bättre ut. Det grundläggande hos var människa förändras aldrig,
inte ens, så verkar det, när döden klipper av hans liv.
Tvärtom. Då sporras karaktärens ande mera intensivt än någonsin
och plötsligt med en maximerad motivering.
79.
Min bäste vän, att du ej tröttnar på mitt sällskap.
Men du gjorde aldrig det. För dig var sällskap livet,
att ha folk omkring att ta hand om, gärna yngre,
så att du fck exercera din omåttliga medkänsla,
som var den som gav dig liv.
Vad var det då som gav dig motsatsen?
Vem stötte bort dig, vem var det som tröttnade på dig,
vem vägrade dig medkänsla och empati, vem stängde dörren för dig,
så att du blev tvungen till att öppna den på nytt
igenom att helt sonika ta grymt farväl av livet?
Det är det mysterium, som du tog med dig som din hemlighet till andra sidan
och som vi här aldrig kan bli kloka på och ej ens gissa.
Dock sitter du framför mig, och vi konverserar,

och vi har det trevligt här tillsammans genom blotta samvaron,
men allvarsfrågan har du lämnat bakom dig, ty du är fri,
och därför har du ingen skyldighet nu längre att besvara frågor.
Jag kan endast ställa dem, och vi har att i bästa fall
betrakta dem som sina egna svar, och/eller ännu bättre:
svaren är onödiga, då de är antingen underförstådda eller självklara.
80.
Vi växte upp på 60-talet när Vietnam var aktuellt och hela världen vänstervreds
inför amerikanska formidabla faskot,
då Amerika tillkännagav sin diplomatiska politiska inkompetens
inför en häpen världs uppvaknande inför en supermakts moraliska bankrutt.
Historien upprepar sig alltid, och nu gäller det Irak, men med en skillnad:
då var det moraliskt acceptabelt och försvarligt att bekriga kommunismen,
men det fnns ej någon kommunism i Irak att bekriga.
Man har ingen fende alls utom den kärvänliga diktatorn själv,
och man riskerar blott att göra hela den muslimska världen till sin fende,
en femtedel av mänskligheten, med resurser som Al Qaida och fanatisk fundamentalism.
Kort sagt, man bara trampar i klaveret.
Men det var nu 60-talet som jag nämnde, när vi växte upp
i en moraliskt upplöst värld där inga normer höll
och där vi båda fann att det mest viktiga vi kunde göra i förhållande till samhället
var att inte ha med det att göra,
utan att ta avstånd från dess ständigt mer urartande inkompetens.
Så blev du snickare, antroposof och lärare i Steinerskolan
och fann slutligen en insats värd att göra med att ge eleverna rätt datorkunskap,
så att de åtminstone fck möjlighet att själva lära sig vad de behövde.
Jag gick en mer metafysisk väg genom musiken och gav hellre upp eleverna
än att jag kompromissade med våra ideal,
som var min ledstjärna och som jag vägrade att nånsin släppa.
Båda var vi bittert desillusionerade
av samhällssveket mot de grundläggande mänskliga värderingarna
genom främst amerikaniseringen av skolsystemet,
vilken innebar dess uppluckring och undergång.
Vi kunde ej förlåta överheten hur den skrotade det svenska skolsystemet
och hur kärnfamiljen undergrävdes och bortrationaliserades ihjäl.
Du valde att ändå heroiskt genomföra ett personligt kärnfamiljsprogram
och genomdriva någon mening med en vettig undervisning genom Steinerska alternativet
medan jag blott koncentrerade mig på att överleva
som fri konstnär och med mina ideal som humanist.
Jag överlevde medan du gick under. Ändå gjorde du ej några fel,
din linje var fullständigt hederlig och fäckfri, medan jag var den som gjorde alla misstag.
Här är någonting som inte stämmer, och allt jag kan göra nu i efterhand
är att just framhålla ditt exempel med dess underbara heder.
81.
Min vän, det känns som om det var min skyldighet att överta ditt liv
och leva nu för dig, att alltså börja leva nu det liv som du ej mer fck leva.
Du får gärna leva vidare i mig, jag formligen inbjuder dig,
och på så sätt så vet jag att jag aldrig mer skall sakna sällskap.
Dessutom så vet jag ju av fyrtio års erfarenhet att det ej fnns ett bättre sällskap
än just ditt. Om du har valt mig som din kontinuitet
så väljer jag dig även och med förkärlek.
Så res med mig, var med mig alltid, träffa mina vänner,
var med mig i mina tankar, läs dem,
dra dig ej för att analysera allt jag tänker, säger, gör,
mina motivationer, mina refektioner, konklusioner och visioner,
var min kritiker och granska mig, och jag skall vara mera lyhörd
inför dina invändningar än inför mitt samvete.

Det fnns ej någon gräns för mänskligt samarbetes möjligheter
när det så går över gränserna för både liv och död.
Välkommen, partner, vän och framtid,
och vi skall nog båda tjäna på att sålunda ha fyra fötter
fast förankrade i både jorden, himlen, livet, döden,
verkligheten, andevärlden och naturen,
som egentligen dock är det enda viktiga.
82.
Är jag då en narr som bara umgås med de döda, frambesvärjer spöken,
återkallar dem till livet genom deras andar och gör mig förmätet till ett språkrör för dem
genom mina sjuka fantasiers brist på självkritik, distans och vanlig sundhet?
Är jag då en narr som Swedenborg och Conan Doyle, fast ingen har bevisat att de hade fel?
En sådan fråga är berättigad men kan ej någonsin besvaras.
Jag dokumenterar blott och bryr mig ej om att bevisa med belägg vad jag dokumenterar.
Det må andra diskutera som de vill. För mig är saken klar och ingenting att diskutera.
Kärleken är där och kan ej tystas ens igenom döden.
Vi är alla dödliga men icke kärleken och själen.
Det om någonting är kraftigt genom dessa dikters vittnesbörd manifesterat
och kan icke motbevisas eller vederläggas.
Sedan lämnar jag därhän den möjligheten att måhända andra även
efter döden haft en liknande kontakt med dig som jag,
och därmed kunde kanske något av vad jag här skrivit om bekräftas.
Men om ingen annan vidimerar möjligheten står jag ensam inför evigheten vid din sida,
men i så fall står vi bara dubbelt starkare,
ty vi står kvar då även fastän alla andra vikit.
83.
Vår kontakt är som en brusande berusning
och egentligen kan ord blott göra saken orättvisa.
Glädjen som besjälar oss i denna samvaro är odefnierbar,
men att den besjälar oss är huvudsaken och det enda viktiga.
Så transcenderar denna harmoni allt mänskligt defnierbart
och förståeligt för dödliga, ty det är själva evighetens och odödlighetens hemlighet
som därmed uppenbaras, men blott för oss två.
Jag njuter av ditt ressällskap och kan blott hoppas att du kan avnjuta samma glädje.
Ingen vet hur länge den kan vara – liksom sorgen gäller det för glädjen
att blott ta en dag i sänder och helst inte veta någonting om morgondagen.
Så är stundens lycka fullständig och suverän mitt i den djupa sorgen
som ett ljus i mörkret och som en oas i öknen
men i sin blixtkraft av evighetens ögonblick
tillräckligt för en livskraft för en livstid.
84.
Hur är det att dö? Det är bara att drömma sig bort
och att avstå från kroppen och sinnena och hålla fast blott vid drömmarna
och deras sanning och aldrig mer vakna ifrån deras skönhet.
Så enkel är döden: att ej mera avstå från sanningen
och endast avstå från lögnen, allt det som bedrar,
medan endast det inre, det innersta och allt som fnns där består.
Allt som kommer från den inre världen, från själen, är sanning
och tillhör din egen personliga evighet, som endast är allmän egendom,
medan allt yttre, som sinnena står för, blott är sken och bedrägeri,
vanlig dödlighet, lögn och förvillelser.
Minnet består av de känslor och bilder du fotograferat i själen,
det är ditt kulturarv som du bär med dig för evigt och ständigt förkovrar,
alltmedan det minne som endast är manifesterat i kunskap och färdighet

endast är fåfänga. Håll dig till drömmarna.
De visar vägen till vad du för evigt har kvar till att leva för
medan din dödlighet bara är summan av allt ditt livs fåfänga,
timlighet, färdens förgänglighet och allt förutom din kärlek.
85.
Du fnns alltid där. Det är det underbara.
För mig är det ett mirakel. Kanske fnns du alltid där
för alla som höll av dig och som älskade dig,
men vem kan väl mer ha älskat dig än jag?
Så tänker de väl alla, var och en,
din bror, din fru, din dotter och din son
och kanske alla dina vänner.
Käre vän, jag är dig bara tacksam
för din närvaro och din personlighet och för dess underbarhet,
och att denna sällsamma kontakt igenom döden endast börjat om igen
från början med en ny och bättre fart än någonsin,
som om allt ditt materiella liv allenast varit oss i vägen.
Är vår kärlek då förbjuden genom dess orimlighet,
en levande själ med en död i trots mot alla livets lagar?
Jag tar icke ställning till vårt fenomen, och ej bör någon annan heller göra det.
Jag endast konstaterar vad som försiggår och fromt dokumenterar det,
ty det är dock det minsta som en vän kan göra för en vän.
86.
Avskedets kärlek är defnitiv.
I ditt livs sista ögonblick avgöres allt,
då summeras ditt liv, och om summan blir kärlek så har du gjort rätt för dig,
då har du lyckats, då har du ej något att förebrå dig och ej något att ångra,
och då kan du lugnt lämna allt och gå vidare
via en tillfällig fullständig frihet i ljuset till nästa lektion på din evighetsväg.
Men märk väl, att just det ögonblicket,
det sista, är allt vad du äger att leva för.
Det ögonblicket blir avgörande för ditt liv, och det sätter din stämpel på livet
för de efterkommande, dem som du kvarlämnar, de som har känt dig,
dem som du uppgått i och lämnat kvar något hos av dig själv,
alla dina bestående minnen. Och det är din mänskliga plikt
att de ensidigt färgas av ett enda ord, som är kärlek.
Om du endast lyckas med det har du visat dig värdig ditt liv,
och då blir ditt livs slutliga avsked ditt livs högsta njutning och kärleksakt.
87.
Doktor Sandy sade till mig: "Ditt senaste brev oroade mig. Vad var det för två vänner till dig som
dog?"
Rutger Andersson, en briljant arkitekt och god vän till mig, hade plötsligt gått bort i en
hjärtinfarkt vid bara 57 år. En vecka senare hade jag förlorat min bästa vän från mina bästa skolår.
Även han hade gått bort plötsligt ehuru han varit sjuk länge men totalt förtigit sin sjukdom för mig,
då han i det längsta trott att det bara var en kris som han skulle klara. Jag var inte den enda som
ryckts upp med rötterna av detta dödsbud, chocken hade drabbat hela Göteborg och alla som känt
honom och naturligtvis mest hans närmaste. Men det var efterdyningarna efter bortgången som
affekterat mig djupare än någon baksmälla som aldrig gick över men som bara blev värre genom
manifestationerna av det fenomen som visat sig genom det faktum att han varit min tvillingsjäl. Inte
ens när min far gått bort och inte ens när Berndt Lindholm lämnat oss, som jag sörjt som min bäste
vän, hade de känslomässiga konsekvenserna varit djupare.
"Min vän, du är i fara," sade doktor Sandy sakligt. "En död förföljer dig och drar i dig. Förklara
symptomen."
"Vilka symptom?"

"Det som du kallar 'tvillingsjäl'. Hur visar sig symptomen? För resten, hur nära varandra stod ni
egentligen? Förtro dig åt din doktor. Jag är den tryggaste tänkbara då min enda strävan i mina
undersökningar, vare sig de gäller kropp eller själ, är att hålla mig till sanningen." Han förstod att det
inte skulle bli lätt för mig, men jag gjorde ett försök.
Josef och jag hade stått så nära varandra alltsedan barndomen att vi alltid förstått varandra mer
än väl utan ord. Vi hade haft samma ideal, tänkt samma tankar, haft samma flosofska strävan, haft
samma förkärlek för Italien och Grekland och varit lika jordnära som naturnära. Genom att vi alltid
haft samma flosofska kontakt hade vi inte direkt behövt umgås efter att vi skilts som klasskamrater,
utan alltid när vi träffats apropå hade kontakten ändå alltid förblivit den samma. Vi hade aldrig
behövt förklara oss för varandra.
Det kanske märkligaste av allt var att vi fått samma hälsoproblem med magen och med blödande
ändtarm. Jag hade klarat alla mina magsårskriser och undersökt ändtarmssåret redan 1986 och då fått
instruktioner om hur det skulle skötas. Han hade undersökt sig femton år senare och fått en
cancerdiagnos efter en ännu outredd och oursäktlig väntetid på sex månader. Naturligtvis hade han
inte kunnat ana att jag haft samma problem. Hade jag fått veta om hans problem genast vet jag att jag
kunnat rädda honom.
Doktor Sandy ställde närmare frågor om sjukdomen och sade: "Förre kungen av Marocko hade
samma sjukdom och dog av den, men han var gammal. Det är mycket ovanligt att man får något
sådant vid så unga år. Din väns cancer måste ha varit mycket sällsynt. Det fnns två möjligheter.
Antingen var det slarv från läkarnas sida, och i så fall är det som du säger oförlåtligt. Men troligen var
de snarare så osäkra på diagnosen, då malignt melanom i rectus är extremt ovanligt, och att de därför
väntade så länge. Även i så fall är det dock oförlåtligt av dem. Alla läkare vet, att om möjligheten till
en cancerdiagnos föreligger måste detta fastställas eller vederläggas genast, då minsta dröjsmål kan
vara livsfarligt. Det andra alternativet, som ej kan uteslutas, är att diagnosen var felaktig och att din
vän fck dödlig cancer av behandlingen. Sådant händer oftare än vad någon läkare vill eller vågar
tillstå.
Det viktigaste av allt är att man behåller initiativet själv, ty ingen kan känna bättre en patient och
hur han känner sig än patienten själv. Själv är alltid bästa läkare. Om man överlåter initiativet åt andra
minskar ens chanser genast drastiskt. Det egna initiativet är det egna livet, och något annat liv har
man inte.
Så kommer vi till fenomenen post mortem. Jag vet många fall av tvillingsjälar, där den ena
förlorat den andra, med alltid intressanta men alltid olika fenomen som följd. Det är vanligare hos
kvinnor än hos män och särskilt vanligt i förhållanden mellan mor och dotter. Mellan män kan det
bara uppstå om båda männen varit mer än vanligt känsliga. Ett fall som jag aldrig glömmer inträffade
i andra världskriget. Båda var offcerare av olika grader, och båda hade mycket känsliga magar. De
följdes åt i livet genom skolan och genom hela karriären. Båda deltog i invasionen i Normandie, där
den ena stupade. Efter det upphörde den andras magproblem. Det fanns ingen förklaring, men han
menade själv att han satt inne med förklaringen. Jag tror inte att han någonsin avslöjade det för någon
annan än för min far, som var hans läkare och enda förtroendeman.
"Steve kom till mig direkt när han var död," sade han till min far, båda hade druckit whisky då,
"och jag välkomnade honom. Jag var berusad av invasionens framgång och av whisky, och jag hälsade
Steve välkommen att dela min kropp med mig hädanefter. Steve tackade för min generositet och
genmälde att han i gengäld skulle tillföra mig all den hälsa han återvunnit efter döden och som jag
saknat hela livet, om jag bara inte släppte kontakten med honom. Följaktligen, doktor, fnns det inga
skäl till att jag någonsin skulle släppa kontakten med honom."
Min far delgav mig detaljerna i detta fall när jag själv blivit läkare, och han bad om min mening.
Historien var så märklig att jag bad honom upprepa den. Han upprepade den utan att förändra en
enda detalj. Jag kunde inte förklara den eller kommentera den.
Min far menade att en psykiater omedelbart hade stämplat offceren som schizofren. "Vad du än
blir, så bli aldrig psykiater, Sandy. De har alltid fel och vet ingenting. Det är mycket intressantare att
som vanlig läkare helt enkelt samla på fenomen och betrakta dem i sig utan att försöka analysera eller
rubricera dem. Att låta andra leva som sig själva är det bästa sättet att leva själv."
Jag vet inte om din tvillingsjäl uppvisar liknande tendenser, men med detta vill jag egentligen
bara ha sagt att fenomenet inte är ovanligt, även om det egentligen bara kommer till tals i mycket
intima sammanhang."
88.
Kärleken är bara känslor,
och de känslorna är eviga, ju mera ren din kärlek är.
Det renaste av alla språk är känslornas,
och när din kärlek blott är känslor är det evighetens eget språk,

som lever och fungerar över alla gränser även efter döden.
Det är den transcendentala kärleken som aldrig dör,
vars kraft går över allt vad mänskor kan förstå
tills de får egen verklighet på den igenom vad de själva får uppleva.
Finns det äkta känslor så kan kärleken ej bli mer äkta
och då bär den evighetens egen stämpel
som ej någonting och ej ens evigheten själv kan utplåna.
De känslorna är levande emellan oss
nu efter döden som igenom ett mirakel
och kan aldrig mer fördunklas
eftersom ej själva döden lyckats mer än med att höja dem
till fxstjärnornas egen högsta himmels evighet.
Det är ej någon överdrift. Det är bara trohet.
89.
En människas mänsklighet mäts i hans tårar.
Den som ej kan gråta är ur mänsklig synpunkt en uttorkad brunn,
medan den överkänslige, som lätt blir rörd och lätt faller i tårar,
har kunskapens rötter långt inne i människohjärtat
och är såsom källa till kunskap och liv outsinlig.
Så är överkänslighet, blödighet, lättrördhet, ömhet,
romantiskhet, fallenhet för svärmeri, drömmerier och sentimentalitet
inget negativt eller föraktligt men bara livsfrämjande positivt.
Så begrav inte tårarna, frys inte ner dem
men öppna ditt hjärta i stället för känslorna, låt dem få vädras,
låt dem få fyga i frihet, och låt dem få ersätta fördomsfullheten,
fxeringarna, den kallhamrade intoleransen och negativismen,
förnekandet, stängandet av dina dörrars ventiler och de förutfattade meningarnas dogmatik.
Den som bland alla mänskor har mest rätt i livet är den som mest lider, det gråtande offret,
alltmedan hans plågare, de empatilösa, bara är okunniga i sin självmordsdrift
mot sina själar, sitt livs möjligheter och mot sitt livs upphov och urkälla: sitt eget känsloliv.
90.
Visserligen har du rätt i din sympatiska och mänskliga flosof:
"Vad rör oss döden? Livet lever och dess fest får aldrig avbrytas,
den måste alltid rulla vidare som om ej döden fanns,
så glöm att jag är död och borta. Bara festa på som vanligt."
Nej, det kan jag inte acceptera, ty så ytligt får ej livet vara.
Du blev offer för den grymmaste tänkbara orättvisa genom ödet,
genom slarv av läkare och genom underlåtelser av himmelsskriande och oförlåtligt slag,
kort sagt, av mänsklighetens gissel ignorans, omänsklighet och dumhet.
Skratta åt mig om du vill, men jag svär dessa fender odödlig fendskap
och skall bekämpa dem med hat och oförsonlighet tills jag är lika död som du,
fast det betyder: lika levande som du är i all evighet fastän du är död.
Så släpp mig ej och övergiv mig ej i detta mitt livs korståg,
så skall jag ej heller någonsin förglömma dig men alltid vara med dig,
så att vi är två oövervinneliga segrare tillsammans i det ädlaste av alla syften:
att berika mänskligheten med mer mänsklighet och kunskap och förståelse.
91.
All den kärlek som du givit till en annan
är den säkraste av alla investeringar,
ty efter livets fullbordan summeras räkningarna,
och då får du all den kärlek du har givit bort tillbaka
med en bonusränta mera underbar än vad du vågat drömma om,
ty kärleken förräntar sig och lönar sig långt mer än något annat.
Kärleken är aldrig orättvis, ty när den väl är given frivilligt och uppriktigt

så dör den aldrig men ger endast utdelning och återbäring i oändlighet.
Den kan ej påverkas av infation och marknadskriser
men är starkare som kapital än ens det rena guldet.
Var ej därför någonsin försiktig eller rädd att investera
kärleken i vänskap, relationer eller vanliga kontakter,
ty ju mer du ger av den, dess mer förräntar och multiplicerar den sig,
och allt vad du ger i kärlek kommer alltid i överraskande form tillbaka
när du som minst väntar det och alltid i den form som du förtjänar.
92.
Ringo kom att berätta om ett häpnadsväckande fenomen i samband med hans livs kärlek. De
hade varit tillsammans i nio år, varefter hon hade dött, men de stod fortfarande i daglig kontakt med
varandra – efter 25 år! Han berättade alltså rätt upp och ner som den självklaraste saken i världen att
han fortfarande umgicks dagligen med sin enda älskade, som dog 1978, som om ingenting förändrats
och ingenting hänt. "De älskade dör inte förrän man låter dem dö genom att man glömmer dem. Så
länge man bevarar dem levande inom sin egen själ kan man aldrig förlora kontakten med deras egna
levande själar. Vi kommer alla från en och samma själ, den själen är statiskt odödlig, och den del vi
har i den genom våra egna själar är lika odödlig. Själarnas samvaro och umgänge upphör aldrig så
länge de älskar varandra." Jag kunde bara ge honom rätt i allt.
Detta var kanske just hemligheten med hans liv. Han var ett fenomen av ungdomlighet i sitt
sextionde levnadsår och fullkomligt överväldigande som energiknippe. Han sprudlade av energi och
livsglädje och erkände själv att han kanske hade väl mycket överloppsenergi. Han var fortfarande en
fitig fruntimmerskarl som hela tiden fann sig nya damer och hela tiden fck problem med
nödvändigheten att klara sig från äktenskap. Han gjorde inte barn, men han älskade kvinnor
passionerat och med respekt. Han kallade sig själv en nomad, som aldrig kunde stanna länge på
samma ställe och aldrig kunde rota sig. Det hade han gjort till en levnadskonst, och hans liv var en
enda färgsprakande explosiv mosaik av erfarenheter, nya kapitel, nya länder och nya experiment. Han
letade efter någon som kunde hjälpa honom skriva hans självbiograf, då han med rätta menade att
hans erfarenheter kunde ha något att lära envar. Och detta enormt rika liv hade han konsekvent
genomfört med ena foten på andra sidan, med en grundligt genomtänkt andlig livsflosof närmast
färgad av buddhismen och i oavbruten kontakt inte bara med sin avlidna älskade sedan 25 år utan
också med sin mor, märkligt nog alltså bara med kvinnliga "spöken".
93.
Din bortgång var ett sabotage mot båda våra liv och allas liv som kände dig,
en irriterande oacceptabel olycka, liksom en jordbävning,
en mänsklig katastrof för mig och framför allt för dig och för de dina,
som ej ingick alls i någons planer, som jordbävningen i Kobe.
Liksom vrak och chockade kvarlevor efter katastrofen går vi kvar som spöken
irrande och letande helt desorienterade och fnner blott
att du allena oberörd fnns kvar intakt, seren och helt lugn efter katastrofen.
Men du är blott en astralkropp med dess fördelar och nackdelar.
Du slipper mera skämmas för dig själv, din kropp och dess besvärligheter,
efter döden är man alltid välklädd utan att man mer behöver tänka på att klä sig,
och fastän man icke klär sig är man aldrig naken: nakenheten är ej ett problem.
Å andra sidan saknar man all syn och hörsel, lukt och smak och fysisk känsel
medan allt i stället i ens väsen blott består av själens känslighet och dess förnimmelser.
De osynliga antennerna är allt, men de är alldeles extremt och fruktansvärt vid liv och aktiverade.
De känner därför allt vad man ens tänker om dig om det bara kommer ifrån själen.
Därmed kan det uppstå en kontakt som man kan bygga på.
Den har vi funnit, den fungerar, och så verkar vi med växelverkan.
Jag kan ge dig allt jag känner och upplever, och du verkar som inspiratör och samvete
då du ser mer och genomskådar vad jag inte själv kan se med ögat.
Och så har vi blott att hålla på och fortsätta gemensamt.
Pakten håller, samarbetet inte blott fungerar men utvecklas dessutom,
och det kan inte just bli bättre. Det är all kompensation som jag kan fnna
och som alls i någon mån kan trösta mig för det brutala ödessabotaget,
som jag aldrig kan förlåta eller acceptera.

94.
När livet inte räcker till och empatin tar slut,
skall man då bara resignera? Skall man acceptera nederlaget,
säga till den älskade att man ej orkar älska längre,
duka under för de överväldigande motgångarnas övermakt
och acceptera ödet som sin överman och döden som en ond besegrare?
Nej, aldrig. Man kan alltid lägga in en högre växel.
Pessimismen är en ursäkt för att slippa kämpa mer,
en undanfykt för att fegt slippa livets ständiga överansträngning,
som är nödvändig för överlevandet och för allt livets strävan.
Och att avstå därifrån är det defnitiva nederlaget och ett andligt och moraliskt självmord
och som sådant det mest livsfentliga och dumma man kan göra.
Vägra acceptera döden, unna livet att få överleva döden,
låt din död blott bli din tröskel till din evighet,
och du skall triumfera alltid liksom livet självt,
som då skall alltid strida för dig vid din sida.
95.
Det var alltid svartsjuka emellan oss – vi tyckte om varandra alldeles för mycket.
Du blev svartsjuk på mitt umgänge med Valdemar och sade upp min vänskap
i en rasande dramatisk och demonstrativ uppgörelse i öppenhet
och var mot mig såsom en sten tills jag med vänlig övertalning
övertygat dig på nytt om all min trohet;
och när du tog hem mig till din fru så fann jag genast att hon aldrig kunde dela och förstå
vad vi två haft gemensamt. Därför höll jag mig ifrån ditt hem i alla år:
din vänskap ägde jag från barnaåren, som hon aldrig kunde veta något om.
Så hon fck rå om dig fullständigt under tjugonio år tills döden skilde er,
och under all den tiden såg jag dig ej mer än sex-sju gånger varav tre väsentliga,
en gång vart fjärde-femte år. Det var för fattigt och ej acceptabelt.
Så jag började att ge dig min journal mer regelbundet varje månad
och du visade dig vara helt pålitligt trogen som prenumerant.
Det var vår enda och ensidiga kontakt de sista nio åren
tills vi möttes och du redan drabbats av din sjukdom som du då förteg för mig,
en kroppslig vidrig sjukdom av det mest förnedrande och orättvisa slag
som aldrig dock kom vid din själ, som kämpade sin kamp mot kroppen
tills du triumferande besegrade den vidriga belastningen
och framstod skönare och friskare än någonsin i din befriade astralkropp.
Sådan ser jag dig: seren och lika klart oemotståndligt skön som när vi båda var små gossar.
Men, ack, detta blir för tjatigt. Jag står inte längre ut med denna nostalgis melankoli.
Det leder bara till den bittraste självömkan i kvadrat, då den blir dubbel,
medan framtiden är allt med livet och de alla som vi älskade och kände och som lever kvar.
Dröj kvar hos mig som dubbelgångare och tvillingsjäl och älskare, skyddsängel och inspiratör,
men låt mig ej förfalla till försummelse av mitt livs ansvar
blott för all den skönhets evighet i drömmarna vi ägde
och alltjämt har att förvalta och gemensamt föra vidare.
96.
En stund med dig, min vän, är mera värd än något annat mänskligt sällskap.
Men hur är det möjligt då, när du är död?
Min vän, vi hade bara goda stunder någonsin,
vår vänskaps renhet var total, och därför kan den aldrig dö,
och därför lever alltid våra stunder kvar evinnerligen
som ett kontinuerligt stadigt sällskap som ej någonsin kan dö
men alltid blott förblir det bästa och i sin odödlighet fullkomligen naturligt.
Hur ser du på mig, min vän? Jag ser dig alltid framifrån
med all din uppmärksamhet på mig och med varm och öppen blick.
Jag ser dig aldrig i profl, din baksida, din rygg och aldrig med ett bortvänt öga

utom kanske just i sådana mer väsentliga lägen
då du samlar dig för att bemöta min och ge mig av din egen kommunikation.
Vår öppenhet var alltid gränslös tills vi skildes
och det som kom mellan oss var kropparnas begär – ej något annat.
Därför blott har vi nu återfunnit den kontakt vi hade innan
och fortsätter nu som om ej något hänt och ej förändrats under fyrtio år,
vår renhet återfunnen och intakt och du befriad från din kropp
och jag mottaglig lyckligtvis för andra sidans företeelser och dess signaler.
Din signal var som ett SOS – "Vad är det som har hänt mig?"
och jag besvarade den genast när jag lyckats väl lokalisera dig och orientera mig
i vad som hade hänt. Men var det jag som kom till din undsättning,
eller var det du som kom till min? Förmodligen så kom vi båda till varandras.
97.
Den största smärtan var att vi ej fck en chans till ett farväl.
Du rycktes bort, och vårt farväl blev därigenom maximalt brutalt.
På så sätt blir ett avskedstagande en evighet av smärta
men samtidigt en tillgivenhet och värme som ej någonsin kan avta.
Avskedet blev avklippt, oavslutat, aldrig genomfört och aldrig ens manifesterat.
Därför är du kvar: du fck ej ta farväl.
Så glöm det avsked som vi aldrig fck,
dröj kvar för evigt med vårt goda minne,
och ditt sällskap skall ej någonsin mer bli försummat.
Så förevigas vår vänskap i ett evigt anti-avsked,
och jag släpper aldrig taget om en dröm som hör till evigheten.
Så i stället för ett avsked hälsar jag dig varmt välkommen
som en ärad gäst att alltid stanna kvar i hjärtat
i mitt hem och med mitt liv som hädanefter även ditt.
98.
Du försummades ihjäl. Så är det med en känslig själ.
Den kärlek som hon en gång fått och njutit av
blir till en kontinuerlig pliktuppfyllelse som aldrig mer får avta.
Kärleken är ansvar först och främst, den handlar ju om känslor endast,
och det fnns ej någonting mer känsligt, ömtåligt och bräckligt.
Jag tar ansvar för mitt livs försummelse av dig vid mogen ålder,
och mitt straff blir att jag aldrig kan förlåta mig.
Men troheten fnns kvar, och den har överlevt förlusten och mitt brott,
och det fnns inget mera säkert tecken för sann kärlek än troheten oförminskad
vad som än inträffar. Vi har drabbats i vår relation av absoluta katastrofen,
men därav har troheten allenast utgått mera stärkt och underbar.
Det vet vi: du fnns alltid där, och jag fnns alltid här,
vi har varandra mera efter döden än vi hade innan,
renheten i vår passion har utgått renare än någonsin efter din död
som i triumf, och troheten är trognare än någonsin.
Det kanske just är livets mening: att allting kan övervinnas
om man bara ständigt lägger in en högre växel,
vilket man ej någonsin får dra sig för. Ty livet är en sport
med ständigt högre utmaning, med ständigt större svårighet,
som kräver ständigt större ansträngning och mod.
Så länge man ej drar sig för att lägga in en högre växel,
så länge klarar man sig vidare, så länge fortsätter man leva,
så länge övervinner livet allt och även döden.

99.
Givetvis, min vän, är ingenting så säkert
som den kärlek som består och övervinner döden.
Endast sådan vänskap är det värt att samla på.
Man kan ej någonsin få nog av vänskap som ej någonsin tar slut,
en tvillingsjäl är mera värd än hela världen,
och det fnns ingenting som säger att de är begränsade till en.
Naturligtvis kan jag ej fnna någon annan såsom du,
men jag var väl en knöl om jag ej älskade och delade min kärlek
frikostigt med andra människor som visade sig värda den.
Men du består, du var min första fasta vänskap av sann evighetskarat,
och tro ej att jag någonsin kan avstå ifrån någonting så värdefullt
som aldrig senare har överträffats ens av någon äkta kärlek.
100.
Kärleken är evig och det enda som är liv.
Så länge som man älskar är man levande och endast då.
Det spelar mindre roll vem eller vad man älskar,
bara det är någon annan än sig själv.
Ty egoism och egenkärlek är den enda säkra döden,
livets återvändsgränd och dess mardrömsfälla,
som kan karaktärsförändra den mest obestickliga och goda själ till motsatsen.
Du har ej någon viktigare uppgift i ditt liv än blott att älska,
allting annat är högst oväsentligt, ovidkommande och dumt;
den enda röda tråden i ditt liv är att du älskar någon annan än dig själv,
den enda meningen med livet och din enda ursäkt för att leva.
Kan du uppfylla den uppgiften, som är ditt livs utmaning,
måste ditt liv bli en strålande succé vad du än gör,
och att ej klara detta är omöjligt, om man en gång lever och kan fatta
att man bara är en människa.

Andra delen.
101.
Kärleken bör alltid vara snygg och genomföras oklanderligt.
Romantiken existerar inte om den inte är estetisk.
Äktenskapsbrott är ej äktenskapsbrott om de genomförs med stil.
Svartsjuka är ej blott en sjukdom men en svårartad mentalsjukdom,
ett grovt symptom på att all kärlek löpt sin kos och fullkomligt urartat.
Ingen älskare har råd att slösa bort sin kärlek med att vara possessiv.
Man kan ej äga kärleken och ställa krav på den man älskar.
Kärleken blott ger och älskar, njuter och försvarar, bygger upp och vårdar.
Destruktivitet i kärleken är inte längre kärlek men dess motsats.
Jo, jag älskar dig, men jag vill aldrig få din man att känna sig bedragen,
ty jag älskar även honom. Låt oss älska varmt varandra alla tre
som syskon, jag, den äldste, och din man, den yngste,
med dig, vår bedårade och dyrkade, emellan oss
som syster, kejsarinna och gudinna. Ja, jag vet att det är svårt
då vi nu ej får se varandra mer på månader, kanske ett halvår,
men vår kärlek fnns dock där och kan ej mer förnekas.
Låt oss vårda den och ömt beskydda alla tre varandra
i ett heligt själs- och tankekollektiv som aldrig mer kan skiljas
som tre själar i en enda själs gudomliga treenighet.

102.
När en kvinna börjar manövrera är det dags att dra sig ur.
Hon börjar aldrig manövrera förrän hon tror hon har vunnit
och hon känner sig ha blivit säker på sin sak.
Det misstag hon begår och som hon aldrig inser själv
är att hon genom sina manipulationer och manövrer bara gör sig avskyvärd.
Hon tappar all sin glans, förlorar all sin skönhet och sina behag
och framstår bara i all nakenhet som en i snikenhet förlorad själ.
En toffelhjälte är en man som aldrig genomskådat denna snikenhet och egoism
men fallit undan för den, blivit hennes manipulationers offer
och gått med på att bli manövrerad intill sitt fördärv och egna undergång.
Men samtidigt är varje man försvarslös inför kvinnans manipulationer och manövrer,
ty vad är en man som bjuder kvinnor motstånd?
Han är ej en man men möjligen en mes och dum som sådan.
Nej, den enda vettiga försvarsåtgärd mot kvinnor som har börjat manövrera
är att fy och överge den kvinnliga intrigen fullkomligt och genast.
Annars fastnar man ohjälpligt i ett spindelnät av träskbeskaffenhet,
och det är klokare att fy och dra sig undan än att slåss mot omöjliga odds.

103.
Min kärlek är absurd då den är dubbel, kluven och orimlig.
Den är delad mellan en som nu är död och en som är en god väns hustru.
Båda älskar jag och outsägligt, men jag kan ju aldrig nå dem,
någon av dem. Min avlidne vän kan jag ej få tillbaka mera någonsin,
och min väninna, hustrun till en så god vän till mig,
kan jag ej någonsin beröva honom eller låna ifrån honom,
och så bor hon dessutom ett antal hundra mil långt härifrån.
Så skiljs min narraktiga och hopplösa dubbla kärlek grymt ifrån mig
av den skiljelinje som fnns mellan liv och död
och av ett geografskt astronomiskt avstånd utom dessutom en svår moralisk nöt.
Men kärleken fnns ändå där, och den fungerar!
Jag kan känna att de även älskar mig – åtminstone i tankarna –
och det är helt tillräckligt – för mig räcker kärleken med andlig vällust,
telepatisk närhet, godhet, värme och tillgivenhet i all oändlighet
som därför trotsar tid och rum och liv och död och icke kan begränsa sig.
Om kärleken så lever kan den aldrig dö, och då är den tillfyllest.
Vad behöver jag då fysisk stimulans, erotisk tillgjordhet,
krampaktighet och paroxysmer, när jag har den kärlek
som går över allting kroppsligt och som varar?
Jag föraktar all den kärlek som ej är transcendental,
ty det är endast den som tillfredsställer mig,
och har man den, den bästa, kan man aldrig mera nöja sig med mindre.

104.
Det händer, att när någon avbryts i sitt liv av orättvist förlopp
emot sin egen vilja innan han är redo, genom sjukdom, olyckshändelse och krig
förblir han vanligen närvarande i sinnevärlden som i limbo
med ett ouppklarat öde, brottandes långt efter döden med sin orättvisa
utan att få klarhet eller något svar på sina frågor.
Oron dröjer kvar och kan ej stillas,
och den kan allenast stillas genom kvarlevandes deltagande i den,
deras inkännande och förståelse; ty fastän han är kvar i sinnevärlden
kan han inte ses men endast kännas.
Desto tydligare kan han kännas om man koncentrerar sig på känsligheten,
och då kan man även telepatiskt och transcendentalt kommunicera.
Det kan bli ett evigt argument, ty den problematiken är olöslig:

orättvisans grymhet och problem, det ofullkomna livet,
livet som man ej fck leva, känslorna man ej fck ge,
det outtryckta, kärleken som bromsades och stoppades,
ett skri av desperat förtvivlan, frustration, desillusion och vanmakt
som i styrka, makt, moralisk kraft och giltighet
har rätt att ljuda och att höras i oändlighet och i all evighet.
105.
Du gav mig Rudolf Steiner såsom tröst,
en sällsamt skarpsynt metafysiker och tolerant profet,
en idealisk vägvisare för en obegränsad framtid,
högaktuell och evig i sin klarsynthet och klokhet,
mänsklig i sin religiositet och djup som pedagog och social förkunnare,
som reformator inom andens rike kanske seklets störste och mest viktiga nydanare,
en man inom vars religion varenda religion får plats med rymlighet
förutan att buddhism och hinduism, den kristna läran eller judendomen
utesluter någon av de andra, kort sagt, ett universellt geni
som lämnade en skola, en flosof, en rörelse, en praktisk levnadsvisdom
och en religion av bara sundhet efter sig.
Den fann du före mig och lämnade åt mig att överta,
att utforska, uppmuntra, underblåsa och exploatera
till blott fördel för varenda människa som kommer i kontakt med den.
Jag tackar dig för denna gåva och beklagar
att jag aldrig kunde ge dig något liknande.
Vår vänskap var förvisso i den riktningen, vi var helt överens
om reinkarnationens möjlighet och trolighet, vi hade inget tvistemål däröver,
men vår självklara överensstämmelse kom aldrig vidare,
och därigenom blev det tankekontinenter kvar att diskutera,
katedraler av flosofer som vi aldrig tog oss in i
och som väntar på oss än.
Du gav mig allt men lämnade mig ensam,
medan jag helst hade gett dig allt och hade allt att ge,
men när jag nu vill ge det fnns du inte kvar att ta emot det.
Alltså får vi klara oss med denna sällsamma nödlösning:
att kommunicera över alla gränserna för liv och död;
och så väsentligt är vårt argument,
att ingenting kan hindra det från att bli ventilerat
föga tillfredsställande på grund av gravens tystnad
men dock omisskännligt ekande öronbedövande igenom hela evigheten:
du är inte död, ty jag, din vän, och vår flosof och Rudolf Steiner lever.

106.
Var det därför du dog? Brist på tålamod
med oss försoffade tröghjärnor, som inte fattade
vad livet handlade om och vad du var i färd med
på väg in i djupare insikter om livets innersta mening
som du inte kunde få över till oss utom genom att rycka oss upp
och det ytterst brutalt och totalt utan att lämna någon rot kvar?
Även om detta inte direkt var din mening blev det resultatet;
och allt vad jag då kan känna är tacksamhet för ditt livs offer,
ty det har då sannerligen väckt upp mig och satt fart på mig
in i eteriska världar och deras ockulta fördoldheter
där allting väntar på att bli uppdagat och utforskat.
Tack för ditt ledarskap och denna vägledning.
Därmed har du nu för mig blivit som en Vergilius för Dante
fast ej ner i helvetet utan tvärtom upp i himmelens eviga sanningar.

107.
Vad allt vi icke gjorde kan vi ännu göra.
Enda skillnaden är att vi ej kan göra det nu i praktiken.
Men i stället kan vi göra det med desto större innerlighets välbehag
i drömmarnas förklarade idealisms romantiska beständighet;
och det är ingenting att skratta åt, ty ingenting är sannare
och verkligare än just allt som sker i andevärldens ideella värld.
Vi kan fortfarande umgås och diskutera, utbyta erfarenheter,
trollbinda varandra genom flosofska förunderliga argument och andemeningar;
ty inget språk är mera uttrycksfullt och har mer möjligheter än telepatin.
I den är allting klart och omöjligt att missförstå,
ty drömmars språk kan man ej taga miste på,
då det är bara rena känslor.
Sanningen är bara känsla. Fakta är dess resultat,
men känslans tanke är upprinnelsen till sanningen
och till den verklighets konkreta oförneklighet som utgör resultatet.
Ingenting är falskt i känslans och i tankens värld,
ty ingenting som tänks kan någonsin förnekas.
Så vistas vi tillsammans i den renaste flosofn,
den högsta renhetens och godhetens,
gudomlighetens paradis av idel tankens känslospråk
som i sin skönhet dominerar och omvälver hela världen
i en högre grad av universalism än hela universum.

108.
Min vän, hur nära vi än står varandra
och hur ledigt än kontakten mellan oss fungerar
i en öppenhjärtlighet och innerlighet utan motstycke
som överträffar allt som alls kan förekomma mellan två som lever,
är dock ändå saknaden det största mellan oss,
det faktum, att vi aldrig fck ordentligt tala ut som vänner
och att allt det mest väsentliga vi borde ha fått fullborda tillsammans
ej ens blev inlett eller diskuterat eller ens planerat.
Vi lever nu det liv vi aldrig fck tillsammans,
men i brist på verkligheten kan det aldrig bli
vad det i verkligheten kunde dock ha blivit.
Vi får leva nu för saknaden av allt det
som ej ägde rum emellan oss men blev uppskjutet
till en framtidsutopi av enbart drömmar.
Men ändå är denna verkligare än en verklighet,
och vi kan dela våra drömmar och idealism
mer innerligt och ärligt med varandra
än vi kunde instängda i jordelivets konventioners hänsynstaganden,
och detta måste dock betecknas som en avgörande seger,
som om vi först nu har lyckats fnna hemlighetens hjärtpunkt hos varandra
som förblev fördold så länge som vi levde,
som om din död demaskerat oss och avslöjat vår relation
som något mycket underbarare än vad vi kunde drömma om
så länge vi satt fast i livets konventioners dödlighet.
Så blev ditt livs befrielse min egen,
och förklaringen av detta blev din själs befrielse också.
Men detta är för underbart och för ockult för dödliga
att kunna fatta – endast vi två delar hemligheten,
och den ene av oss är ju död. Men det är hemligheten –
relationen överlevde döden med den äran
för att därigenom överträffa själva livet och sig själv.

109.
Du lyssnar tålmodigt till vad ej någon annan orkar höra
med en outtröttlig vänlighet som icke är av denna världen,
men hur orkar du? Hur kan du tåla alla mina felslag,
hur jag fastnar i tangenterna med mina ofullkomliga förvridna fngrar,
kommer av mig, hakar upp mig, stapplar, snubblar, stammar fram
utslitna stycken på det risiga antika pianot, som ej låter något vidare,
och härdar ut med vad jag spelar varje dag i olidlig oändlighet.
Men tålamodet utmärkte oss båda två – vi var det som stod ut,
behärskade oss och höll god min när de andra bara rasade, kreverade
och hade sina utbrott utan mening för att göra bort sig på trivialiteter,
medan vi såg bortom timligheten, njöt av perspektivet och stod ut.
Vi kunde sovra ut väsentligheterna i livet och slå vakt om dem
och glömma allt det andra, ignorera allt det världsliga
som bara dumt var i sin meningslösa intighet
för att ha siktet kvar beständigt på det meningsfulla,
varigenom vi behöll varandra – aldrig att vi släppte någonsin
den andra helt ur sikte. Kommunikationen och kontakten var den lösaste tänkbara,
men den höll, förbundet höll och varade beständigt
för att efter döden bli bekräftat och med övertydlighet reinforcerat
för att leda in i en långt gåtfullare framtid än vi någonsin alls kunde föreställa oss
var möjligt, hur fantastisk världen än i början redan tedde sig för oss.
Nu står vi där vid en ny början – och har åter ingen aning om
vad som kan vänta oss, precis som då för fyrtio år sedan.
Så rullar evigheten på i ständigt samma cirkel,
och det gives inget slut förutan en ny början
med en ny värld öppnad mot ett nytt oändligt perspektiv
av möjligheter, kärlek, upptäckter, utveckling
och en ständigt mer förunderlig förkovran
när det gäller andligheten i vår verklighet.
110.
Är det fel av mig att anlita dig som mitt samvete och spegel?
Det känns som att du ger mig klarsignal, och du är effektiv dessutom.
Sanningen består av nio tiondelar tvivel, sade någon,
och det är den luttring livet och vi alla väl behöver
för att kunna överleva alls med någon bibehållen självrespekt,
den ständiga personlighetsrenhållningen, som oavbrutet kräver dödens närhet
för att kunna sporras till förnyade ansträngningar för livets skull.
Så stanna gärna kvar och fåsa i min nacke, död, och påminn mig
om livets angelägenhet helst oavbrutet,
även om det innebär personlig isolerings ensamhet till döds
i hypokondriska neuroser, psykopatologiska inbillningar
och andra hallucinationer, som ej dödliga kan se
som annat än som schiziga idiosynkrasier;
men dödens närhet och umgänget med den är ej annat
än en helt naturlig kontinuitet, precis som dagliga klosettbesök,
förutan vilken renande process ens liv blott vore
dödliga förstoppningar och stampande på samma ställe,
stagnation och själsligt självmord, kort sagt, dödlig andefattigdom.
111.
Jag tar mig ut till någonting jag vunnit,
men min vinst är bara någonting jag funnit.
All min tid förrunnit,
ingenting jag hunnit,
jag har bara brunnit.
Så har allt försvunnit.

112.
Den största, djupaste mest äkta smärtan är de tårar som man gråter inåt,
som ej syns och märks men som man känner själv
som smärtan som får hela universum till att dåna.
Djupast känner denna smärta de avlidna,
särskilt orättvist avlidna, som blev ryckta från sitt liv
av orättvisans öde, eller alltför unga, eller mitt i väsentligt engagemang.
De kommer åter och förblir kvardröjande vid ofullbordat liv
och hänger över sina närmaste och vakar över dem
för att uppfölja sina öden, se dem fullkomnas, få svar på sina frågor
eller få igenom en rättmätig hämnd.
Jag känner er, ni osaliga andar i familjen,
och jag följer med er vakandes med er
och släpper aldrig er ur sikte med min fromhet, mina böner och min empati.
Jag fck kontakt med dig, min morbror, redan 1974,
då du sökte upp mig i min ensamhet på stranden
för att dela med dig av din ensamhet och din förtvivlan
sjutton somrar efter din passionsdöd, och jag känner dig fortfarande.
Min far, du grubblar ännu tio år efter din död på din familjetragedi,
jag delar den och jag förstår den och rannsakar dagligen problemet än
med dig, ty det är bådas vårt outhärdliga trauma.
Men min vän och klasskamrat, du ljöt den grymmaste mest orättvisa hädanfärden
alltför ung och frisk på krönet av ditt liv och mot din vilja.
Du är den mest levande osaliga av alla, och jag håller med dig,
och kontakten med dig är den spiritistiska kontakt som nu betyder mest för mig.
Håll ut, ni osaliga andar, giv ej upp men grubbla vidare,
förfölj det grymma orättvisa livet med era olösta frågor,
och vi skall ej ge oss förrän ni fått frid och alla era livsproblem
har fått sin lösning och avslutning. Det är inte mer än rätt,
och jag står på er sida emot livet och skall kämpa för det mänskovärde
som berövades er utan sak av livets orättvisa dumhet.
Jag är med er, fastän hela världen skulle vända sig mot mig
för att befästa ytlighetens överhöghets lättsinnes vulgaritet
som något viktigare och mer giltigt än odödlighetens ande hos en människa
och hennes rätt till den.

113. Visshet
Jag vet att du lever
och mera än det: du är nära,
alldeles i närheten, ja, ännu närmare:
inom mig, utom mig, överallt
var jag blott har mina tankar.
Ty jag är en expulsiv människa:
jag lever mest genom tanken och sinnesnärvaron,
betänkandet och eftertankens försiktighet
och inte alls genom impulsiv handling.
Ty denna så kallade synliga sinnevärld är blott en lögn,
en kuliss och en hägring för syns skull,
förställningens såpopera, en absurd underhållning
för fåfängans skull – kanske Guds egen fåfänga.
Allt det väsentliga ligger där bakom
fördolt i osynliga tankars kulisser,
där allt äger rum och är konstruktivt, långsiktigt
och har betydelse och leder till resultat.
Och det inte minst viktiga där är de långt gående relationerna
som består efter döden och fortsätter att vara verksamma
rent telepatiskt och aktivt i anden och kreativt.

Där är du kungen, den helt dominerande och suveräne,
den främsta av vänner och vänliga andar.
Om du rycktes från oss av undermedvethetens sjukdom,
av att känna dig överfödig och ringaktad
var det blott för att du var desto mera värd,
vilket nu uppskattas efter din död och blir erkänt
och defnierat och väl konstaterat med lyskraft
som det kanske mest ovärderliga stöd som jag har
i min egen olycka och kris.
114. Smärtgränsen
Det fnns ingen smärtgräns.
Det vet alla de som har lärt känna smärtan
och sett den i vitögat i all dess ohyggliga realism.
Ty det fnns ingenting mera tänjbart än smärtgränsen.
För varje gång man får anledning odla ny hjärtesorg tänjs gränsen ut.
Första gången man erfar en chockartad smärta
blir man genast medveten om den ohyggliga smärtgränsen
som är ett slags mekanism och försvarsåtgärd för att förtränga den.
Men varje gång ett nytt trauma förlamar ens liv är det längre till smärtgränsen,
som ständigt utvidgas mer och mer ju större anhopningen av ens smärtoskörd
lagras i hjärtat och själen och fyller dem med mörkrets ångestförtvivlan
i skriande bitterhets vrede som aldrig kan bliva förlöst.
Den kan bara växa konstant inom ramen för den ständigt längre utvidgade smärtgränsen
som aldrig känner av någon begränsning.
Där sitter vi alla som fångar i livssmärtans fängelse och det på livstid
alltmedan dess rörelsefrihet ironiskt nog blott expanderar
på livstid med smärtan inom det med åren allt mera svåröverblickbara
oändliga lidandets fält, som man vänjer sig vid
att blir alltmera oöverkomligt i sin bitterljuva
till slut icke mer existerande smärtgräns förskräckliga brist på begränsning.

115.
Du är död, men du lever.
Jag lever men är död.
Det borde jämna ut sig,
men tvärtom är det den totala obalansen.
Jag är död för att du inte lever,
men du lever för att jag ännu lever
fastän jag är död, för att du är död.
Måste jag då leva för dödens skull,
för att du som död skall besegra döden?
Men även jag är dödens, som vi alla.
Du kom först i mål, och det är orättvist,
ty tävlingen gällde att komma sist i mål, inte först,
om det var en tävling, vilket det inte var,
ty det gällde ju bara att leva.
Men vad är det för ett liv utan den som vi alla älskade
och som mest förtjänade att få leva
bland alla dem som älskade dig?
Det orättvisa är att kärleken förbytts till sorg
genom en skilsmässa som ingen ville –
en påtvingad, brutal skilsmässa, som ingen var ansvarig för.
Följaktligen måste jag klaga och protestera
mot höjden av oacceptabilitet
och det i evighet.

116.
Den trötta tröstlösheten färbättras knappast av
att man inte har någon att gråta ut hos.
Ditt musikinstrument responderar inte till brustna fngrar,
och din stolthet låter dig inte gråta så det syns.
Dina relationer är för sorgliga,
då de alla bara stänger dörren,
och dina enda verkligt goda vänner är döda.
De svarar inte heller.
Du har dem inom dig, där kan du älska dem i fred,
men de kan inte svara, bara tiga.
Återstår då endast Gud, den mest tigande av alla,
den mest vanvettiga av tröster,
det yttersta storhetsvansinnet,
den befängdaste av idéer,
som likväl inte kan avvisas med någon säkerhet.
Din ensamhets livstids fängelse är du själv,
din personlighets bur, ditt inlåsta innersta,
som aldrig kan bryta sig ut ur sin naturliga isolering
förrän kanske genom döden.
117.
Hur kan man skriva komedier
när livet blott är tragedier
som skriker dig i ansiktet varenda dag
med ständigt tilltagande mörker
byggande sig upp omkring din själ
så att du snart ej kan se något annat
i din ständigt krympande och mörknande
mer skrämmande och avskyvärda värld?
Drag något gammalt över dig,
gå hem och lägg dig,
sov ihjäl dig där i verklighetsfyktsdrömmar
frossande i självömkan och patetism.
Det är den enda sanna självbefäckelsen,
att erkänna sig vara den man är,
ett fasko, att bekänna sig besegrad,
att ge upp med alla sina ideal
av skönhet, sanning, ärlighet och disciplin
inför det fula, låga, populistiska, vulgära, billiga,
barbariska och medelmåttiga,
det tarvliga inkrökta dagfjärilssamhället
med dess hjärntvätt och miljöfentlighet
i form av en kultur av bara sopor.
Tyck synd om dig, ty du kan inte göra något annat,
då allt annat, vad det än kan vara och vad du än gör
blott är en suck att nära mänsklighetens likgiltighet med.
118. Återkomsten
Välkommen tillbaka, min älskade.
Välkommen åter, ni födande tårar
av värme och äntlig befrielses rening.
Jag vet nu att du kommer alltid tillbaka,
ty din kärleks godhet var allt livets yttersta pålitlighet,
och kontakten emellan oss är inte mindre för att du är död,
utan snarare motsatsen: intensiferad, förädlad och renad.
Om kärleken fnns där fnns du där,
och kärleken fullkomnad är du personiferad.

Det kan knappast bli mera enkelt,
och därmed har vi livets fundamentalaste sanning,
att endast den älskade innebär liv.
Detta är nu bevisat i underbarhet
av din närhet som kärlek fastän du är död.
119. Requiem
Utan karta, utan kompass
står man helt ensam i världen
utan de enda som kunde leda en rätt
de enda man var beroende av
de som älskade en mest.
Mina fyra bästa vänner
har alla passerat över gränsen
för att aldrig mera återvända
men blott för att småningom kalla en till sig.
Det enda rättvisa i livet i världen
är att vi alla måste dö,
att döden även måste drabba de onda
hur nedrigt de än kom undan
oberörda av allt det onda de förorsakat andra
som aldrig glömmer sina lidanden
men alltid måste leva vidare med dem
så länge som de lever.
Ni har det bra,
ni offer där bland skuggorna,
som redan lidit färdigt
och som väntar på att få välkomna
oss till er ljusa frihetsvärld
från det lidandets rike i mörkret
som vår skuggtillvaro är
här bland ruinerna
av era ljuva minnen.
120. Elegi
Vart har ni alla tagit vägen
som släppte kontakten
som övergav mig i mörkret
som dog ifrån mig utan förklaring
som bara försvann ut i mörkret
utan att säga adjö
i den mest mördande distansiering
den som aldrig förklarar sin tystnad
den yttersta döden
det apatiska försvinnandet
självuppgivandet i självförintelsen
utan förklaring och utan anledning.
Jag fruktar inte döden, men jag fruktar tystnaden
hos grymheten i det yttersta tigandet
som berövar en allt inklusive en själv
i den långsammaste tänkbara död
av en ständigt accelererande förtvivlan och vanmakt
inför förlusten av allt
som gjorde det värt att leva
mera för andra än för sig själv.
Kan man bli mera död
än då själen är död fast kroppen lever?

Nej, det är den yttersta döden.
Hellre då en död kropp
om bara själen får leva.
------------------------------------------------Framkomsten
Vad är varje resas vedermödor mot den lättnad
som en framkomsts underbarhet är?
Man kommer fram till paradiset efter genomvandringen av helvetet
hur ljuvligt detta än har varit och hur enkelt slutmålet än är.
Man reser genom himmelska gudomliga och jungfruliga drömlandskap
vars skönhet ändå aldrig kan nå upp till framkomstögonblickets sällhet.
Allting löser sig, man blir befriad, man blir frälst och kommer hem,
ingenting kan vara ljuvligare, ingen resa fnare än det.
Och det är kanske meningen just med att resa: att få komma hem.
Den ljuvligaste resan då är att få ha ett antal hem på vägen att besöka,
att få komma hem till, gamla vänner att få komma fram till,
fnna oförändrade och friska, gamla ljuva minnet att återuppleva,
genom oförgängliga miljöers trollkrafts oemotståndliga charm.
Att resa bort för att få komma hem så långt bort hemifrån som möjligt –
att få vara hemma borta och ändå där även ha ett hem att komma hem till –
sådan resa är det alltid värt att komma hem till.
Sista refuseringen
Den kom i ett kuvert
som alla andra refuseringar
men med en skillnad: manuset var inte där.
När jag då ringde upp dem med den frågan
varför refuseringen ej åtföljdes av refuserat manus
kom det okänsliga svaret:
”Vi kan inte återsända refuseringar –
det blir för dyrt.”
”Vad gör ni med dem då i stället?”
”Vi förstör dem. Men det borde ni väl veta?”
Och hur skulle jag ha vetat det?
Om de har sådana rutiner måste de väl informera sina insändare därom
så att de får veta vilka risker de utsätter sig och sina manus för.
”Ni menar inte att ni bara bränner upp dem, mitt livs blod och tårar
koncentrerade i poesi och smäktande inlevelse
och utan vidare, så fort ni fattat det beslutet att ej publicera dem?”
”Det är rutin. Vi rår ej för det. Vi har tusentals insändare av manus årligen
och kan ej tillfredsställa alla. Men det borde ni ha vetat.
Andra bokförlag gör likadant.”
”Men utan att ens informera?”
”Fick ni inget mottagningsbesked, som sade att vi höll oss ansvarsfria?”
”Nej. Jag lämnade in manuset personligen.”
”Och sade ej mottagaren ett ord om detta?”
”Nej.”
”Då är vi ledsna. Vi beklagar uppriktigt, men gjort är gjort. Adjö.”
Och mänskan lade på sin oförskämda lur.
Jag fck ej tillfälle att uttala för henne att förlagen i så fall
gjort sig förlustiga av all trovärdighet och gjort sig skyldiga till systematisk vandalism.
Hur kan väl en författare då nånsin mer förtro sig åt och lita på ett bokförlag?
Så gör man inte mot författare.
Så samlar man i stället på sig ärliga författares förbannelser
och drager över sig och över hela branschen ett ifrågasättande och tvivel
inför draget av bedrägeri, opportunism och cynisk falskhet
som blott kan summeras till en övertydlighet av fulhet och vanära.

Barmhärtighet!
Är det ett nytt liv som du erbjuder mig? Är det rentav en återuppståndelse?
Men hur kan jag tro på det, jag som var mera död i min sorg än nån annan.
Men likväl så fann vi varandra, och visst blev jag kär i dig.
Visst har jag älskat dig, och alltjämt tänker jag på dig i lönndom
och det varje dag ofrånkomligen. Kärleken pyr i sin hemlighet,
men så gör många utslocknade hopplöst passiva vulkaner.
Om den elden skall bli gemensam och slå ut i låga
så krävs det ett antal mirakler av makalöst slag,
ty vi är separerade både av din kavaljer och av sju latituder.
Men stilla förstulet så håller jag glöden vid liv,
ty vid midvinter och så här års så behövs den
för den som mest fryser om händerna
och för det hjärta som aldrig egentligen fått blomma ut
i sin ärliga kärlek men alltid fått sitta där inburad
djupfryst förseglad i erfarenhetens djupborrade brunn
men som desto mer där i sin botten likt kärnan av jorden
förbrinner av värme och intensitet om den så konsumerar allenast sig själv
i sitt odödliga och patetiska självplågeri.
Vittnet
Min älskade drottning och dyrkade mörka hjältinna,
förlåt att jag tillber dig, men här i lönndom så vågar jag det
faktiskt uppriktigt och av mitt fullaste varmaste hjärta,
om bara du kan acceptera det.
Älskade vän, dina ögon har än en gång visat sig vara
de vackraste tindrande stjärnor i allt universum blott genom sin glänsande godhet,
som magiskt förgyller allt vad de betraktar med ett slags förtrollnings välsignelse
som ej går att defniera men som endast duger att älskas.
Så har vi då funnit varandra igen såsom älskande syskon
som känner mer innerligt ömt för varandra än älskare
och mer än syskon. Så skiljer vi oss från ett vanligt förhållande
och varje tänkbar normal relation, ty vi är ju obotligen exceptionella.
Så har vi varandra och kan ej förlora varandra
som kvinna och man och som syskon och som tvillingsjälar
och som något mer än allt detta och det på en gång.
Därmed tillägnar jag dig sålunda min dyrkan
med hängiven kärleks och vänskaps gränslösaste tillgivenhet
om du ursäktar mig, ty du är ju en maka och hemmafru och med familj
varför jag måste nöja mig blott med att, som alltid annars, som vanligt,
begrava min innerlighets allra äktaste känslor i hjärtat
osynligt för alla och även för dig och för alla
med blott evigheten som mitt enda vittne
och som evigt pålitligt tigande ensam förtroendeman.
Min älskade, visst är vår resa fullt möjlig.
Du har ju som ärbar dam inte sagt ja.
Ingen kvinna är ärligare än den tveksamma,
som med sitt nej menar kanske och som med sitt kanske
ger ett mera säkert ja än något entydigt ja.
Jag tog så många risker på mina novisresor
att jag av dem genast lärde mig att ej ta risker;
så hur äventyrliga mina halsbrytande resor än är
är de säkrare än någon skräddarsydd tillrättalagdhet.
Din klokhet och lugn bidrar dessutom till resans säkerhet,
så sammanslagna är vi nästan ofelbart bergsäkra.
Ja, jag vet, det luktar övermod,

men hybris är dock egentligen bara ett tecken
på att man är frisk och har självkänsla nog till att våga.
Jag vågar. Om du vågar även – vad kan då väl stoppa oss?
Bara vi själva, om vi retirerar och upphör att lita på denna vår säkerhet –
som är vi två sammanvuxna till ett,
denna himmelska säkerhet, som är att vi har varandra.
Kärlek, ditt namn är trolöshet.
Du bländar för att slå med blindhet,
ditt härliga ljus kastar en bara i mörkrets fängelse,
all din ordhållighet är bara löftesbrott,
din skönhets nyckfullhet är bara grymmaste falskhet,
och allt vad du har att komma med är bitterhet, besvikelse, sorg och död.
Varför fnns då kärleken om den bara ska bedraga och förödmjuka?
Vad har den då för mening? Ingen alls.
Det fnns ingen död utom kärleken,
och allt är liv och ljus som slipper undan kärlekens förbannelse.
Din förbannelse, kärlek, klarar jag mig bättre utan,
och jag måste föredra ingen relation alls mot din totala trolöshet.
Hellre fri och ren än ett kärlekens nersmutsade offer
nedtrampad i rännstenen som en smutskastad prostituerad,
för det är allt vad kärlek och trohetslöften måste leda till:
utnyttjande förnedring intill intighetens svarta hål,
där allting mänskligt levande begravs och inget överlever
utom bitterhetens grämelses ändlösa natt utan stjärnor.
Min förbannelse
Väck mig ur min grav, ty jag sover inte.
Jag är bara levande begravd av intighetens likgiltighet,
mördad av modets exkludering av allt som strävar mot strömmen,
undantagens heliga individualister,
som är de enda som för världen och mänskligheten framåt,
de unika små blixtar av färgklickar i gråhetens förslappade massa.
Hur blev jag förbannad? Vem gav mig förbannelsen? Varför?
Var det mitt namn, född som utländsk medborgare
i ett väsensfrämmande land för mina italienska förfäders kosmopolitism,
eller min religion, katolik i en med våld protestantiserad och avkulturaliserad nord,
eller min familjs olycksaliga engagemang i en kapitalistisk sekt?
Nej, det är bara mitt öde, att vara född ett undantag från alla regler,
en utböling i alla sammanhang, en försvarare av skönheten
i en värld och en tid där fulheten blivit lagstadgad regel,
en älskare av traditioner i en värld och tid som mest ägnat sig åt att utrota dem,
en älskare av bildning i ett samhälle där bildningslösheten etablerats,
en from historiker i en tid där historielösheten blivit comme il faut,
och så vidare – en klarsynt ensling i en värld av galenskap.
Det är alltså inte mitt fel, och jag är ansvarsfri
för världens galenskap, som ej bör beröra mig,
men desto viktigare blir då mitt ansvar för världens återgång till klokhet och förnuft,
och om den då avvisar mig, så är det både min och världens förbannelse.
Protest
Varifrån kommer hårdheten?
Lämna mig i fred för hårda ord,
skona mig från mänskliga intriger,
ge mig hellre ensamhet på livstid
än den mänskliga konfiktens nedrighets förnedring.
Om den yttre världen endast bjuder på konfikter
är den inre världen då att föredra,

som du kan göra större, vackrare och mera konstruktiv
än hela universum. Det är hemligheten
med allt skapande: det fnns ej något mer privat,
och ingenting är mera heligt och dynamiskt
än den inre världens dolda vulkanisms oändlighet
på kreativitetsresurser.
Min älskade, i nitton år var vi åtskilda
av en ödets ofattbara hårda grymhet,
som i ironi blott lät oss träffas intensivt en gång
och aldrig mer. Javisst, det var ett möte då
för alla tider, och det fattade vi genast.
Kanske att vi räddes för kontaktens styrka,
dess påtaglighets omedelbarhets resonans,
som gjorde att från början vi var oförglömliga
helt ömsesidigt för varandra.
Nu har livets vägar och gemensamma intressen
fört oss samman efter nitton år och visat
övertydligt att vi aldrig borde ha försummat ögonblicket,
som nu efter nitton år har visat sig oåterkalleligt
i sin omedelbara verkan för all evighet.
Jag kanske överdriver, men jag ljuger inte.
Vad vi icke då var mogna till att acceptera
och vad vi ej vågade kan jag ej annat än bekräfta nu
att är en verklighet som var omöjlig att försöka bortse från,
då den nu efter nitton år likt bumerangen
återkommit blott för att bekräfta
att den redan då var oavvislig.
Skona mig från detta nonsens!
Meningslöshet är dess enda budskap,
och jag tål ej att man profanerar så
den enda meningen med konsten,
som är skönhet och idealism
i konstruktivitetens renhet
och uppbygglighetens fromhet.
Visa mig ej mera av Picassos sjukliga förvridenheter,
skona mig från oväsen av Sjostakovitj och Stravinskij,
kom ej med Olivier Messiaens omusikaliteter,
tvinga mig ej ut på konstutställningar
som söker saluföra rent abstrakt bedrägeri,
och låt mig slippa läsa fula dikter utan innehåll
och utan meningsbyggnad, utan rim och sans
och utan någon mening alls.
Jag tål ej fulhet, ty jag älskar skönheten allenast.
Ja, förkasta mig då därför, fula tid av antihumanism,
denaturalisering och omänsklighet,
som jag förkastar dig och med all rätt,
ty du har inget existensberättigande.
Endast livet äger det, och livet är ej fulhet.
Friheten och skönheten hör livet till,
ej sjuk förvridenhet, urspårning och disharmoni.
Då är de döda bättre, som har överlevt sig själva
genom att frambringa evig konst som aldrig glöms
genom sin harmoni och skönhet, harmoni och ädelhet,
som trotsar världens fulhet i all evighet.
Ömma tankars kärlek
är ej nog, jag vet.
Hon vill ha mera

och konkret bevis
i ständigt högre utsträckning –
det blir en ständig lindans uppförsbacke,
ständigt svårare och mera krävande,
och blott så länge dansen fortgår uppåt
är den övertygande och acceptabel.
Jag kan icke göra mera än mitt bästa,
som är att riskera livet
dansande på lina
uppåt utan skyddsnät,
och så länge det blott leder
till än mera svindlande och farligare höjder
är man säker; ty det fnns ej något plattare
än fallet från en avbruten och ofullkomnad kärlek.
Är det fel att slå vakt om sitt eget privatliv
och föredra ensamhet framför de ytligas sällskap?
Kan det vara fel att ta avstånd från dagsländesamhället
med dess kortsiktiga och egoistiska förbrukningsmentalitet?
Är det fel att då föredra hög kvalitet av bestående värde,
den skönhet som aldrig förgås och den vishet som alltid förblir aktuell?
Är det fel då att draga sig undan från konsumtionssamhällets ensidighet
och dess koncentration blott på tillfälliga tillfredsställelser,
oupphörliga nöjen, bekvämlighets lyx och förträngning av allt obehagligt?
Är man asocial för att man vågar ställa sig utanför kapitalistkarusellen?
Är man då en dåre för att man i fattigdom föredrar stilla miljövård
och långsiktig hänsyn till allt liv och hela naturen?
Så döms man av materialisterna ut såsom dåre
för att man är envis och dum nog att satsa på det icke marknadsförbara,
det svåra unika som hör evighetens ogripbarhet till,
otillgängliga och oantastliga renheten i det gudomliga,
som endast talar direkt till en i den fulländade intimiteten.
Själens utlösning
Vad är kroppens explosion i spermieutlösning mot den själsliga?
Jag känner tunneln alltför väl.
Den är en svindlande fantastisk avgrund men i motsatt riktning,
uppåt, ut och in i evigheten
bort ifrån all världslig inskränkande mörk materialism.
Den tunneln har jag genomfarit många gånger
alltid med berusning och den högsta tänkbara av njutningar.
Den är som ett förlösningsögonblick, då allt blir bara ljus.
All kärlek med dess orgier och orgasmer är blott futtigt nonsens
mot den verkliga utlösningen i eterns bländande berusnings vithet
som med lätthet lämnar allting kroppsligt och all dödlighet bakom sig.
Ge mig hellre döden genom denna ljusbefrielses hänryckta njutning
än all världens kärleksfröjder genom fäskig slibbig spermiespillning.
Den enda
Min älskade, du var min första kärlek.
Behöver jag väl säga mer?
Den första är den sista,
den enda av betydelse,
bestämmande för hela livet,
dominerande och överväldigande,
ensamrådande och utan konkurrens i kärlekslivet.
Alla kärlekssteg har sedan varit avsteg
som allenast lett tillbaka till den första,

enda sanna erotiken,
som vid varje avsteg blott befäst sin makt,
sin skönhet, sin natur, sin oförliknelighet
och sin obönhörligt absoluta ställning.
Du var alltid trogen mig, och jag var alltid trogen dig,
vad vi än gjorde, vem vi än bedrog varandra med.
Om det ej är den absoluta kärleken,
så fnns det ingen kärlek.
Så förbliv vid liv, min älskade,
med ditt odödligt generösa hårsvall,
med din könlöshet och din universella tolerans,
och klipp dig aldrig, beröva mig ej den generositeten
att få tvaga mig och rena mig
med mina tårars bitterhets förtvivlade desperation
i ditt utslagna hårs oändligt trösterika handduk.
Jag har ingen annan och har aldrig heller haft en annan.
Du fanns alltid där att återvända till,
och jag skall fortsätta så länge som jag lever
tacksamt återvända till ditt jungfruliga hår,
mer gyllene och oskattbart än guld,
mer generöst och lockande än någonting i världen.
Min vän
Min vän, du är min gud, min älskade,
det varma hjärtats sannings ljuva ömhet,
skönheten personiferad, vänskapen idealiserad,
allt vad man kan drömma om och önska.
Vem behöver kärlek då i dess sexuella form?
Det sexuella är blott en belastning,
något att förakta för dess slibbighet,
ett för de festa blott nödvändigt ont
att uthärda och överleva genom plågor
och som bara gör att relationerna blir lidande.
Din ljuvhets väsen uppväger allt ont
som bleknar bort i glömskans svarta hål
då endast godheten består med all dess skönhet
för att ingå i vår kärleks tidlöshet.
Arbetets lov
Arbetslöshetens förbannelse är roten till allt ont,
ty den som arbetar har någonting att leva för.
Att vara verksam är att leva, men slå dank är värre än att dö.
Ty kreationen kräver arbete beständigt outtröttligt
kontinuerligt dag och natt och utan vila,
skapandet tar aldrig slut men bara utvecklas
och exploderar ut i nytt liv oupphörligen
som blott fortsätter att fortplanta sig som havets vågor.
Ingenting är ädlare och mera konstruktivt
än blott att ingå i universella skapelsen
och bidra till dess högsta fröjd: att arbeta och skapa.
Därför är det värsta brottet att slå dank,
att ignorera skapelsen och motarbeta den i stället
genom att ej sörja för dess gudomliga kontinuitet.

Mera dikter ur "Offer"
Du var alltid där och fnns där alltid ännu,
min inspiratorska, nattens drottning,

med de skärande gudomliga och goda ögonen,
som älskar allt och alla och är ett med världen,
som bekymrar dig om alla som en moder för oss alla,
empatins och medlidandets innerliga härd,
som vägrar motta något tack och tål ej komplimanger.
Jag har alltid älskat dig, och fast du blev en annans hustru
är min kärlek bara varmare än när den började
för några evigheter sedan – nio år sen.
Låt oss vara trogna i vår kärleks säkra vänskap,
hålla fast vid dess gudomliga inspiration
och aldrig släppa taget om det dyraste vi äger:
vår kontakt i evighetens eter med varandra.
Så är jag då din slav men tacksam för det,
ty jag älskar dig och njuter av mitt slaveri,
ty du har gett mig hela världen och än mer därtill.
Och varför skulle jag då inte ge mig hän åt detta paradis,
åt denna livsbejakande totala sinnlighet
som dock är väl reglerad och får förekomma
under kompetent bevaknings säkerhet?
Den grundar ju sig på den mest förnuftiga av religioner,
den nyktra och kallt genomskådande Buddhismen,
som genom Osho, sinnlighetens hängivne förryckte guru,
givits en mer livsbejakande och sinnlig form
än Buddhas strikta klosterstränghets celibat
och dess begränsningar;
ty dygden är ett fängelse, och människan har rätt att vara fri.
Så låt mig ge mig hän åt dina livsbejakande livsfrämjande
lycksaliggörande och andlighetsodlande droger
och din sekts totala sinnlighet med öppenhet för allt;
ty vad är livet om ej vägen ut till att omfatta det
med all dess fria möjligheter och gudomliga frivola euforier,
då ju livet icke har en mening om man ej får ge sig hän åt sina känslor?
Tro inte att jag skriver för att behaga någon.
Jag är ingen publikfriare och föredrar
mot allt som kan behaga den obehagligaste sanning,
ty det attraktiva och tillrättalagda ljuger alltid
och är bara till för att föra en bakom ljuset;
skenet bedrar alltid,
och endast det som får folk att rygga tillbaka,
det frånstötande och kontroversiella,
det som inte bara smakar socker,
det som retar sinnena snarare än behagar dem
är sant och äger giltighet som blir bestående,
ty de svåraste och djupaste intrycken
är de som aldrig glöms
medan allt det som glöms,
det lätta, ytliga och insmickrande
är lika meningslöst som anonyma skrattkörer
som bara gör sig hörda för att glömmas och passeras
och aldrig mera återkomma.
Det har sagts, att hela hippie-kulturen bara är narcissism,
att hippie-modet bara är egenkärlek och fåfänga,
men hos dig fnner jag bara motsatsen.
Din skönhet är av evigt klassiskt slag,
och ditt ädla sinne har intet spår av fåfänga över sig.
Narcissismen är morbid av naturen
och lika självdestruktiv som varje narkomani och mani,

medan du bara är konstruktivitet och skönhet.
Behåll du ditt långa sköna gyllne hår
och dina praktfulla öronringar,
ge inte avkall på din frihet i hur du uppträder,
klä ut dig som du vill,
i ju mer extravaganta kläder desto bättre,
och låt oss beundra dig för detta
och icke avundsjukt klandra dig för narcissism.
Låt oss beklaga dem som aldrig vågar
vara fria och klä sig som de vill,
som aldrig vågar odla långt hår eller pröva något nytt,
som aldrig sticker näsan utanför sina begränsningar,
utan som håller sig instängd i sina hämningars tvångströja,
som med åren blir allt solidare för att till slut
utmynna i en naturlig likkista.
Men du dör aldrig, ty du är icke fåfäng
utan endast skön och vis och fri,
tre gränslösa dygder,
som jag förbjuder dig att någonsin ge avkall på.
Skall jag då bli sådan igen?
En rucklare och hämningslös vivör,
en oförbätterlig utsvävare,
offer för min egen ansvarslöshet
och frossande i självdestruktiv tygellöshet?
Frestelsen är där och oemotståndlig,
och jag kanar liksom utför berget
mot en avgrund utan botten,
där jag bara kan försvinna.
Jag har varit sådan förut,
och jag njöt av detta infernaliska självplågeri,
som bara gav skuld och sjukdomar,
isolering och självförakt
och lärde mig endast hata mig själv.
Skall jag då bli sådan igen?
Vem kan hindra mig?
Hon hälsade mig välkommen tillbaka till helvetet,
min grymma förförerska,
men jag hade bara mig själv att skylla,
som föll för henne ännu en gång
och lät mig våldtas av henne
i dubbel vällust och med dubbelt sadistisk masochism,
som om självplågarens martyrium var en paradisfröjd
att störta sig ner i med glädje
och inte bara en dubbel död med dubbel baksmälla.
Men vad tillåter inte kärleken?
Kärleken är aldrig ett brott vilka uttryck den än tar sig,
tvärtom är den bara källa till liv och förnyelse
vilka uttryck den än tar sig,
om man så riskerar livet för kärlekens skull
och även om den verkligen leder till döden.
Kärlek till döds är den högsta formen av lycka och liv,
och den dör salig som får dö i kärlekens fullkomnings ögonblick.
Vad är man mer än en droppe i havet?
Vad du än gör i livet, stort eller betydelsefullt,
vad du än skapar och vad du än tror dig åstadkomma
så är det ändå ingenting utom blott en ödslad droppe i strömmen
utan mening, utan resultat, utan den ringaste effekt

utom för din egen timliga fåfänga.
All din möda är bortkastad,
ty du måste ändå bara försvinna
utan att lämna ens så mycket som ett vinddrag efter dig;
och även om du lämnar minnen kvar
är även minnen endast till för att glömmas,
även om minnen tar längre tid att dö än människor.
Vad lever du då för? Vad är livets mening?
Bara din egen timliga fåfänga.
Det fnns absolut ingenting annat.
Min älskade, din man gör anspråk på dig.
Vad har jag då att komma med?
Jag är ju blott en narr som älskar dig,
som i min dårskap försökt bortse från din man
och glömma att han existerar,
men han älskar dig ju lika väl som jag.
Då kan jag bara resignera som den narr jag är,
ty han var först och har allena ägt dig.
Var lycklig då med honom om du kan,
och låt honom bli lycklig med dig om han kan,
ty jag är tillräckligt förtrogen med hur kärleken fungerar
för att väl vara medveten om hur maktlös man är mot den
när den vandrar sina egna vägar
för att trotsa alla älskares och själva ödets egna lagar.
Ge mig vingar
men inte av guld
utan bara av ljus,
så min fykt kan övergå solens
och slå ut den med större glans
än hela världsrymndens samlade härar av stjärnor.
Ett enda fattigt vingpar är tillräckligt,
de må vara lappade och tilltufsade,
bara de bär min fantasi
bortom den yttersta dimensionen,
ty den kan aldrig få nog ändå.
Lär mig leva
men bara på fyktens vingar,
ty jag vägrar att någonsin stanna,
och det enda eviga livet
är den eviga fykten.
Ja, jag vet.
Jag har förlorat dig.
Jag hade ingen chans från början.
Kärleken var född i mörkret
dömd till motvind hela vägen
utan någon chans till verklighet
och utan annat liv än poesin.
Men låt den leva då åtminstone
i denna undanskymda poesi
då den ju ej får leva annars.
Detta är min kärleks sista bön,
men den har evighetens giltighet
och skall ej tystna
för så länge som det än får höras
oförskämd och ärlig poesi.

Självplågarens vanvettstro
Jag vet att jag en dag kommer att bli rik
fastän jag varit fattig hela livet,
jag vet att allt vad jag gör är dumt
varför jag fortsätter att göra det,
jag vet att min kärlek är hopplös
varför jag fortsätter att älska,
jag vet att ingenting lönar sig
varför jag fortsätter att arbeta,
jag vet att narrens lycka är konstant
fastän han bara ställer till med olycka
och tror på lyckan hur olycklig han än är,
jag vet att allt är dårskap
varför jag älskar det,
och jag vet att jag bara plågar mig själv med min visshet
om att dårskapens vishet är större än hela världens.
Nobelpristagaren
Vad har jag med er att göra
i era fna litterära salonger,
ni fåfänga exhibitionister
och snusförnäma egotrippare,
som bara gör er till och tror er viktiga
medan ni bara drar löjets skimmer över er
och över hela litteraturen?
Nej, litterär berömmelse och ära
är rena döden för en diktare,
och nobelpriset är hans avrättning.
Då är social fobi som ängslig sjukdom
bättre och sundare som försäkring
mot fåfängans infernaliska tvångströja,
som är som ett påtvingat rollspel
som man sedan aldrig mer kan ta sig ur.
Anonymitetens frihet är i stället utan gränser,
och ju fer pseudonymer, desto större mångsidighet.
Göm dig om du vill arbeta och få något gjort,
ty den som en gång fått en ställning
kan aldrig mer befria sig ur fåfängans fängelse,
den värsta återvändsgränd och fälla
som livet har som sin djupaste fallgrop
och som är hopplösare än själva döden.
Min älskade vän, du kommer alltid tillbaka.
Det borde aldrig skrivas någon dikt
som inte är en kärleksdikt,
och därför skriver jag nu dikter,
ty jag är bara full av kärlek.
Vår vänskap var den renaste
och kunde icke bliva mera ren,
då samtidigt det var den första för oss båda.
Den första kärleken är alltid störst,
och är den ren så kan den aldrig överträffas.
Samtidigt så var det nog så att vi tyckte om varann för mycket,
vilket vi ej alls var medvetna om då
men blev det när vi återfann varandra
vid en mera mogen ålder då man tänker
på anständighet och på vad andra tänker.
Vi var båda katoliker, gott uppfostrade som sådana och fromma,
varför exemplariskt uppförande föll sig helt naturligt för oss.

Därför blev det aldrig tal om kärlek mellan oss
fastän vi älskade varandra alltför mycket
för att någonsin det skulle kunna bli ett slut
på vad som var åtminstone för mitt liv
dess mest underbara och unika relationsförhållande.
Bankruttören
Jag kände honom på toppen av sin triumf.
Ett framgångsrikt liv av hårt arbete,
fäckfritt leverne, hederligt affärssinne,
hyggliga vinster om dock anspråkslösa,
ingen miljonär men välbärgad,
nöjd och glad, harmonisk och stabil,
omtyckt och en tillgång för alla,
nästan älskad av alla, nästan oumbärlig,
och så kommer smällen.
Ett bankbedrägeri,
infernaliskt skickligt konstruerat
bara för att lura de hederliga
i en dödlig ekonomisk fälla
med bankrutt, vanära och åtal
som ofrånkomliga mardrömskonsekvenser utan ände.
Resultat: depression, ett slocknat ljus,
lavinartad bitterhet, kronisk misantropi,
sjuklig misstänksamhet mot allt och alla,
svidande giftighet, misär och gnidighet,
hopplöshet och nattsvart pessimism
med bara döden kvar som befrielse
ur livets lidandes obotlighet.
Jag tänker bara på dig, min älskade,
fast jag inte känner dig.
Jag känner inte kärlekens språk,
men jag känner kvinnan och älskar henne,
och äkta kärlek behöver inget språk.
Allt väsentligt står skrivet mellan raderna,
och att utlägga och förklara det är att förstöra det
genom konkretiseringens vulgaritet och förfulning,
det grövsta av helgerån.
Så låt min rena kärleks tanke vara helig i fred
och kräv intet mera än dess äkthet,
som är det enda kärleken kräver för att överleva.
Varför måste relationer göra ont
som straff för att de existerar?
Skyddet är en sårbarhetens blygsel
som blott lider genom sin ömtålighet.
Är ensamheten någon bot?
Den helar, så att man blir djärv nog
att ånyo fria till förintelsen i relationer
och på nytt blir skadad i sin sårbarhet
och påmind om ömtålighetens smärta,
som gör mera ont än någon fysisk sådan.
Så består den onda cirkeln,
relationernas självdestruktivitet
som ljuset i en fjärils liv,
som den blott lever för att få bli vidbränd vid.

Tvångströjan
Livet är en tvångströja
som oavlåtligt snörs hårdare åt
i ett slags sadistiskt skruvstäd av pina
som oavlåtligt stegras och blir värre med åren
i ett slags Självplågarens Paradis.
Den som njuter av livet är en självplågare
medan alla realister blott kan fnna lidande,
lidande och åter lidande så länge de lever,
ty verkligheten är aldrig vacker.
Livets glädjeämnen och skönhetsämnen
är begränsade till blixtögonblick av oaser,
som drömögonblick som omedelbart tar slut
och går över i den vanliga mörka natten igen,
som alltid dominerar och aldrig tar slut.
Nej, jag älskar inte livet,
detta mardrömsfängelse av plågor,
denna oändlighet av uselhet och låghet,
fulhet och ondska, grymhet och förtryck,
där det minst onda av allt
paradoxalt nog är just det oändliga lidandet,
som är det enda som håller livet i gång.
- JBW
Raseriet
Hans raseri är farligare än någon annans
ty han ger det aldrig något utlopp.
Det är som en ständigt mer sjudande tryckkokare
men utan ventil.
Det gränslösa raseriets outhärdliga svarta förtvivlan
är som en orkan instängd i en vulkan
som i stället för att få explodera
riktar sig mot sig själv
och förbrinner inombords i självförtäring
mera plågsam än något helvete.
Och det är bara att låta honom brinna
i hans ensamhets isolerade förtäring
i den fasansfullaste av vredesstormar
vars infernaliska raseri är så våldsamt
att han aldrig kan dela det med någon annan.
Så gästar även du mig,
min bästa vän från barndomen,
vid midnattstimmens sannings ögonblick
när världen giver vika
för en värld av bättre drömmar,
tystnadens välsignelses fantomer,
andarnas moment av tidlös uppenbarelse
och deras chans att få materialiseras
genom from påminnelse av gamla minnen.
Käckast var du ibland alla
och den klokaste och tryggaste
med din gedigna kunskapsklippa
och naturliga kulturs socialdiplomati.
Du älskade lyrik,
och därför är det inte mer än rätt
att äntligen du får lyrik i eget namn
för blott din egen skull till din glorifering
genom dem du var så trogen

att de alltid skall förbli dig lika trogna.
Trogenheten är mitt milda offer i all ödmjukhet
som väktaren som troget vakar
vid din rätt till ett ljus i all evighet
för all den varma trohet
som du aldrig någonsin förnekade en annan.
Jag älskar henne, men jag får aldrig bekänna det.
Jag får aldrig ens försöka göra henne till min.
Jag får aldrig andas ett ord av min kärlek
hur äkta den än är,
ty den risken kunde förstöra allt.
Låt mig blott få älska dig
om ock det måste bli i tystnad och på avstånd
utan tecken, utan språk och utan annat än ljuv tystnad
som må begrava kärleken för evigt
om blott den får bestå och vara äkta.
Kärleksdikt
Att meditera över kärlek
är att bara älska
utan att ens meditera.
Orden räcker inte till
när kärleken blott exploderar
utan att ta hänsyn till en själv.
Så drunknar man i egen produktion
av svindlande hysterisk kärleks tankekraft
och blir apatisk av sin egen offervilja
att allenast ge och det oändligt.
Det är blott naturligt.
Svik dig själv, men svik ej kärleken,
ty den allenast måste leva av dig själv
medan du själv är obetydlig utan den.
Allenast den som älskar lever.
Kärleken är källan till allt liv
och det enda liv som fnns,
och mot den är allt annat blott
som vattendroppars intighet mot havet.
Vem är min älskade?
Jag vet inte.
Jag vet bara att jag älskar henne
vem hon än är.
Vad spelar väl då hennes utseende för roll
eller hur åtskilda vi är
när vi ändå kanske har varandra
i varandras tankar
och då jag åtminstone har henne
i mina tankar?
Det må bära eller brista,
men jag älskar henne ändå,
och hon må förlåta mig där för
att jag bär på denna belastning
helt frivilligt.

Det är inte så att jag hatar mänskligheten.
Jag hatar bara dess förnedring.

En relation som måste vara förnedrande
är sämre än ingen relation alls.
Och var fnns den relation som inte kräver förnedring?
Bara hos de redan förnedrade,
främst alla redan färdiga offer
som bara fnns på andra, säkra sidan livet
där ej jämmerdalens dödliga plågor och förnedring
längre kan hemsöka dem och vålla dem smärta,
den dödlighetens outhärdliga komplikation
som innebär den oundvikliga förnedring
som umgänget med den mänskliga lågheten måste innebära.
Är det då bättre att vara död?
Nej, men endast på den andra, säkra sidan livet
kan man ta skydd mot livets dödliga förnedring
och hålla sina ideal i säkerhet
för dödligt umgänges våldtäktsbenägenhet;
ty endast döden och de döda
får så länge de är döda och på andra sidan
vara i fred för livet.
Denna ohyggliga värld,
som bara går från elände till värre elände,
när skall du äntligen upphöra med din sjukdom,
vars namn är vanvett och aggressivitet,
övervåldets vidrighet och sexismens vanvettsshysteri?
Det är inte synd om mänskligheten för att den lever,
men det är synd om den värld som den gör till sitt offer,
den levande natur den förstör och förgiftar och utplånar
med alla dess oskyldiga djur och oändlighet av mångfald
som människan i sin dårskap bara vill begränsa
för att slutligen förinta med sig själv
i sin vanvettssjukdom självdestruktivitet.
Människan är ett monster.
God är endast den människa som är död.
Det måste fnnas en Gud.
Vi har inget val.
Annars är allting och livet förlorat.
Total ateism är den slutgiltiga kapitulationen
och det mest livsfentliga av allt,
ty det mest onaturliga av allt är att ge upp.
Om livet går med på att ge upp har det ingen mening,
därför måste det ha en mening,
eftersom det existerar,
och därför måste det fnnas en Gud,
en idé över alla andra,
en konstruktivitet och eget initiativ
som leder det.
Så enkelt är det.
Ögonblicket
Välkommen tillbaka, min älskade vän.
Du dök upp just i sanningens ögonblick
fullkomligt oväntat såsom en ängel,
en Deus ex Machina såsom i triumf.
Det var pricken på i-et för resan,
det bästa tänkbara av tecken och omen,
och en kärlekens defnitiva triumf.
Så kan kärleken segra helt improviserat,

helt oväntat blott genom sitt enastående väsen,
sin trohet och kontinuerliga ständiga närvaro
såsom en skyddsängel över allt liv och allt mänskligt.
Så slocknar ej kärleken någonsin utom blott för att bli påtänd på nytt
genom evighetsmystiska osynliga mekanismer
precis lika outrannsakliga som allestädes närvarande.
Enligt sonett 116
Två sinnens förening till ett kan aldrig brytas.
Kärleken är inte kärlek om den ändrar sig
och fogar sig efter förändringar eller låter sig kuvas.
Nej, inte den bittraste storm kan omskaka den,
tvärtom kan kriser och jordbävningar endast förstärka den,
då den lyser klarast i den mörkaste natten
och aldrig kan begränsas eller mätas hur man än försöker.
Kärleken står över tidsenlighetens och förgänglighetens narrspel
och är omöjlig att avtrubba intill domedagen.
Om detta ej stämmer och ej om och om igen bevisats
har aldrig någon älskat eller skrivit något ord om kärlek.
Massmedias ständigt nya bottenrekord
På 1800-talet var det kvalitet som gällde,
och om blott kvaliteten fanns publicerade förlagen vad som helst
och tacksamt, även de oläsligaste handskrifter.
Det var den tid då förlagen tog hand om sina författare
och gjorde allt de kunde för att jämna vägen för dem.
Sedan kom de båda världskrigens tidevarv
med alltfer författare som missbrukade ihjäl sig,
förföll till obegriplig modernism eller schizofreni,
medan biograferna alltmer tog över
från både teatrarna och de seriösa förlagen.
Men flmerna försökte dock slå vakt om kvaliteten
ända fram till 1963, när censuren försvann.
Några har beklagat det, andra inte.
Faktum är, att då blev det fritt fram för vad nonsens som helst,
med drogkulterna försvann all självkritik,
och rockmusiken överröstade med sitt skval
allt vackrare tal och melodier, så att dessa försvann
och skvalet blev lag och det enda som gällde kommersiellt
i varje form av media, så att dagsländekulturkonsumtionen
blev hela världens allenarådande hjärntvätt.
De sista seriösa författarna hade för länge sedan utrotats
i tyska koncentrationsläger eller begravts levande av världskrigen
medan modernismens svaga nonsens bara väckte allergi
och motvilja med sin patetiska ynklighet.
Idag skrotas författare på löpande band
då de redan ihjälrefuserade är i majoritet
och aldrig släpps fram ens som döda.
En diktare idag får helt enkelt nöja sig med
om han kan hitta en enda läsare som orkar läsa honom gratis.
Dagsländekulturkonsumtionens syndafod
har med sitt skval och sitt oväsensnonsens gjort sitt yttersta
för att utrota allt det som gjorde kulturen värd att leva för.
Älskaren
Vad skall jag likna dig vid?
En ny gryning för mitt liv,

bättre än någon av alla de tidigare,
som alla slutade i nattsvart katastrof,
medan denna lovar motsatsen?
Vem är den skyldige till detta mirakel?
Din skönhet, eller din lille son?
Kanske båda,
men kanske mest av allt det underbara faktum,
att vår kärlek visat sig bestående
trots att du fått barn med en annan.
Ändå är jag nästan böjd att betrakta
detta underbara nyfödda gossebarn
som min egen son, hur befängt det än är,
men det är min hemlighet,
som dess rätta fader aldrig skall kunna ana.
Det älskande paret
Skulle jag inte få älska er,
om inte för annat så för er skönhets skull,
som ju överträffar solens och månens tillsammans;
månens i sin fullaste glans vid midnatt
och solens på sitt leendes sommarhimmel
blir blott bakgrundsmusik till er skönhet
tillsammans, du älskade mö
med ditt hår som en solskenskaskad
ned för ryggens blänkande mjukaste klippor
med din man mer romantisk
med nästan än rikare lejonman,
som om ni konkurrerade med varandra
om er skönhets rikedoms hårväxts generositet.
Så äger ni med er skönhet hela världen,
och ingen kan stå er emot,
ty sådan är skönheten och bör den vara:
allt besegrande i evighet.
Passionen
Hur högt kan jag älska dig
utan att förgås?
Hur långt kan jag driva mig
i kärlekens skenande störtlopp
utan att störta och falla?
Hur långt kan jag driva
mitt eget självplågeri
i den gränslösa kärlekens
oemotståndliga ursinnes- och vansinnesdrift?
Det är just det infernaliska kruxet,
att kärleken har inga gränser,
utan det må bära i evighet
eller inte alls.
Till Ann-Kristin
Idealism är kärlek
och livets enda mening
och det enda som skapar liv
genom sitt eget väsens märkvärdighet
som bara är andlig expansionskraft
som allena har kraften att skapa något av intet
varigenom allt liv kommer till

som av ingenting,
men fastän kärleken aldrig synes
så känns den desto mer
och utgör egentligen all den enda verklighet
som spelar någon roll.
Kafkaiseringen
Regelverkets tumskruvar på allt som kan röra sig,
dess forcerade förstoppning av all initiativkraft,
dess broms och käppar i hjulen på allt som försöker gå runt
blir till slut en större apparat än hela samhällsmaskineriet,
lagbokens bestämmelser blir tyngre än hela fartyget
som till slut bara kan röra sig i säkerhet med att stå stilla,
regelverket och det statliga utsugningssystemet blir som en binnikemask
som bara växer sig fetare på individens bekostnad,
som hotar stupa som offer och martyr för ren statlig parasitism.
Hur långt får det lov att gå innan hela systemet kollapsar?
Tyvärr är svenskarna så världsbäst i sin undfallande godtrogenhet
att deras stat vet att utnyttja dem till maximum
innan de ens vågar pipa.
En löjlig människas trosbekännelse
Jag bara frågar:
Är det fel att älska allt som är vackert
i en värld som storknar i fulhet?
Är det fel att hålla sig till outslitlig musik märkt av skönhet och kvalitet
i en värld där högtalarna dominerar och dränker en med oljud och skval?
Är det fel att älska de små oaser av fri natur som fnns kvar
i en värld nästan helt denaturaliserad av skenande miljöförstöring?
Är det fel att ägna sig åt att läsa goda böcker
och att älska dem och deras kunskap
i en värld där analfabetismen nästan obligatoriskt tvingas på en
genom massmediernas ständigt försämrade och mer fördummande kvalitet,
medan de nästan ensamma får behärska människans informationsinföde?
Är det fel att slå vakt om historien och sanningen
där dessa alltmera sätts på undantag
och förträngs såsom ovidkommande och obehagliga?
Är det fel att slå vakt om eviga värden
i en värld där penningvärdet gjorts till högsta bestämmande lag
trots dess opålitlighet, fuktuationer och förgänglighet?
Är det fel att motverka kvantitetssamhället med att verka för kvalitet?
Är det fel att ägna sig åt det mänskliga i en värld av omänsklighet?
Kort sagt, jag bara frågar.
Skvalsamhällets pappersblommor
Frossa du bara i massmedialt raseri,
låt paljetterna blomma i färdens barbariska origami,
inget är seriöst,
det är blott utförsbacken i ständig acceleration som nu gäller,
och ju högre fart, desto bättre,
och ju fer som blir överkörda och körda i diket,
ju mer kvaliteten blir överkörd av kvantiteten, dess bättre —
det är blott att smita och klara sig undan allt ansvar
för skvalsamhällets hysterik i dess skenande avart
mot ständigt förytligad ytlighet,
ständigt tilltagande vulgarisering av allting vulgärt
och med såpornas skrattkörer dränkande all eftertanke

i massmediala hjärntvätten av alla som faller för frestelsen
att se på TV och frossa i famsig reklam
och studera den larmande dagspressens skvaller
av nonsens och tomhet och strunt utan ände.
Vems är skulden?
Alla vet att det är fel, men ingen gör något åt saken.
Det är kommersialismens förbannelse, som gör all eftertanke omöjlig
då den tvingar folk att förtränga och utesluta allt
som inte har med krasst förvärv att göra.
Därför visas nästan bara skräp på TV med reklaminslag
som ingen önskar och som fördärvar allt,
som om det ej var nog att alla kulturprogram,
(exempelvis Chopintävlingen från Polen,
som äger rum blott vart femte år
och televisas över hela världen utom i Sverige,)
skrotas ifrån början såsom något uteslutet och okommersiellt,
som om i Sverige det var Berlusconi som bestämde med sin fjantkultur.
Och därför skenar världen allt vildare med i allmänhetens miljöförstöringskarusell
med amerikansk president förnekande all förekomst av någon växthuseffekt
då han har högsta ansvaret för ekonomin i världen
medan New Orleans går åt helvete
och orkanerna bara accelererar och muterar och multiplicerar sig
frammanade och maximerade av bilavgasernas förgiftande av atmosfären
så att haven snart väl börjar koka av tyfoner.
Var det samma sak som hände när civilisationen före Noak
sveptes bort av kanske människornas självförvållade syndafod?
Vems är då skulden? Den är din och min
så länge vi förtränger saken och ej ens tar något ansvar för vår egen del.
En liten tibetansk by
Husen ligger trångt vid rännstensgränder,
gamla slitna ruckel med mest hål och springor,
någon plansch från bättre världar,
trångt i bykaféet med nedsuttna bänkar,
men med lyckliga stamgäster, bara solskensansikten,
en liten koloni av hundra landsfyktiga tibetaner,
en hel värld av poesi och drömmar, optimism och längtan,
ingen sorg men bara hopp — och glädje i intim gemenskap.
Kan det vara bättre? Mikrokosmos företer ej sällan
i förtryckt förminskning en betydligt bättre värld
än världen utanför, som ockuperar andra länder
och fördriver tibetaner i exil.
I rännstensgränden sipprar poesin
mer gyllene och varmt än någon välfärd.
Skuggor
Skuggorna förlängs,
medvetandet förträngs,
ger vika för melankoli
i dunkla drömmars symfoni
förklädd i sjuka stämningars bedövning.
Varför upplevs detta negativt
när livet blott är positivt
som glädjens fackla i världsrymdens natt?
Jag kan ej fatta det,
det måste vara vekhet,

ty allt vett förbjuder schack och matt.
Vik hädan, skuggor och förtrollning,
låt mig leva blott för ljus och gryning,
ty livets enda lag är liv i evighet.
Maktmaffan
Syndromet är universellt och fasansfullt.
En grupp får makt och etablerar sig,
konsoliderar sig, befäster sig,
och börjar så stagnera i sin självgodhet
att korruption och utpressning blir accepterade,
kritik och oppositionella element elimineras,
och så har vi maffan som bestämmer allt
med godtycke och orättvisa sanktionerade
med ursäkten att individen bör ge vika för systemet.
Men det håller aldrig.
Olof Palme gjorde sig till den mest hatade av svenskar
med att motarbeta Strasbourgtribunalen och Gustaf Petrén
i sitt försvar av sitt system av makt och orättvisa
mot allt individuellt initiativ och krav på frihet.
Men en individ kan aldrig köras över utan att han reagerar,
och hans hämnd blir alltid aktuell förr eller senare.
Idealismens förkastlighet
Trenne ting har styrt mitt liv,
som jag förblivit trogen till
fast omvärlden blott gett mig fan för det.
Det första är min kärlek:
jag blev alltid alltför kär och alltför lätt
och var min kärlek alltid trogen
som en dåre i blind hopplös envishet.
Jag satte sanningen som livets högsta vattenmärke
medan omvärlden blott gav mig lögnens överhöghet
grymt bevisad genom orättvisan.
Slutligen var jag en dyrkare av skönheten,
ett hopplöst fall i denna fula värld,
där allt som ej är fult är satt på undantag,
utrotningshotat och förklarat i utdöende.
Har jag haft fel i denna trohet
mot så otidsenliga tre ting?
Det har man icke i så fall förmått bevisa
trots överväldigande kraftansträngningar
i Jantelagens efterföljds futilitet,
den fåfängaste och dummaste
av alla orättvisa lagar.
Skrynkliga vattenringar
Låt mig slippa se dem,
låt mig slippa höra dem,
dessa oegentligheters pinsamheter,
dessa missljud av kakafonier,
denna förställning och förvridning
av det rent naturliga

till teknisk vanställdhet.
Är då människan så degenererad
att allt hon kan göra av sitt ursprung,
naturen, sin moder och sitt arv
är att förställa det
intill dödlig oigenkännlighet?
Eller har jag fel i min uppfattning
att endast det naturliga är naturligt,
att endast själva livet är levande,
att konst är inte konst om den är konstig,
att musik är ej musik om den ej låter bra,
och att vattenringar skall vara runda?
Men människan har alltid yvts över sitt övermod
och prisar sig numera överlägsen
i sin konst att kunna med teknik
vanställa och oigenkännliggöra
allt som en gång var naturligt.
Den mystiska kontakten
Du kom från ingenstans
och lade fram ditt hjärta för mig
av den renaste kristall,
ett lysande kaleidoskop av bländande spiritualitet,
begåvning, älskvärdhet och ödmjukhet
och ständigt skiftande briljans,
likt en mångfacetterad diamant
med fera skiftningar än det fnns färger.
Kommer jag att få behålla dig?
Eller är du blott en vindfäkt av en hägring,
glimten av en fyktig dröm,
ett självbedrägeri som alla andra?
Jag vill icke tvivla på dig ännu
och försöker därför ha dig kvar
med samma rätt som jag vill sova vidare
när en gång äntligen jag börjat drömma
om en ljuvlig verklighet på allvar.
Ditt dilemma
Du har aldrig sparat på dig själv
men alltid hänsynslöst förbrukat dig
som en ensidigt generös välgörare
som alltid velat dela allt av sig med andra
och för den skull aldrig fått ett eget riktigt liv
och ej heller därför kunnat se om något eget.
Detta är ditt stora plus och ditt livs rekommendation
som genom den ensidighetens generositet
till slut helt orättvist förvägrat dig en skälig lön.
Där sitter du i självförbrukningens ohyggligt svarta hål,
en fälla som de festa övergoda och överbegåvade
med tiden strandar i som i den orättvisaste av fällor.
Men om man blott genomskådar dessa ödets mekanismer
är de då åtminstone maktlösa mot en s själ.
Skall då idealismen betraktas som död
bara för att den ständigt körs över av krassheten?
Skall då det mänskliga kapitulera

bara för att omänskligheten är mera hänsynslös?
Skall då kärleken ständigt nödgas böja sig för hatet
bara för att hatet alltid annars förstör den?
Skall då ödmjukheten ge efter för hårdheten
bara för att hårdheten struntar i ödmjukheten?
Skall då skönheten åsidosättas av fulheten
bara för att fulheten skall få expandera?
Skall då livet ge upp inför döden
bara för att döden fnns?
– Ja, tyvärr, så länge orättvisan tillåts härska över rättvisan,
ty så länge är självmordet berättigat
som den yttersta protesten mot ondskan,
orättvisan, omänskligheten och gudlösheten
genom den livets högsta instans
som är den slutgiltiga yttersta förtvivlans nödrop
i det livets högsta och största skri
som är större än evigheten.
Bara en annan olycklig kärlek…
Lika oförneklig som evigheten,
lika full som universum,
lika underbar som tragisk,
lika vacker som smärtorik,
ty jag älskar även din man,
som jag minst, liksom du,
vill göra något illa.
Men hur vi än gör
blir vi alla tre lika lidande,
han genom ditt särskiljande,
du genom dina splittringskval,
och jag i min maktlöshet,
oförmögen att lösa någons lidande
genom min hopplösa frånvaro.
Det tragiska är att vi båda älskar dig
medan du inte tillhör någon av oss
men gett dig åt en tredje
för att slippa plågoanden,
psykopaten, nummer fyra.
Enda lösningen är vänskap,
universell och odödlig
mellan oss alla fyra.
Det är den bästa lösning jag kan erbjuda
väl medveten om att den ingalunda
kan lösa någons lidande.
Gåtan
Jag älskar
och kan inte hata.
Jag ger och kan inte ta.
Jag lever och kan inte dö.
Jag blöder
och kan inte sluta att blöda
men kan ej förblöda.
Panikångest är min eviga sjukdom
och mitt livselixir.
Jag försmäktar beständigt
men njuter av det
och kan inte upphöra därmed.
Jag brinner

men är själv mina lågors rov
och kan inte förbrännas
hur smärtan därav än förtär mig.
Vad är jag då mer än kärlek och lidande?
Den eviga törsten
efter mera kärlek och lidande.
Monstret
Förr eller senare hemsöks vi alla
av detta osynliga värsta av monster
som smyger sig på en och tar en försåtligt
så omänskligt lömskt, som en bläckfsk
som snor sina slemmiga armar omkring en
och stryper en långsamt för att dricka upp allt ditt blod
så att inte en droppe blir kvar
och din själ blir så tom och så utbränd
som om den ej någonsin funnits.
Så kommer med åren det monstret och tar dig
vars namn bara är vanlig trötthet.
En dag orkar du inte längre med allt vad du vill,
och en annan dag börjar du längta till sängen.
En dag sitter du litet längre på avträdet
bara för att sitta kvar,
och en dag börjar du bli beroende
av vad som helst som blott håller dig uppe.
En dag kan du ej längre räta på ryggen,
och din energi blir så småningom ansatt
av oro och ångest inför vad du ej orkar med.
Det är trötthetens smygande död som har börjat belägra dig,
och det fnns ej någon väg eller räddning tillbaka.
Det är bara att acceptera det oifrånkomliga
att ditt liv bara är som havets våg,
som begynner från ingenstans
för att i fåfänga rasa så länge den lever
för att sedan brytas, försvinna och krossas mot stranden
och sluta i bubblor av ingenting.
Modern poesi
Ett ord
per rad
är nog
med helst
ej någon
kommatering
eller ens
någon mening
eller hur?
Kärleksdrömmar
Jag drömde blott om dig,
min älskade och särskilda
personligaste vildmarksblomma
som igen i drömmen tog mig med
på halsbrytande äventyr
på gränsen till det icke acceptabla
och förbjudna, det anstötliga och farliga
men utan att för något ögonblick gå över den;

ty allt är tillåtet, om man blott mänsklig är,
och håller man sig inom kärlekens råmärken
kan man spränga hela universums gränser
blott med att slå vakt om dem.
Den patetiske älskaren
Tro inte att hon älskar dig.
Hon bara leker, retas och är grym
och tycker du är löjlig
som kan med att älska henne
till förbannelse så som du gör.
Låt du blott henne gå till sängs med andra
och ha roligare med dem än med dig,
din tråkmåns, som går under i din egen blyghet
och förgås i narcissistisk överkänslighet och ömklighet,
som är din tröst, ty narcissism är blott naturligt:
om ej någon annan älskar dig, fast du är älsklig,
har du inget annat val
än själv beundra dig och älska dig i synnerhet om den du älskar skiter i dig.
Förträng icke minnet
Förträng icke minnet,
ty allt vad du förtränger skadar dig.
Frossa i din nostalgis bitterljuvhet
och låt dess feber rasa ut
snarare än fräta sönder dig inifrån
som en kräftsjukdom genom fåfäng undertryckelse,
som bara måste explodera desto värre
i desto hemskare metastaser
om du ej låter dem blomma
i sitt naturliga raseri.
Njut av spänningens ögonblick
och låt det aldrig mer gå över,
det absoluta sanningens ögonblick
när kärleken steg över tröskeln till ditt liv
för att aldrig mer lämna dig i fred.
Låt känsloorkanen rasa och aldrig sakta ner,
ty vem kan sätta sig till motvärn mot vinden?
Man kan stilla stormar,
man kan gå på vatten och stoppa forsar,
man kan släcka solen och stoppa himlavalvets gång,
men man kan icke hålla tillbaka kärleken.
Kärlekens meningsfulla självplågeri
Mina dikter gråter av smärta
men jublar samtidigt
i en kaotisk blandning av eufori och frenesi,
av tårar och självplågeri,
av delirium in absurdum,
medan kärleken bär mig utanför verkligheten
och samtidigt berövar mig henne som jag älskar henne,
fjärmar mig från henne och ger mig henne på samma gång,
i ett kaos av blandade känslor av rus och vilsenhet,
av extatisk visshet och turbulent besinningslöshet,
av svindlande besatthet och fullständig hopplöshet,
som om kärleken bara var ett fall ner i en avgrund

utan botten, utan slut, utan sans och utan mening
medan samtidigt hela livets enda mening
fnns koncentrerad i detta enda:
i kärleken till en annan än sig själv.
Entré
Jag väntade med spänning,
ty jag hade ju ej sett dig på så länge,
icke på ett halvår
och ändå umgåtts regelbundet med dig
hela tiden genom dina närmaste
och ständigt mera intensivt
ju närmare din ankomst ryckte an.
Hur ofta drogs ej mina ögon ängsligt
till entrén och mänskorna som där kom in
av vilka vilket ögonblick som helst
en skulle vara du,
en levande legend
som valt bort livets goda
säkerhet och trygghet
för att satsa helt på själen endast,
skönheten och poesin,
på jakt efter dess kreativitet och uttryck,
vilken sökan lett dig till att korsa mina vägar
som om dessa kunde vara någonting för dig.
Det återstår att se.
En korsväg är det
och i dubbel måtto,
ty samtidigt som vi möts
och korsar blygt varandras vägar
framstår dessa båda som blott desto klarare
och ängsligare i sin kritiska natur
av enbart törnbeströddhet utan ände.
Vad är kärlek? Det är allt som är gott.
Det är varken strid eller tvedräkt,
det gör aldrig ont men gör bara gott,
det bara ger och tar ingenting ifrån dig,
det är ensidigt positivt och konstruktivt,
det är vad som bygger upp och aldrig river ner,
så man kan aldrig gräla och kritisera av kärlek.
Det är själva livets kreativitet
och själva livets innersta väsen
och allt som livet har att leva på
och därför så ömtåligt och skört.
Så ta väl vara på och odla din kärlek
som livets mest kostbara skatt,
och dess fundamentala generositet
kommer då att reciprocera utan gränser.
Den sårade tigern
Jag skriker ut av smärta, kärlek och förbarmande
av ödets grymhet handikappad
utan hopp i mitt helvetiska tillstånd
som en gammal invalidiserad dåre
som blott duger till att dricka och dilla
i förnedrande ovärdig imbecilitet
såsom ett lejon döende och utan tänder.

Det sägs att tigern blir en kannibal
och feg människoätare när han blir gammal
och har inget annat kvar att hålla sig till
än sin vanäras misär.
Men kom ihåg: så länge han alls ännu lever
har han ännu rätt att älska
och kan använda sin kärleks rätt till någon fördel,
ty man kan ej älska vildare än så som tigrar älska.
Martyr för avgrunden
Mörkrets svindel virvlar ut ur huvudet
i avgrundsdån av bitterhetens vanmakt
över kärleken som river med dig ner
i uppslitandets eviga martyrium
av alla sår du nånsin fått som älskare
för din lojalitet och trohet
i ditt tysta svidande i ödmjukhet
för dina känslors helvetesorkan.
Hur kan man lida så och ständigt bara värre?
Därför att man älskar blott så måste skadan
ofelbart bli bara värre hela tiden.
Skogsskövlingen
Det är rätt. Det ger ju pengar.
Släpp massakermaskinerna lösa över skogen,
eliminera allt liv i naturen genom kalhyggen,
gör fåglarna och djuren hemlösa,
och vad gör det om de dör ut?
Huvudsaken är att du och jag får mera pengar,
ty lönsamheten är ju livets enda mening.
Därför är det rätt att sterilisera naturen,
och det är lika bra att utrota den genast,
så är det gjort – det händer ju ändå förr eller senare.
Vad gör det om haven svämmar över av mänskligt giftigt skräp,
huvudsaken är ju att asfaltgatorna ska hållas rena,
och inte märks det ju där om fskar och valar dör –
de fyter ju inte ens upp till ytan; och det är viktigare
att människan får använda sin världsomfattande kloak
än att dess naturliga invånare skall få leva där i renhet.
Ett sådant privilegium kan bara reserveras för människan.
Därför är det så viktigt med absolut steriliserade sjukhus,
så att de resistenta bakterierna inte ska kunna förkovra sig,
vilket de ju bara gör i sjukhus där steriliseringen inte fungerar,
där någon klantat till systemet,
så att de resistenta bakterierna bara blir fer och farligare
och hela mänskligheten får pippi genom fågelinfuensa,
det största hotet mot mänskligheten då det är direkt från naturen,
det farligaste av allt, som vi aldrig slipper.
Och den som då vågar ha fräckheten att påpeka,
att det kanske är vettigare att anpassa sig efter naturen än tvärtom,
en absurd tanke som redan Stalin förkastade,
gör vi då klokast i att omedelbart sterilisera
och mura in i kliniken för gott,
så att han själv kan få lära sig den hårda vägen
hur farlig naturen är
genom sjukhusets egenhändigt framodlade resistenta bakterier.

Drömmars viktiga men hemlighetsfulla innebörd
Sanningen är inte vad du drömmer
men dess mening,
som är en helt annan dimension
från allt vad verkligheten heter,
som dock drömmen plägar att specifcera,
och just det är dina drömmars mening.
Därför är det farligast av allt att tolka dem,
ty dina drömmars dolda mening
är alldeles för subtil för någon tolkning.
Därför måste du mobilisera extra känslighet
för att förstå att där alls fnns en mneing,
och om du kan känna alls att där är någon mening
kan du bara fatta den igenom extra känslighet
vars mening då naturligtvis förblir omöjlig att förklara.
Älskaren
Han är inte löjlig.
Han bara lider.
Han kan inte nå henne,
så han kan inte lita på henne,
så han lider desto mer
förföljd av hennes minne
som plågar honom mera
än något rivjärn kunde göra.
Är han då en självplågare,
eller är det hon som plågar honom?
Problemet är att båda är oskyldiga
vilket blott förvärrar läget för dem båda.
Problemet
Problemet är inte att vi är så olika,
att vi är oförenliga,
att jag ingenting kan göra för din karriär
eller hjälpa dig på något sätt,
att vi båda är så fattiga som rännstensungar
och för starka individualister
för att någonsin kunna förenas
i något gemensamt mål.
Nej, problemet är något helt annat.
Problemet är att jag älskar dig.
Besatthet
Sömnlösa nätter av förföljande fantomer
dominerade av en enda envis tanke:
min oro över våra utsikters omöjlighet,
som fullbordar korsvägssyndromet
vilket verkar oupphörligt i sin feber
i sin berg-och-dalbana av turbulenser.
Men detta helvete är genomgående njutbart,
självplågarens paradis och fullkomliga dröm
av skönhet och njutning i oändlig smärta,
som om en tandläkares offer kunde njuta av pinan
med till och med någon lustfylld läcker eftersmak,
som om självplågarkärleken var den mest idealiska.
Och kanske den är det, eftersom jag inte känner någon annan
och denna här är här och nu….

Min älskade, vad kan jag mer bekänna
än att min konstanta omsorg
visar dig mer hänsyn än vad den kan visa
eftersom din känslighet förbjuder mig demonstration,
så att jag ej ens vågar röra dig,
då blommor ju är vackrast fria
och orörda i ofotbeträdda ängar.
Kan jag då mer älska dig? Ja, och det konstant,
så länge jag kan dela med dig av din frihet
och beundra den i njutning av dess skönhet,
så att därmed vi kan odla den i fred
och få den att konstant tillväxa i sin skönhet.
Kan vår kärlek bli mer idealisk?
Det är frågan,
men dess svar tycks vara positivt,
då dess konstanta fromhet än så länge
bara fått den att tilltaga
i sin underbara mognad.
Krisen
Gyllne drömmar parade med blodets tårar,
sådant är ditt liv och öde,
aldrig att få känna lugn och säkerhet,
men alltid ångest inför dödens närhet,
för att ut ur fullständig och bottenlös förtvivlan
höja dig på härlighetens vingar i triumf
för att måhända rädda civilisationen
genom tusen möjligheter av oändlig framgång; –
ett liv av svindlande kontraster,
svävande på moln över en avgrund
för att alltid blicka ner och delta i eländet
för att aldrig fnna säkerheten i ett fridfullt hem
fastän om något du förtjänade ett sådant.
Härdad sålunda i visdoms stålbad
kan du möta vilken kris som helst och överleva,
och att gråta ut skall hjälpa dig att nå ditt mål,
den slutgiltiga trösten i en äntlig återlösning.
Musikens sinne kräver disciplin
då musikalitet är något kosmiskt av naturen
som därför ej kan leva utan ordning eller systematisering,
då annars renheten blir störd,
och därmed tar musiken slut.
Musiken kräver för sitt uppehälle därför någon sorts pedanteri,
som Arkimedes när han bad soldaten icke rubba cirklarna,
då dessa cirklar måste få förbli intakta
om musikens sinne alls skall kunna verka konstruktivt.
De ber således om att få förbli orörda,
liksom kärleken i hennes fullkomliga makts jungfrulighet.
Ur djupet
Varför är världen och tiden så mörk?
De rättfärdigas orättfärdiga lidanden
skriker oavbrutet mot den tyste Guden
som så länge han har existerat har betvivlats
och det på goda grunder,

då han aldrig har levt upp till sina ideal;
ty skurkarna har alltid dominerat etablissemanget
medan de oskyldiga och fattiga
beständigt har förblivit i sin fattigdom och därtill utan skuld
utan något ingripande någonsin
av någon så kallad rättfärdighetens Gud
som snarare och konsekvent har visat sig
en Gud av tystnad och av grymmaste likgiltighet
helt okänslig för mänskligt lidande,
helt utan något annat hjärta än en hård och frusen sten.
Så vad kan vi göra utom att uthärda allt det outhärdliga
och stå fast i trots mot gudlöshetens dystra verklighet
i den mest onaturliga och grymma, omänskliga värld
och stolt förakta den.
Våra nakna själar
Som själar står vi alltid nakna,
vi kan ej klä på oss, gömma oss eller maskera oss
men måste alltid stå rakt upp och ner så som vi är
i oundviklig och fullständig nakenhet
med alla våra fel och sår och synder,
all vår fulhet och vårt lass av lastbarhet, –
men samtidigt står uppenbar vår verkliga natur
i all sin nakna skönhet,
som ej någonting kan dölja,
avklädd till det endaste väsentliga,
i vilken skönhet ingenting kan döljas
av vad som är sant i oss
då denna nakenhet är reducerad
till blott och bart vad som hör evigheten till.
Du stal mitt hjärta
men jag hade ingenting emot det.
Jag var mer än villig därtill,
så du kan behålla det
i gott förvar, ty det är säkrare hos dig
än hos mig själv,
då det är bättre utom mig
än att det bränner ut mig
blott för dig;
så det är ditt
att blandas med ditt eget
i vår kärleks harmoni
helt ifrån våra sinnen.
Poetens bön
Gör vårt liv till bara skönhet
och låt allt icke-skönt förvisas.
Fyll vårt liv med poesi
så mycket att blott poesin tar all dess plats.
Låt våra liv få vara fria ifrån krockar och konfikt
så att blott endräkten och harmonin må härska.
Släpp aldrig något ont in på vår väg och i vårt sinne
men må bara gott bli resultatet av vårt liv
och låt dess godhet spridas vitt omkring oss
och så göra varje mänska något bättre
oavbrutet och kontinuerligt
med vår mänsklighet och all vår värld.

Vägen ut
Det fnns alltid en väg ut.
Det fnns alltid möjlighet till fykt,
en spricka och ett hål i varje instängdhet,
en möjlighet att smita,
en utvecklingsmöjlighet till fykt från varje fängelse,
och särskilt för din ande
att undvika kroppens invaliditet och lura den,
då varje ointaglig fästning har sin svaghet,
allt som stoppar dig är fåfängt,
allt omöjligt är absurda lögner bara,
då allt liv består av bara öppenhet,
där själva döden bara är en annan möjlighet.
Frågor som icke bör ställas till erfarenheten
Vad vet vi mer än ingenting?
Vad är all kunskap värd utom luft?
Vad är sant i min kärlek när du ej är här?
Vilka drömmar kan någonsin bli realistiska?
Lämna ej någonting kvar av mig utom bestående sanning,
och allt mänskligt av mig försvinner,
en slumpartad tillfällighet, en förgänglig förbindelse,
ett slag i luften, en vindpust av spårlöshet,
bara en alldaglig nonsensdröm att utraderas direkt,
liksom sucken av en länge bortglömd förgångenhet.
Är då ej kärleken mer än det lägsta självbedrägeri?
Varför älskar vi om ej för att bli bedragna?
– Så frågar man inte, min son,
ty det fnns bara ett svar på sådant, som är den oändliga tystnaden.
Älska så länge du kan blott, och använd din kärlek till godo,
så kanske i bästa fall du kan få ut någon god poesi ur den.
– Nej, gamle man, du har fel, och jag måste få invända,
eftersom erfarenheten har fel om den bara får ut poesi,
för om någonting är poesi låg det någonting bakom det,
då var det värt det och kan aldrig mer reduceras
till någonting mindre än sanningen av dina känslors dynamiskhet
av mera universella betydelser än supernovornas samlade kraft.
– Och vad är då den kraften värd, samtliga novor tillsammans?
– Precis, det är just vad jag menar:
ett ögonblick bara av kärlek och den allra kortaste dröm
är av större betydelse än någon Big Bang i allt universum.

Bo Olssons dikter
(2004-06)
Gröna alger
Fisken simmar i vattnet
ännu är inte tiden förbi
fågeln fyger i luften
bläckfsken fäckar älskogens vatten
blodet droppar
än är inte tiden förbi.

Ung videung
Vatten droppar i vattendroppar
Ugglan ugglar i ugrisk ek
Ekorren leker med ekollon i eken
Minnet svinner, soppan rinner
Karin Boye lever för hoppet
Men kung Videung är alltid ung
Våt tö
Snödroppen dryper av droppar
Mormor är inlagd med dropp
Själv åker man bara på proppar
Man saknar livets toppar
Men vad gör det när det töar?
Då ser man sig om efter knoppar
Ur snön snödroppen hoppar
Ty aldrig att våren foppar.
Driftens driftighet
Humorn är billig i drift
Driv med drygheten och fördriv den
Låt drivans blommor smälta ner och dö
Ett gott skratt fördriver döden
Driven galghumor dräper döden med sin dråplighet
Dronten drog och dog bort i drömmar
Driven dramatik driver med livet
Dra åt skogen, alla neddragna mungipor!
Fryntliga rynkor
Vad gör det att russin är skrynkliga
när de blott är desto sötare
ju mer förtorkade, gamla och skrumpna de är?
Försök inte med att det bara är unga som lever ty mognaden tar aldrig slut.
Den blott utvecklas i det oändliga.
Så om du söker en vän bakom rynkorna
och han själv skäms för sitt skrynkliga yttre förfall,
så är det inte mer att förakta
än gammalt och vällagrat vin, som med mognad och ålder
nu äntligen uppnått sin rätta bouquet.
Gruvligt gråväder
Gravarnas gruvliga grogrund
gräver sig ner i minnenas dal
Gräsligt är gräset som växer så svart
i den dånande trumhinnans sal
Man grämer sig nesligt i gråhetens kvart
Vålnader vrålar i skarornas kör utan tal
Så dammas man av uti dimmornas samfund
och inget blir kvar av logikspelets lathund

Kuggade kugghjul
Det skär sig ibland
När gråvädrets dimmoln intränger i huvudet
Så hankar sig tankarna fastnande fram
och går ofta i stå eller mal om i ständig repris
som en skiva som har hakat upp sig.
Då hjälper ej ens någon hjärnkirurgi,
allra minst den nog mest effektiva: ren whisky,
När kugghjulen kuggade kringgår sin rundgång
är krogrundan bättre åtminstone än att i passivitet
bara sitta och lyssna på sin egen upphakade grammofonskiva.
Kul julstrul
Vad gör det att det bara regnar hela julen?
Granen är lika grön och grann och barrar lika förbannat ändå.
Vad är en jul utan julgransbarr upp i halsen?
Tack vare barrplockningen varar julen ända fram till midsommar,
när det äntligen börjar gå mot mörkare tider och lida mot jul igen.
Vad är jul utan julbord varje dag,
så man får chansen att storkna fera gånger dagligen
och anledning till ständiga återvisiter på dass
för både munvighetsövningar och bakhåll?
Och vad är julefrid och julefröjd utan ordentligt snökaos,
så att vattnet fryser, strömmen går och bilen står
kvaddad av mekaniska köldskador hela julen?
När börjar vi äntligen gå mot mörkare tider och juletid igen?
Retorisk erotik eller erotisk retorik?
Det ena utesluter inte det andra.
Även oratorer är verksamma i sängen.
Men kan erotik och retorik praktiseras samtidigt?
Det kanske inte är att rekommendera.
I intima sammanhang blir retoriken tröttsam,
och partnern blir bombad och plomberad i stället för tvärtom.
Ingenting är mera outhärdligt än monotologi,
och i sängen är den helt förfelad,
ty vad är sällskap i sängen utan dialog?
Kanske det är klokast att förpassa retoriken
till parlament och predikstol och hålla erotiken därifrån.
Traumat Anna Lindh
Den idealiska politikern
alldeles ovanligt klar och klok både som svensk och politiker,
en av de ytterst få politiker som med Vaclav Havel
vågade ta ställning mot förtrycket i Tibet
och kvinna dessutom,
och mor, och vacker,
vettlöst mördad av en galning som visste vad han gjorde,
som visste exakt vem han mördade och som avsåg att mörda henne
utan anledning. Man skyller det på hans droger han gick på rohypnol och andra gifter
som läkare skrivit ut åt honom för att de inte ville hjälpa honom,
ett isolerat invandrarbarn utan rötter,
förgiftad av ett distansierat samhälle,
som han sökte hämnd på
genom dess mest oskyldiga människa.

Bara en bar barbar
Gräm dig, du grove grobian,
ty granatäpplets grenars gränslösa gränsland
grusar gruvligen grävlingens gryts alla gruvgångar
så grevens grevéost blir gravad med gröten.
Upprinnelsen till detta nonsens var Letnanys Bar Barbar
där Barbara bar bar bar hand på bartendern
till men för all menighets meningslöshets mesta menstruationer.
Så menade mesen i menlöshetens mentalitetsträsk
ett obotligt bottennapp till båtnad för bodens bottiner
där allting, liksom i Letnanys Bar Barbar, gick runt för lösa boliner.
Drömmande drönare
Den som sover syndar inte.
Den som drömmer syndar inte.
Många människor är bara snälla när de sover.
Hur är det då med drönares drömskhet?
De häcklas för sin lättja,
de utdöms som parasiter,
men faktum är att de syndar inte,
och det är inget fel på deras drömmar.
Om dem kan det rentav sägas,
att de inte bara är snälla när de sover.
Symptomet
Vaknar du varje morgon i kallsvett
med allt ogjort som din första tanke,
allt vad du inte hunnit med och måste göra?
Kastar du i dig frukosten med kaffet så svart som möjligt
och helst inget annat?
Är ditt skrivbord mer belamrat än naturen med alla vinterns drivor?
Blir du aldrig av med pappershögarna
men ser dem bara växa,
ju mer du försöker åtgärda dem?
Hinner du inte med lunchen?
Är det enda som får dig att klara eftermiddagen
kaffepausen klockan tre med ännu svartare kaffe?
Ser du följaktligen allting i svart?
Hinner du inte med nånting?
Har du därför ständigt dåligt samvete?
Kan du inte sova utan mera kaffe?
Sover du dåligt?
Då är du inte mer än normal
och har samma symptom som de festa i Västvärlden:
den gudomliga Stressen,
hela västvärldens dödligaste sjukdom
och den mest utbredda.
Grått nytt hår
Man får vara glad om man har något strå kvar över huvud taget.
Kalufsen är det inte mycket bevänt med längre.
Somliga roar sig med att polera och fnslipa finten,
medan kippans ursprungliga syfte var att skydda finten mot solbränna.
Men varför blir det aldrig någon fint på hakan eller läppen?

Till och med vissa damer blir aldrig av med sina mustascher.
Låt håret växa så länge det går!
Vad gör det om det grånar eller vitnar,
så länge du ännu har hår!
Pratmakarlådan
Vem pratar mest och bäst?
Politiker har monopol på gamet
men pratar sämst, om man får tro på vad de säger,
för de snackar mest ju bara skit mest om varandra.
Och vem kan stoppa dem?
Det gäller ju i vår demokrati att vi har yttrandefrihet,
med dock ett undantag:
allenast kungen får ej säga vad han vill,
och om han gör det missförstås det av politikerna
och görs det om till motsatsen av vad han menade.
Alltså: allenast munväderspolitiker har yttrandefrihet,
för har man andra åsikter än dem så bör man hålla käften,
särskilt om man vågar säga vad man tycker.
Det våldtagna barnet
Skriet tränger inte fram.
Man är begraven levande,
och skriet kvävs i mörkret
av likgiltighetens svarta övermakt,
mer fasaväckande än någon levande tortyr,
som reducerar en till mördad tystnad
utan rätt och talan, utan mänskovärde,
utan något annat än en evig skräck
som följeslagare mer mörk än natten varje dag,
som släcker dagens ljus, ersätter det med vanmakt
och paralyserar livet, dödar allt livstecken,
dömer dig till evig kronisk hopplös ensamhet
med döden som det enda kvar att hoppas på
som en befrielse ur livets värsta fälla:
att berövas livet men likväl få ha det kvar
men utan att det mer får leva.
Det ihjälamerikaniserade samhället
Inte konstigt att samhället är så sjukt när det är så amerikaniserat.
Snart blir det väl lag på att man inte får äta annan mat än hamburgare och Coca-Cola.
Snart får man väl inte lov att köpa och lyssna på annan musik än hårdrock.
Snart får man väl inte lov att tala engelska mera utom med amerikansk accent.
Snart får det väl bara visas flmer med bara våld och sex på amerikanska.
Snart blir väl höghus och skyskrapor de enda tillåtna standardbyggnaderna,
då de ändå tränger ut alla andra - av kommersiella skäl.
Läs kommersialisering för amerikanisering - det är samma sak,
där den högsta lagen är att penningen är viktigare än människan,
vilket medför, att kultur får icke fnnas om den icke är lönsam,
våldets slagkraft har företräde framför skönhetens mjukhet,
musikens volym är viktigare än dess skönhet, då volymen ändå dränker skönheten,
och smak, kunskap, estetik och normer är utan talan i samhället
då de bara är teoretiska begrepp utan kommersiell gångbarhet.
Inte konstigt då att folk blir fyllon och narkomaner,
psykiskt sjuka och utbrända,
då de hela livet utsätts för massmedial hjärntvätt av bara fulhet, hårdhet och skadlighet.
Inte konstigt då att hela världen gör uppror mot globaliseringen,
då ju hela naturen tycks göra uppror mot hela mänskligheten.

Trauma 68
Året då kvaliteten skrotades för meningslöst våld
genom destruktivt uppror för förstörelsens egen skull
sade Ingmar Bergman, att det utom Sverige bara var i Kina
som studenter och elever angrep sina egna lärare.
Kulturrevolutionen i Kina förstörde defnitivt Kinas mångtusenåriga kultur,
och i Sverige fck ingenting vara fnt längre.
Skådespelare tvingades i exil från sina egna teatrar,
och hade man inte rätt ideologi var man automatiskt svartlistad,
uträknad, utesluten, dödförklarad politiskt och kulturellt.
Vi har aldrig hämtat oss från traumat.
Kvaliteten har aldrig fått komma tillbaka.
All kulturell fnhet är fortfarande bannlyst och tabu,
förvisad till Sibirien som icke önskvärd,
och har sedan dess fått kämpa för att överleva åtminstone i underjorden,
den första kretsen kallad Limbo
där de kulturella traditionalisterna förblir lika trogna
som de grekiska flosoferna från det fallna Hellas dagar.
Gåtan
Det är inget fel på dig fast alla dina skor tycks vara vänsterskor.
Det är inte ditt fel att slipsknuten gått i baklås.
Att du bara kör fel och kommer fel är helt normalt.
Förvånas inte över att allt vad du hör spränger dina öron.
Att du blir upprörd över minsta småsak är inte så konstigt.
Det hör till saken att man förföljs av punkteringsepidemier.
Konspirationerna fnns överallt och alla är riktade mot dig.
Alla har fel och bara du har rätt.
Hela världen snurrar åt fel håll,
och ingenting stämmer längre.
Hur du än räknar blir alla summor fel och olika varje gång.
Du somnar när du inte ska och ligger vaken hela natten,
och ingen har så mycket att oroa sig över som du.
Allt är helt naturligt, och du är bara utbränd
som alla andra blir förr eller senare.
Det är bara att acceptera,
och det enda du kan göra åt saken är ingenting,
ty alla åtgärder bara förvärrar tillståndet.
Kritiskt? Inte alls.
Vi skall alla den vägen vandra,
och vi har alla ett dike vid sidan av vägen
att kunna slå oss ned i vid behov.
Hårda bud på djupa vatten
Mitt i krisernas anstormningar
trampar man vatten i hotenas malstömmars ekorrhjul
och ser fram mot årsmötets Harmageddon som en giljotin
med sin tvättade hals.
Ej är det mycket att hoppas på
men mycket att stålsätta sig mot,
både järnbörd och jännätter, stålbad och durkslag.
I bästa fall klarar man av att uthärda det värsta
så att man överlever tills vidare i ännu en frist,
ännu en framfyttning av schavottbesöket,
det slutliga avträdets snöpliga snörpning,

det äntliga avskedets lättnad,
när man kommer ut och blir fri
och man prisar sig salig för att ha kommit undan.
Bilbomben
Bilen var laddad.
När grabben öppnade dörren smällde hela bilen av.
Den blev mer än bara kvaddad
och grabben blev av med labben.
Man hittade lösa fngrar i rännstenen efteråt.
Den ligan går alltid omkring och är laddad.
Det är den nya djungelns lag: man skjuter först och frågar sen,
som Bush när han bombade ut Irak för dess massförstörelsevapen.
Han var bombad redan innan han blev president.
Det skulle behövas självutlösningsmekanismer på brutala politiker
så dom kunde smälla av innan dom går och bombar omvärlden
i onödan, som grabben som blev av med labben.
Christiania
Ditt Christiania är i fara.
Blinda myndigheter och politiker
vill stänga EU:s enda fria zon
och skrota den med alla dess bohemer,
som dock äro människor med samma rätt att leva
som politiker och myndigheter.
Skillnaden är den att de ej har nån makt.
Då de valt fria liv i ekonomiskt oberoende
av stat, system, kommun och egoism-kapitalism
så måste de bli offer för allt det de gjort sig fria från:
kapitalistisk myndighet och politik.
Är det då rättvist?
Nej, det är den vanliga huliganismen
som blott lever på att vandra över lik
för egoistisk och opportunistisk strävans skull
legaliserad och förklädd i överhetens rätt
att köra över oskyldiga offer.
Aldrig att det leder till det minsta gott,
och deras egoistiska kortsiktiga opportunism
är nyckeln till historiens hemlighet
att mänsklighetens samhälle försämras oavlåtligen
i namn av dehumanisering och denaturalisering.
Mänsklighetens största last
Alla ägnar sig åt den med förkärlek.
Det är ett tema med oändliga variationer,
men temat är alltid detsamma:
ju värre det blir, desto större envishet och energi.
"Envis som synden" heter det,
men den synden är en baggis
mot den ständigt tilltagande frenesin
i en överarbetning som en gång har börjat.
En poet kan fla på sina rader tills ingenting är kvar
och är ändå inte nöjd.
Målare smetar centimetertjockt på sina dukar utan att det blir bra,
och kvinnor gör det på sina ansikten.
Skulptören hackar sönder sin staty hellre än att den någonsin blir färdig,
Dostojevskijs romaner blev aldrig fullbordade hur långa de än blev,

och arbetsnarkomanen ska vi inte tala om,
som bara lever för att göra det värre för sig själv.
Muslimska fanatiker bombar sina egna,
som om de inte var tillräckligt bombade redan,
och politikerna håller bara låda tills skinnklådan blir skinklåda;
matvraken äter ihjäl sig, och annorexisterna svälter ihjäl sig.
Hela världen är bara en enda omfattande överarbetning
som till råga på eländet aldrig ens blir klar
utan bara blir värre hela tiden.
Teater utan publik
Vad gör det att publiken har gått hem?
Vad gör det att teaterbyrån alltid är stängd?
Vad gör det att pjäserna inte spelas?
Vad gör det att skådespelarna går arbetslösa
och har kastats ut från teatern,
inte för att de spelade dåligt teater
men för att de var politiskt obehöriga
och därför bannlysta som kättare av modets tyranni
som bara kräver ytlighetens trenders följsamhet
och sanktionerar mobbning av allt okonventionellt
(läs: antimodernistiskt, klassiskt, vackert och traditionellt).
Teatern lever ändå med dess ospelade pjäser
vilkas karaktärer aldrig dör men lever sina egna liv
i tidlöshetens oförglömlighet och evighet.
Den röda näsan
Det är lätt att förbränna sig.
Ett sätt är att sätta näsan mot spisen.
Det är ett dåligt sätt.
Ett annat sätt är att helt enkelt arbeta ihjäl sig.
Det är ett bättre sätt.
Men det fnns olika metoder.
Journalisten hetsar ihjäl sig
under ständig förbränning av sprit, kaffe och cigaretter.
Det är ingen vits med det.
Knegaren bara håller på tills han stupar,
och när han stupar är det kört.
Karriäristen bara håller på och klättrar hela tiden,
högre och högre, så att han av en naturlig nödvändighet
till slut bara måste ramla ner och slå sig fördärvad.
Sedan är han färdig, föraktad och utbränd för resten av livet.
Nej, den bästa röda näsan får man av att sitta i solen
och helst bara njuta med helst en nådig dryck
som aldrig tar slut, typ portvin.
Det är en oskyldig förbränning,
då bara näsan blir röd och man själv blir nöjd
och alltid kan fortsätta lite till.
Arbetslöshetens välsignelser
Man slipper gå till jobbet.
Man slipper stiga upp på morgonen.
Man slipper jäkt och stress.
Man slipper tänka på karriären.
Man slipper bråka med arbetskamraterna.
Man slipper förtryckas av chefen.
Man slipper hetsas av konkurrenskravet.

Man blir av med prestationsångesten.
Man slipper tänka på armsvetten och fotsvetten.
Man slipper raka sig vareviga dag.
Man slipper trängas på buss och spårvagn
under den värsta rusningstiden, när alla andra gör det.
Man slipper pressa sig med kaffe och cigaretter hela tiden.
Man slipper leva.
Grön vinter
Grådask och regnslask vareviga dag
frostnätter till midsommar
mörkt som i november
stormar och dån som i tropisk tyfon
går man ut med paraply blåser det avigt,
eller man blåser bort med det man vadar i trädgården,
gräsmattan är ett träsk,
kylan utomhus ger råhet inomhus,
man bara fryser hela sommaren,
och det regnar vareviga dag till förbannelse så går hela semestern,
som bara regnar bort och rinner ut i sanden surare kan det inte bli.
Vem var det som sa att nordisk sommar är den vackraste i världen?
Han måste ha haft en sjuklig förkärlek för regn
hela sommaren
I samma U-båt
Det gäller att sitta rätt i båten.
Den kan ju kantra.
Därför är U-båten säkrast
som aldrig kan kantra
och som ändå kan nå botten utan att sjunka.
Men är den så säker egentligen?
Många föredrar att sitta i öppen båt
så att man åtminstone kan simma i land
om något skulle hända
I U-båten sitter man fast,
och fastnar man i botten hjälper inte ens simkunnighet.
I-länder och U-länder har samma skillnad,
det vill säga egentligen ingen skillnad alls.
I U-landet kan man inte få det sämre,
man kan bara få det bättre,
men ändå föredrar vi att vara i I-landet
där man bara kan få det sämre
genom välfärdssamhällets benägenhet
för fördubblad Alzheimerfrekvens och hjärtbesvär
genom övergödning, öl, cigaretter och stress
för stillasittande fetma att frodas med
och stroke som någonting nästan oundvikligt.
Många föredrar därför en existens under ytan
helst i U-land, där livet är billigare
och man slipper terroriseras av lapplisor,
trafkpoliser som sätter fast en med dryga böter
för ingenting, en fnansminister som bestjäl folket
och sticker till Portugal för pengarna
och så vidare.
Klokast i landet är kanske därför Henning Mankell
som håller sig ur vägen i världens fattigaste land.

Hemma i stimmet
Avgrundsdjupen döljer många fula fskar.
Simma lugnt i bottenlösa gravar.
Bakom varje hörn lurar en glupsk och trilsk fsk
som döljer sig bakom attraktiva fasader
av ordning och anständighet, fernissa och parfym
för att dölja tänderna och girigheten.
Lita aldrig på en charmöring,
glada laxar bara stökar till det,
tonsillen ljuder inte alltid så vackert
och är mycket mer än en korsning mellan tonfsk osh sill,
och ingen rom är mer försåtlig än löjrommen.
Fina fsken döljer många ben,
och ingen fsk är benfri hur litet den än spatserar.
Oskyldigast är väl slamkryparen,
som bara döljer sig på botten och aldrig sticker upp
utom för att kolla läget med ögonen på skaft
så att det inte simmar förbi någon löjlig löja
utan att bjuda på ett glas löjrom,
så att fer än bara löjorna kan dra löje över sig.
Grävlingars gräsliga gräl i gruvliga gryt
grämer angränsande grannars grannsämjas grogrund
till vederlag för vädurars vedervärdiga väderlek
som släpps med slappaste lössläppthet.
Det gäller att inte hänga läpp för att man blir hängd
offentligt i den offciella orättvisans blindhets namn,
då man åtminstone kan sprattla ordentligt i snaran
till förtjusning för gamar, gorillor och grannar,
skräcködlor och andra drakar,
som bara drillar drucket när de vädrar skadeglädje låt oss inte glömma, att offentliga avrättningar
var forna tiders främsta folknöje
som alltid drog större massor till sig
än någonting mindre barbariskt, fult och gräsligt.
Vad vill jag därmed ha sagt?
Ju mindre sagt därom, desto bättre.
Invasionen.
Det kan drabba vem som helst och drabbar vanligen oskyldiga.
De kommer i massor och ingenting kan hejda dem.
De kan komma vilken smygväg som helst,
och man märker dem inte förrän de är etablerade i en masskoloni av myriader.
Det värsta är lukten av dem: de sprider en sötaktig rutten stank
som i sin fränhet gör sig påmind överallt och sätter sig i kläderna.
Kommer de upp genom vasken från grannen?
Eller genom fönstret från någons försummade krukväxter?
Larvar de sig i kaffesumpen eller i avloppet?
En sak är säker: har man en enda banan svävar man i livsfara,
ty bananen är deras kärnenergi som utlöser deras kedjereaktion
som om den väl kommer i gång ingen mer kan stoppa.
Sedan är det bara att acceptera att man har bananfugor överallt och ge allt hopp förlorat.
Sedan följer veckor av nödtvungna korståg under rigorösaste anticimexdisciplin:
allt måste plastas in, all mat, alla sopor, alla krukväxter, all frukt,
och slaget blir oändligt tålamodsprövande och tar aldrig slut.
Enda sättet att döda dem är nämligen en och en.
De är pyttesmå och pilsnabba.

Man måste jaga dem med förstoringsglas
och med lömskhet ta dem bakifrån
och därvid hålla andan,
så att de inte varnas av din andedräkt eller dina vibrationer.
Det är en loppcirkusmardröm,
och så fort man tror sig ha segrat
dyker det upp nya kullar från ingenstans.
Det är världens äckligaste fygfä,
och det långa hårda kriget mot dem blir förödande och uppslitande
då ingen annan metod hjälper
än att överrumpla dem bakifrån en och en och hålla andan.
Refuseringen
Vi beklagar djupt, men vi måste refusera dig.
Det spelar ingen roll hur bra du skriver.
Du faller nämligen inte inom ramen för vår smak,
och din stil passar inte våra läsare.
Felet med dig är att du inte faller inom någon ram,
och passar man inte in i något fack får man fnna sig i att stå utanför.
Ditt språk är för ordrikt, din stil är för stiliserad,
dina berättelser är för klara, din realism är för konkret,
dina karaktärer är för personliga, och din fantasi är för fantastisk.
Kort sagt, du är för annorlunda och dessutom överkvalifcerad,
och det fnns ingenting som är mera omöjligt och förbjudet i vårt samhälle än det.
Se det som en andlig tvångströja,
så att din andlighet inte skall sippra ut utanför dig själv.
Alltså måste vi vägra att publicera dig,
då jobbet att omredigera och anpassa dig skulle bli för digert.
Vänd dig till ett annat förlag,
men jag är säker på att alla andra förlag tänker som vi,
ty vi måste alla tänka på försörjningen,
och då är alla utbölingar tabu.
Alltså återstår för dig endast Byrålådan.
Eller häng ut dig på nätet.
Där kan folk läsa dig utan att behöva betala för det,
och där kan du publicera dig utan att få dina alster omgjorda och censurerade
av inskränkta och penningsjuka förläggare.
Paraplyparadigm
Jag är trött och vill inte längre leva,
ty jag har fått nog av trasiga paraplyer,
att alltid hamna mitt i blåsten
och utsättas för slagregn utan måtta
vars enda mening är att jävlas med mänskorna
utan anledning.
Jag är trött på alla slitna paraplyer
som bara spretar ut med sina stålskelett
åt alla håll
och aldrig skyddar,
ty blåsten tar en alltid bakifrån
och vränger ut och in på paraplyet
medan alla människor ser på och skrattar
åt ens väderbitna nakenhet,
ty ingen mänska är så naken
som ett offer för omänskligt slagregn
mitt i blåsten med ett trasigt paraply.

Bortkastad möda
Det dummaste slöseri man kan missbruka livet genom är att utsätta sig för risken att ha tråkigt.
Vinteruppförsbacken
Vinteruppförsbacken har börjat
med snö och tö och blöt möda i förödande grötslask och halka,
så för ett steg framåt halkar man två steg bakåt
i uppförsbacken som aldrig tar slut
men bara blir längre hela tiden
i samma takt som dagarna blir kortare
och ljuset blir mörkare och mindre
för att till slut försvinna helt
bortom horisonten för vårt medvetande
som sjunker in i alkoholsäsongens
ständigt mer förmörkade bakfylla
där den sover ut i någon snödriva
för att vakna upp i fullständig slaskighet
när julen är över och räkningarna kommer....
Heja Gudrun!
Bravo, Gudrun! Det gjorde du verkligen bra! Fram för ett ensidigt feministiskt riksdagsparti, det är
just vad som behövs i Sverige, då ett sådant alltid har saknats! Med den gränslösa popularitet du
åtnjuter kommer partiet genast att omfatta halva befolkningen och mer därtilll, då även alla manliga
feminister kommer att ställa upp. Resultatet blir omedelbart riksdagsmajoritet för Partiet, och då först
kan Riksdagen äntligen börja ägna sig åt väsentligheter och få någonting gjort, som att sparka ut alla
män ur Riksdagen (utom de feminina), avskaffa alla skatter för kvinnor och dubblera skatterna för alla
män, och så äntligen debattera det enda som egentligen betyder något här i livet:
katter och krukväxter.
Midvinterdikt.
Midvinternattens köld går tunga fjät
över gravarnas gravallvarliga tystnads hårdhet,
den svåraste av all sömn att vakna upp ur,
men plötsligt vänder dygnet på sin axel
och allt blir ljus och fröjd och hysterisk glädje
av bara farten efter dygnets totala helomvändning
med oöverskådliga psykologiska konsekvenser
för gemene mans fatalistiska midvinterhopplöshet
som plötsligt på en enda sekund vänds till motsatsen
bara genom den totala säkerhetens kunskap
om att vi nu går mot ljusare tider oavbrutet
i ett helt halvår framöver!
Plötsligt vaknar allting positivt upp till hysterisk glädjeyra
visserligen inte utan påbackning av nubben till sillen
och några supar välbehövlig whisky mot kallstarten,
vilket helt mirakulöst även vänder nya blad
i vänskapens innerlighets livsnödvändiga relationer,
det enda fullkomligt ovärderliga som livet egentligen har att erbjuda.
Klaga högt, mitt sjuka hjärta
över all din sjuka smärta
som förödande i vågors glöd
brister ut i klagan över sorg och död.
Rena föden öser öden ner i döden
som gör rent hus genom vågors brus
som ej lämnar kvar ett enda hus.

Där levde de i sus och dus i paradisets ljus
när havet drog sig lugnt tillbaka
för att därpå förorsaka
syndafodsförintelse i havets dån och dom.
Men tyst! Där viskade en röst i lönndom
hemligen om farliga experiment
från ön Diego Garcia långt bortom haven.
Tyst! Om manipulativa element
kan laborera seismologiskt efter eget skön
så gagnas ingen mer av någon bön.
Då är det bäst att tiga mera intensivt än graven
med en tystnad mer öronbedövande än haven.
Paralysanalys
Som kvinnan i Nagasaki
uttryckslös och stel som en sten
inför det ofattbara helvetet
av bara rykande ruiner
av vad som en gång var hennes stad
står som en skugga av en zombie
och kan inte ens känna chocken.
Den är för ofattbar.
Den går inte att analysera.
Den går inte att acceptera.
Den går inte att känna,
utan man bara står där
som en uttryckslös staty
lika nollställd själv
som den totala förintelsens ruiner
av en hel värld av liv och känslor,
värme, mänsklighet och minnen
som plötsligt är lika bortblåsta
som om de aldrig någonsin funnits.
Man måste bli ruinerad själv
känslomässigt och psykologiskt
och inte ha någonting annat kvar
än den paralyserade urblåsta fasaden
med dess absolut nollställda tomhet.
Skrotaren eller Bäst efter…
Bäst efter datum har jag passerat
någon gång i stenåldern av min ungdom
när jag alldeles för tidigt
överlevde mig själv
för att sedan dess bara
skrota en gatsopare gör större nytta
än vad jag har gjort under mitt liv.
'Skrotare' är min enda hedervärda titel
och det enda jag har att vara stolt över
som en som efter baksmällan
kommer på den snilleblixten
att han blev bäst efter att ha överlevt sig själv.
Smockan
Lars Hillersberg är död,
men hans smockor lever ännu,

odödliga genom sin rättmätighet
åt höger och vänster,
framför allt mot politikerna,
de dystra byråkraternas gudfäder,
som ingen klädde av mera nakna
än Hillersberg med sina sylvassa skämt,
de roligaste i världen.
Endast han kunde få oss att skratta åt politikerna,
medan de själva bara kan få oss att gråta.
Vad skiljer mänskorna från djuren?
Alla män är djur, påstår kvinnorna.
Ett uttalande omöjligt att jäva.
Men, ursäkta mig, är det inte möjligen så
att även alla kvinnor kan vara djur?
Är det inte möjligen så,
att även de dagligen måste pissa och skita
som alla djur?
Vad skiljer oss från djuren?
Det vet vi inte, om det är något alls,
ty föga vet vi om djurens tänkesätt,
vi har aldrig blivit kloka på deras grammatik,
vi vet att valar kan sjunga
och att faddermöss hör bättre än vi,
vi vet inte hur djuren flosoferar,
men vi vet att de omedelbart reagerade
och stack till skogs upp i bergen
inför Tsunamikatastrofen
medan alla dumma människor bara såg på,
inklusive kvinnorna.
Om alla män är djur så är alla kvinnor det också,
men, ursäkta mig, jag tror nog och tycker nog
att djuren är ett bättre släkte än vi människor.
Landalasvit
1. Nattlig gata
Du gamla paradismiljö
av leriga gator och slitna fasader
med ruckel som lutar av hemtrevlighet
med atmosfären förtätad av den extrema idyllens charm
som gör dig mera ovärderlig än en slottspark
och mera tidlös och oförgänglig som miljö
just för att man prisgav dig åt grävskoporna….
2. Ekorrn och Slinken
Här levde originalen
som blev en levande del av mijön
sammanväxta med den och oskiljaktiga från den,
en unik individualism frambesvärjd av en unik atmosfär
vars intimitet lade grogrund för sannsagor
om sällsamma ödens föreningar och tragedier
då de skingrades av grävskoporna utan ett spår….
3. Frälsningsarmén
Halleluja, tjosan och hejsan svejsan!
Här svänger det minsann om frälsningen!
Soppköket kokar för uteliggarna,

och kapellet står öppet för de hemlösa
dygnet runt med non-stop service,
allt i Jesu namn, hurra för honom!
Bättre och mer effektiv socialvård har aldrig funnits….
4. Källgatan
Fasaden flagar, förslumningen tilltar
allt enligt ägarnas-rivningsbolagens planer
som bara vill bli av med idyllens unika miljö
för att få bygga höghus och betongkamrar, som lönar sig
för säker isolering och ensamhetsodling åt hyresgästerna.
Men den gamla miljön lever kvar i minnena
och framstår som paradiset mot moderniteternas helvete….
5. Källgatan (2)
Vad betyder väl charmen i gamla hus
när steriliserad modernitet lönar sig bättre?
Vad betyder väl trivsel, idyll och mänsklig miljö
som ger anledning till gemenskap, samvaro och hemkänsla
när betongisoleringen i bunkers är så mycket mera lönsam?
Vad betyder väl mänsklighet mot pengar?
Det var den omänskliga frestelsen som utplånade Landala….
6. Snöskottningen
Snön klär stan i poesi
av renaste vithet och lugn
medan barnen festar med kälkar
och snöbollskrig utkämpas under skratt.
Ändå skottas den undan innan den töar
för trafikens skull
som bara kör över stadens poesi….
7. Graffiti
Någon fick en briljant idé:
måla över de fula brandväggarna!
Dessa började prydas med fresker,
och rivningshus nakna brandväggar blev till fester
av färg och glädje och roliga tillrop.
Graffiti är klotter och olagligt
men utgör understundom dock en fest för ögat….
8. Fyllot på backen
Vad spelar sängen för roll, bara man får sova?
Inte ens den eviga sömnen kan vara bättre.
Väck mig inte, ty jag sover den saliges sömn,
för vilken ingen ställning kan vara obekväm,
vare sig i kylan eller på bar backe;
ty fyllan och villan har vaggat mig till ro,
och jag kan inte sova bättre.
Mörkrets ljus
Vem behöver bekymra sig om sorg och depressioner
som har musiken?
Vad behövs för sol i vintermörker
när musikens själ är klarare än solen?
Vad behövs det väl för sprit och droger

när man kan berusa sig med ren musik
som därtill kräver klara hjärnor
samtidigt som den befriar dem från oklarhet?
Vad kan det fnnas för ett högre livselixir
än den skönhet i musiken
som transcenderar allt ont och fult i världen
med en självklarhetens suveränitet?
Jag struntar i all världen och all mänskligheten
bara jag får behålla musiken i min själ
som mer tillräcklig än all mänsklig självtillräcklighet.
Ehecs häckelände
Det är inte alls roligt.
Det sipprar utan att man kan stänga kranen.
Det är värre än tortyren av en droppande kran,
ty kranen droppar i byxorna.
Dessutom stinker det,
och stanken är högst personlig
som man tar med sig vart man än går
och delar med vem man än träffar
hur litet man både själv och de önskar det.
Det är värre än en baksmälla,
ty den går inte över,
och man är helt handikappad
förvisad till en värre stol än rullstolen.
Kort sagt, det är inte roligt.
Den väderspännande Bush
"Självklart," sa Bush.
"Det fnns ingen växthuseffekt
eftersom vi tjänar pengar på den."
Före elfte september fanns det inga terrorister heller
eftersom han tjänade pengar på dem.
Efter elfte september har det bara funnits terrorister
att bekämpa med alla vapen och medel
för vapenindustrin att tjäna pengar på
medan problemen med växthuseffekten kom i bakvatten
tills Katrina kom till New Orleans
och gjorde byxorna fulla med vatten för Bush.
Var är nu den växthuseffekt som inte fanns
så länge du tjänade pengar på dess odling?
Dess vinst har runnit ut i vattnet i New Orleans
och ligger där och stinker
med alla presidentens politiska otvättade kalsonger
medan han själv står med neddragna byxor
och är fullständigt hjälplös,
då han aldrig kunnat hjälpa andra än sig själv.
Vinterkräksjuka
Den är bara ett symptom
på vida hemskare syndrom,
det djupa vintermörkrets fasa
med dess mardrömsnätter utan tal
med trötthet som förlamar kropp och själ
och gör morgonsömnigheten till en sjukdom
så att det känns bättre att ej stiga upp mer.
Så låt mig då få sova

liksom björnen ut den hemska vintern
så att jag ej mer får vakna upp igen
förrän en vårsol börjar breda ut sig
över en långt vackrare och bättre värld,
ty ingen värld kan vara sämre
än en skandinavisk faktisk mardrömsvinter.
Ljusbrist
Jag kvävs av brist på ljus.
Vad hjälper lust att andas
när mörkret kväver en ändå?
Vad hjälper ljus i hus och juleljus
när ljuset utomhus lika förbannat
bara lyser med sin frånvaro?
"Man måste klara sig med själens ljus"
säger då den snusförnuftige
som om klyschor kunde hjälpa.
Om man inte har något ljus i själen då?
Och ännu mindre är något ljushuvud?
Dra på trissor med schablonerna,
jag går i ide så är jag av med verkligheten
och så får den vara så mörk den vill utan mig.
Allt snusförnuft till trots
tycks det bästa man kan göra åt saken
bara vara att äta och sova
och värma sig med snaps
i väntan på att mörkret skall ta slut....
Varför tar man droger
när man vet att det är destruktivt och dumt?
Varför super man och dekar ner sig
när man vet att konsekvenserna blir värre?
Därför att man vill må bättre,
och man tror man kan må bättre,
det är självbedrägeriet,
att man tror sig kunna göra det igenom alkohol och droger
då man faktiskt tillfälligt tycks göra det.
Som ett chanstagande är det riskabelt,
det är rysk roulette och ren hasard,
och risken för snedtändning och baksmälla är enorm.
Men varför inte, om man nu en gång har en chans
att faktiskt nå en liten lindring och må bättre
i gott sällskap helst, hur tillfälligt det än må vara…
Man kan ju ändå ej må sämre än man gör.
Depressionsfrosseri
Man får se det från den ljusa sidan.
Visst är det skoj att vara deprimerad.
Ingenting är roligare än att tycka synd om sig själv.
Man kan ju faktiskt frossa i alla sina misslyckanden,
sina ständigt tilltagande gråa hår,
sin ständigt växande last av tragedier,
sin oupphörliga olycka
och allt ont i detta liv,
vars gräslighet ju oupphörligt växer –
livets enda fullkomligt säkra ständiga tillväxt.
Så stör inte mina olyckor,
låt dem bara hagla över mig,

tragediernas njutbarhet är utan gränser,
och den som inte drabbats av katastrofer
har aldrig fått känna att han lever.
Dikt som bikt - avbrott för utbrott
Skrälingars skrikiga skräll
skräder stursk skurks skroderande gnäll
över myllrande mullrande mulliga mullors
skrymmande skrymtande skrupler.
Skralt skrål och skruvat skryt
städslar strulet och striglar strängheten
i struptygelns strapatserande stramhet.
Skammen skanderar med skångrande skämt
som skallar skandalöst i skolan bestämt
i skolkningens tecken - skojet är stämt
i bombningens tecken - läget är spänt,
då mullornas myspys nu är malplacerat,
som en annan bov i bombens turban
nu satt sin sista tulipan.
Happy days are here again
Allt dravel förgås,
men det kommer igen!
Gratis granskas gravarnes gravade lax
för lyxlaxerande lackskorspedanters läskiga fax
när plasksäsongen kommer strax
med maxat saxat fax om mera krax
i buskarna, när grönskan snart prunkande
inleder allmänt klunkande.
Under isen
Vad gör det att man är drunknad?
Vad gör det att man är inmurad
av vinterns förödande stenkrossmassivitet
med bara haverier att skörda
längs en korsväg av katastrofer?
Vad gör det att man är inlagd
i malpåse till sängs med allting rinnande
och rösten drunknad i rosslande kaskader
av heshetens slemmiga spyor
och all annan inpyrd läbbighet?
Vad gör det att man är handikappad
till oigenkännlighet
och till fullständig handlingsförlamning,
när man ändå måste gå vidare
och förr eller senare en dag
åtminstone spränga den lägrande isen
och bara föda ut
i gränslösa islossningslaviner.
Alaska
Vem behöver åka till Alaska
för att guld ur foden vaska
när han hemma kan gå kring och plaska
mödosamt i gatumodden traska

utan att behöva raska,
- det är bara att gå på och slaska,
man kan ta det lugnt och bara maska,
alltid har man någonting i taska,
och framför allt så har man guld i faska.
Trädgråtaren
Det gör ont när träden gråter,
ondare än när tårar födar,
ty den största smärtan kan inte gråtas ut.
Idag gråter alla världens träd,
ty de orkar inte hålla ut
och upprätthålla världens syretillförsel
åt en mänsklighet som bara slaktar dem
och reducerar dem till kalhyggen och öknar.
Hur kan de då försörja världens syrebehov?
Men människan slaktar hellre skogar
än fattar att hon behöver frisk luft.
Därför är det bästa man kan göra i världen
att plantera ett träd.
Om tillräckligt många gör det
kanske vi kan få nya skogar och överleva.
Skamliga skalmar
Glasögon skramlar
var gång man ser nedåt
och de faller i backen
så att man får leta
och tvingas ner på alla fyra
för att böka i dammet,
allt för skamliga skalmars skull
som bara skallrar och lossnar.
illaluktande farbröder
Bästa kännetecknet för en ungkarl är att han luktar,
och ju äldre han är, desto mera.
Å andra sidan, alla de som parfymerar sig,
gör de det ej bara för att dölja sina lukter?
Uppfanns inte parfymen
för att maskera hur man egentligen luktar?
En viss Süsskind hade mycket att säga om saken.
Andra menar, att man bara luktar desto bättre
ju mera naturligt man luktar.
Och förvisso är alla naturliga dofter behagliga.
Även svett kan lukta gott om den bara är äkta
och frisk och färsk och inte inpyrd och intorkad.
Så sensmoralen av denna utredning är,
att man aldrig kan lukta illa om man luktar naturligt,
men att man nog kan tvätta både sig själv och sina kläder.
Organisk organisation
Organiserade organister
kan man kanske kalla dem,
dessa som sköter den delikata affärsruljangsen
med otroliga förtjänster,

då ingenting är värdefullare än ens organ,
eller andras, om man behöver dem.
Problemet är, om man behöver andras,
att de måste transplanteras,
och att deras ägare inte frivilligt avstår från dem,
åtminstone inte medan de är i livet.
Så hur löser man det problemet?
Kinesernas patentlösning är enkel.
Ej önskvärda folkgrupper isoleras,
främst meditationsidkare enligt systemet Falun Gong,
helst i rymningssäkra koncentrationsläger utan insyn
där myndigheterna fritt kan hantera internerna
efter eget skön och utan risk för upptäckt;
och vill internerna då inte frivilligt avstå sina organ,
typ njurar, lever, galla och annat sådant,
får de helt enkelt dö först.
En lönsam affär för Kinas kommunistiska parti
helt i linje med dess hängivelse åt kapitalismen.
Vilka är då denna organistiska maffas tacksamma kunder?
Väst, naturligtvis, med sina öppna obegränsade marknader,
som alltid demokratiskt entusiastiskt
stöttat alla lönsamma diktaturer.
Hälsosamma depressioner
Man måste kunna nå botten för att kunna nå toppen.
Det låter som en foskel och är det också,
men som med alla foskler ligger det något i det.
Tunneln leder till ljuset,
den djupaste natt bara förbereder dagen,
döden är en metamorfos till livet,
ödets brunnar är till för att man ska få något att göra,
det vill säga ett fasligt arbete med att ta sig ur dem,
som kan ta hela livet och längre,
och skymningen liksom döden är vackrare ju längre den varar.
Kort sagt, man kan inte orda nog om saken.
Döden står alltid för dörren,
men en dörr är alltid till för att öppnas.
Kreativitetens glädje och galenskap
Det blir lätt hysteriskt,
och blir det bara lite lätt hysteriskt
blir det gärna helt hysteriskt,
och sedan är det bara att låta det skena.
Ingen nödbroms på tåget,
och skam den som ger sig!
Ingenting kan stoppa den,
och allra minst kan den stoppas i munnen.
Urballningen blir total
tills man med ett sista nödrop slocknar
och drunknar i drömmar om drönares drösdramatik
bland dravidiska drusers dränerade drakar.
Andra sidan
Problemet med den andra sidan,
om man en gång fått kontakt med den,
är att man sedan måste öppna tredje sidan
och läsa fjärde sidan

och så vidare
tills man gör en hårresande upptäckt:
romanen slutar aldrig!
Där börjar den verkliga skräcken.
Sedan blir man aldrig av med den,
romanen alltså,
som aldrig tar slut
och som man aldrig kommer ut ur
då man själv blir en av protagonisterna....
Huuuu!
gubbe med rulator
Det är rätt, ge dom vad dom tål!
Ingen fan ska här köra i vägen för mig!
Jag har väl rätt att komma fram jag också!
Gubben med rulator på skakiga ben
vaggade fram över övergångsstället
och struntade blankt i det röda ljuset alla bilar fck stanna.
Det är rätt, gå ännu långsammare,
stanna upp hela trafken och ta god tid på dig,
ingenting tvingar dig att hinna över gatan idag,
och du har större rätt att gå över gatan
med rulator hur långsamt du vill
och mot alla världens rödaste trafkljus
än vad någon bilist har att förgifta atmosfären
och hela världsmiljön med sina förbannade avgasmaskiner.
Finska missionen i Masthugget
En kyrka hade inte kunnat användas bättre.
Soppkök för uteliggarna, vänlighet och värme för alla,
dagligt öppet hus med högt till tak
med piano och orgel i bakgrunden,
god mat till symboliskt pris,
Göteborgs intressantaste människor som stamgäster
dagligen, en oas för allt löst och olöst folk,
hjärtrum och stjärtrum utan restriktioner,
bara medmänsklighet och ingen myndighet,
kort sagt, - kunde en kyrka användas bättre?
När en kyrkoherde i Masthugget för första gången
föreslog att kyrkan skulle öppnas för uteliggare
möttes han bara av kyrkorådets negativa myndighets
kompakta och hopplöst intoleranta motstånd.
Sedan dess har uteliggarna mångdubblerats
och några kyrkorådspatriarker lyckats tänka om
till fromma för både kyrka, menighet och mänsklighet.
Det är hårt att vara nykter
Det är hårt att vara på torken jämt
och tvingas till strängaste stramhet av plikterna
för ordningens strapatserande strikthets skull,
varför man ibland måste fy,
besinningslöst, så långt bort som möjligt
från allt vad ordning och ära och redlighet heter;
och vad en sådan frihet då är hälsosam
i all sin blinda förryckthet!
Låt mig hellre såras i fykten med vingarna utbredda

i olaglig frihets förbjudna martyrium
än att torka ihjäl i plikternas dårhus
bland etablerade mumier som tror sig höra hemma där.
Veliga fruntimmer
De köar för att få ställa till med oreda
och propsar samtidigt på sin fullkomliga oskuld
medan de släpar på sina garderober fulla med skelett
av avgrunder av olika ”ex” utan tal
som haft med sig barn in i förhållanden
av tidigare avlagda fruar
som de nya inte har en aning om
och aldrig får veta något om
medan de ärvda barnen
ständigt får byta mamma
som blir allt veligare
ju senare de kommer in i bilden,
Ty det skall ett veligt fruntimmer till
för att falla för en slarvig fader
som tappat eller skrotat sin fru.
Kolingens frieri
Välkommen till mitt råttbo.
Det är väl ingen risk att du skulle acceptera en inbjudan?
Jag har ju faktiskt ingenting att bjuda på
och inte ens en säng att ligga i,
för jag ligger ju bra på golvet.
Du får stå ut med mina ovanor,
för dom får jag ju stå ut med själv,
då jag ju måste börja varje dag
med att brottas med mitt handikapp
för att alls komma på fötter.
Men jag behöver någon som tvättar åt mig,
för det orkar jag aldrig göra själv.
Jag behöver någon som byter mina kalsonger,
för dom är för skitiga för att jag skulle göra det själv.
Inte heller har jag mycket kärlek att bjuda på,
för all min kärlek går åt till faskan.
Det gör mig visserligen öm och go',
sådant kan jag bjuda på hur mycket som helst,
men det leder ingenstans
då det bara slutar med fåneri.
Så det är lika bra vi glömmer hela saken.
Låt mig bara snusa i mitt hörn
så blir jag kanske nykter någon gång
så jag slipper plåga gatunymfer
med ett gagnlöst frieri.
Sex utan kärlek? - avlyssnat
"Sex utan kärlek?
Som tillfredsställelse av rent naturbehov?
Varför inte?
Sex är ju inte mer än att använda organet för dess naturliga ändamål,
och vad spelar väl känslorna eller könet då för roll?
Vad spelar det då för roll vem man har sex med?
Ju fer, desto bättre,
och det räcker med en gång per skalle,

så får man dessutom omväxling varje gång,
så kan man glömma alla dom förbrukade genast.
Sex är ju inte värre än att skita och pissa,
rent vetenskapligt sett,
och blanda för all del inte in några känslor,
och om någon då blir havande av misstag,
så är det hennes eget fel så mycket värre för henne!
Kör hårt!
Och det har ju afrikanerna levat högt på,
att Aids bara är rena bluffen.
Det är bara att tvätta sig,
så kan man ta nästa."
Kärlek utan sex?
Varför inte? Hellre det,
då all kärlek börjar utan sex
och då den vanligen slutar med sex som ballar ur.
Kärleken börjar med vänskap
och slutar aldrig förrän vänskapen tar slut.
Alltså är vänskapen viktigare,
då allt kan byggas på den
men ingenting kan byggas på sex allenast.
Låt sexualdårarna runka i motvind
och knulla ihjäl sig med analsex
och frossa fåfängt i sexismens morbiditet
som aldrig kan vara något annat
än missbruk av det liv som gavs oss
för att vi skulle utnyttja det konstruktivt.
Gatnymfens gomorron
Måndagmorgon – spymorgon.
Dålig natt i dåligt sällskap
– spy gärna ner mig!
Din jäkla gatslinkeslickare!
Lämna mig i fred med mina baksmällor,
din förbannade rövklåpare,
jag har nog av mina egna!
Klättra på nån annan apa som omväxling!
Jag är inte till för att bara spys ner!
Men det är det enda jag duger till
efter en helg som denna
med bara baksmällar och stjärnsmällor,
blåa ögon och rännstenshaverier,
låt mig åtminstone få ligga kvar här,
din jävla rännstenstittare!
Stoppa din kikare i nån annans ftta,
trampa in i någon annans liv,
men lämna mig åt mina spyor
att få blanda dem med mina tårar,
lika bittra dom men saltare.
Morsan knarkade ihjäl sig,
gott åt henne,
så hon fck kola av i saligt tillstånd,
medan en annan måste leva på kredit
som bara växer, alltså skulderna,
så man kan hälsa hem till kronofogden
som tog de sista resterna av hemmet
sådant det nu var,

med skräpig morsa som bara blev debilare
och senilare av sina salighetens droger...
Fan också! Dom kunde väl åtminstone
ha kommit på hennes begravning!
Jävla likbesiktigare!
Lämna mig i fred med min rännsten,
och spy bara ner mig, hela världen,
så som jag ville spy ner hela världen,
som bara duger till att spy ner sig
i all oändlighet i en evig jävlig måndagsmorgon
som bara blir värre hela tiden....
Längtan
Min längtan övermannar mig
vartenda ögonblick som mina tankar dränker mig
liksom en virvelstorm av nostalgi
som koncentreras på en enda sak i hela världen
som naturligtvis är bara Du.
Om all denna monstruösa smärta
och försmäktande av längtan ej är kärlek
i all ärlighet och yttersta och renaste innerlighet,
– den som kan tänka något sådant är ej mänsklig,
eller är okunnig intill hopplöshet,
ty ingen som är kunnig om vad kärlek är
kan misslyckas med att igenkänna och se dess lidande.
All kärlek är blott överspänt självplågeri
men av blott njutbart och sympatiskt slag
då den är bara självförnekande och äkta generositet.
Hur många dikter måste skrivas
för min kärlek att få komma till rätt uttryck?
Jag är rädd att min förmåga ej är tillräcklig
för att uppfylla dessa evighetsvolymer.
Eller ska vi säga, att ej världens fnaste poem
förmår att rättvist skildra denna kärlek
då hon är så mycket mer fullkomlig
än vad något konstförsök kan åstadkomma?
Eller, då hon i sin mänsklighet ljuvt övergår all konst
då skönheten är något andligt
som följaktligen ej kan ges någon form.
Så låt oss fnna oss i detta och fromt resignera
ifrån vidare försök till att förklara denna kärlek
och dess sanna väsen, då den är alldeles för intim
för att avklädas inför oinvigda ögon.

Diskretion
Drömmarnas förklädnads språk
är känsligheten själv och dess antydningar
i poesins försåtlighetens väv
i vilken varje skald förlorar sig för evigt,
då han har för mycket att uttrycka
och kan bara fnna detta dunkelhetens kluvna språk
alldeles för användbart för att kunna överges.
Lägg ännu till vår kunskap om ett ännu högre språk
i vilket det outtryckliga fnner stämning och kontakt
i högre än förgänglighetens form och melodi,
och vi kan då slå alla världsrekord i diskretion.

Vad är du för ett diaboliskt spöke,
svarta mörker av passioners vilda urkraft,
hopplöst okontrollerbara som en obotlig epidemi,
den värsta pesten i historien,
som alltid åstadkommer katastrofer
infernaliskt och hypnotiskt
omedvetet undermedvetet
som en förstulen hjärntvätt,
en objuden gäst som smusslats in i hjärtat
som en själens parasit,
en Sinbads vidrig man från havet
som utlöser hysteri och äckel utan gränser
så att man blir kroniskt helt ifrån sig
utan annan bot än ren självdestruktivitet.
Är denna djävulska besatthet
då ett resultat av kärleken
som därmed icke skulle vara mer
än bara en mentalsjukdom?
– Nej, se det bara som en vanlig storm,
ett oväder som drar förbi,
ett anfall av naturens nyckfullhet
och som försvinner som ej mer
än bara en tillfällig nonsensdröm.
Et in inferno ego
Gamla drömmar
Gamla synder
Tiden rinner
Själen brinner
Lustfyllt patos
Stankens matos
Allt är över
Själen blöder
Gruvlig längtan
Evig väntan
Faslig möda
för att döda
själens ångest
fåfängt och traumatiskt
i ett evigt skri
av outhärdlig smärta
som blir bara värre
oavbrutet hjärtlöst
blodigt och hysteriskt
utan nåd i grymma dåd
och ändå är all denna fasa
värd att låta världen rasa
som vår kärlek till en trasa.
Kulturarbetaren
”Vi ser mycket allvarligt på det här.
Kan du inte försörja dig som kompositör får du väl bli tidningsbud i stället
eller ställa dig vid löpande bandet som alla andra.”
Var det Socialen eller Försäkringskassan?
Svar: Båda.
”Och vill du inte samarbeta fnns det andra metoder.
Det är inte statens fel att du fck en bestående arbetsskada,

och för resten är musik inget arbete utan bara en hobby.
Försäkringskassan kan inte ge ersättning för hobbyskador.
Möjligen kunde du få förtidspension
om du får intyg från psykiatriker om förståndshandikapp,
alltså papper på att du inte är klok.”
Det var det första man fck höra i karriären:
”Musikhögskolan låter meddela,
att som kompositör kan man bara sluta som socialfall.
Det spelar ingen roll hur god musik man gör.
Det är bara pengar som räknas,
alltså likriktning enligt den etablerade atonala musiken
eller professionell prostitution som rockmusiker,
men då måste du kunna göra bra vålds- och drogtexter.”
”Författare? Det fnns skrivarskolor för författare,
som får alla författare att skriva samma sak,
då förlagen bara har en mall att följa.
Faller man utanför ramen är man ett hopplöst fall.”
Och så vidare. För staten och kulturen gäller Görings lag:
”Hör jag ordet kultur osäkrar jag min revolver.”
Paria i exil, fattigdom och soppkök,
hopplös kronisk utslagenhet, kanske uteliggare,
kort sagt, kulturen, om den tänker själv,
är hänvisad till rännstenen.

Kyrkråttan
Han går på kryckor.
Ingen vet vem han är
längre, men en gång var han något,
en gång var han på toppen,
när han från skyskrapans högsta terass
skulle tala Gud till rätta
och ramlade ner,
dvs. togs av polisen och spärrades in
för brott en annan hade begått.
Det var höjden på hans karriär.
Han klagar fortfarande på Gud,
säger att det är Gud som lagt honom på mattan,
men vi vet bättre,
för vi vet vem han är.
Han är den han en gång var
innan han föll
från himmelens hybris till jordens grav
som vi människor aldrig tröttnar på
att ständigt gräva djupare för varandra
medan de som reser sig
alltid kommer att fortsätta resa sig,
även fast de till sitt yttre
bara framstår som kyrkråttor på kryckor.
Nostalgisk tripp
Ta mig hem till hippieland,
det glada och förryckta lyckolandet
där vi alla var rebeller och det ej fanns myndigheter
men blott skönhet som regerade i sol och färger
med en färggrannhet av praktfull oslagbarhets generositet
som färgade all världen överallt i psykedelisk praktfullhet
och dränkte oväsen och fulhet i musik och fantasi
uppmuntrade av intriganta kryddor som experiment
som bara var brillianta explosioner

av ren fantasi och kreativitet,
som lovade en bättre värld för alla,
för all framtid och all mänskligheten
med fantastiska innovativa kläder
och dekorationer med ett överdåd av smycken,
örhängen och längsta håret i historien
och expansioner utan gränser.
Låt mig stanna där i landet ingenstans
och överallt i alla tider
där fantasin är lag
och skönheten är drottning
och vår enda religion är kreativitet
med ingen gräns för toleransen
eller allra minst för vår universella kärlek.

Amerika
Nya massakrer i Song My,
fast det är i Irak den här gången.
Är du verkligen så naivt, Amerika,
att du trodde dina soldater inte skulle brutaliseras
i ett rättframt och hederligt krig
för demokrati och mänsklighetens fromma?
Ja, det trodde du, för Iraks olja skulle ju ge pengar
som ursäkt för vilka brott och plåster på vilka sår som helst.
Allt löses ju med pengar, som ju är det enda som räknas.
Därför dränks all världen i kommersialism,
ty miljöförstöringen är ju fortfarande lönsam.
Växthuseffekten gäller inte för Amerika
som ju bidrar mest till den så länge det är lönsamt.
Därför är det bara action, våld och porr som räknas
i kulturutbudsbranschen
vilket genom kommersialismen blivit lag i hela världen.
Glöm det där med kvalitet, som aldrig lönar sig.
Låt litteraturen gå under. Låt den vackra musiken gå under.
Låt hantverket gå under. Låt språket gå under.
Låt analfabetismen och okunskapen ta över.
Glöm historien. Vi har ju allt vad vi behöver i datorn,
och med ett chip i hjärnan slipper vi längre tänka själva.
Mera dollar, mera skval, mera skräp i maten och kulturen,
mera skit i naturen, mera skrattkörer i TV,
och glöm det där med de nya massakrerna i Irak.
Framhållandet av sådant är ju aldrig lönsamt.

Kränktheten
Man blöder för resten av livet,
och ingen kan göra det minsta åt saken,
ty blodfödet kan aldrig hämmas,
ty det är blott själen som blöder
i stumhet och osynligt, ohämmat
i ett långt hemskare och mera utdraget skri
än vad någon kan uppfatta någonsin.
Kan då ej detta dilemma på något sätt avhjälpas?
Nej, det är obotligt då ingen annan kan känna det
då det är så extremt känsligt personligt
att det blott kan uthärdas själv
och privat måste uthärdas dagligen
och det på livstid.

Niagara
När något dyker upp
som ökar och accelererar kärleken hos dig,
så kasta dig blott utför,
överge ditt liv och själ och allt
och låt dig svepas med i strömmen
även om den för dig utför Niagara,
för vad högre mening kan du fnna i ditt liv
än att för en gångs skull få unna dig det privilegiet
att med glädje störta utför i en slutlig självutplåning
i kaskader av omätlig prakt
i avgrundsunderbar hängivelse
åt livets entusiasm och kärlek
i den yttersta extasen av fullkomlig skönhet?
Låt dig föras upp till himlen
bara med att falla ner så långt som möjligt
längs med hela Vintergatan
för att sluta i en ny gestalt
triumferande med hela evigheten.
Vad kan jag mer än älska dig
när du är som mitt andra jag
men många år mer ung och vacker?
Hur kan jag väl annat än blott älska dig
när hela världen går emot oss,
separerar oss med hav och kontinenter
och håller oss med våld från kärleken och nöjet
genom den brutala arbetsverkligheten och ekonomin?
Hur kunde jag väl annat än att älska dig
när vi är lika och har samma ideal
och delar samma skäliga koncept
av skönhet, ärlighet och känslighet?
Hur kunde jag väl motstå att jag älskar dig
när jag är man och du är kvinna?
Det är alltför tydligt. Vi behöver slätt varandra.
Det är bara ett problem: vi kan ej få varandra – ännu.

En kärleksdikt för mycket
Kan det bli en kärleksdikt för mycket?
Aldrig. Det är just problemet,
att kärleken kan aldrig bli för mycket.
Därför är det som ni damer aldrig kan bli tillfredsställda,
eftersom ni bara gjorts för kärlek,
och kärleken kan aldrig bli tillräcklig.
Därför kan vi män ej heller någonsin förbruka oss
då vi kan aldrig ge tillräckligt av vår kärlek –
ty ju mer vi ger, dess mera fnns det kvar för oss att ge;
sålunda växer bördan av vad vi skall ge
ju mer vi ger det, och vi har ej något val.
Vi måste bara hålla på, helt sönderstressade och överlastade,
då det är bara denna kärlekslag som håller oss vid liv.
Den enda fykten därifrån är att avlägsna sig.
Vi måste hålla på tills vi går hädan,
vilket bara är en temporär och fyktig lättnad,
eftersom all kärlek blott består av evig kontinuitet.

Didaktisk dikt
Jag är ingen rimmare
men tycker dock att dikten borde ha en mening.
En dikt av bara ord, hur väl och snillrikt funna,
och hur elegant välrimmade och snidade de än må vara,
är för mig helt värdelös om den ej har en mening.
Meningen är allt – ju högre mening, desto högre poesi.
Den högsta meningen kan endast kärleksdikter hava.
Därför är de festa dikter kärleksdikter,
och där för är det så lätt att skriva kärleksdikter,
ty kärleken är alltid meningsfull,
och meningen med kärlek är att få bli uttryckt.
Därför är de dikter uttrycksfullast
som är kärleksfullast
och blir dessa de mest meningsfulla.

Gycklaren
Jag är inte rolig,
en grinig surkart på väg ner,
med masken fagande och smetig,
rinnande av smuts och gammalt slem
från näsan, som där stelnat
till en surnad gegga
liksom ett förfelat liv
som ämnat var att glädja andra
men som bara blev till sorg och tårar
för den evigt grinande karikatyren
av en clown, som snart väl bara
har det sista smajlet kvar:
dödskallens slutgiltiga hångrin.
Ny sida
Hur kan vi stå ut med denna värld av grymhet
där mänskorna mest ägnar sig åt överkörningar
och lever hänsynslöst som parasiter och opportunister
med blott egenkärlek som sin enda ledning,
höjden av okunnighet och blindhet,
mot den enda säkra undergången?
Skall vi bara stå vid sidan om och se på denna dårskap
passivt utan att ge några goda råd?
Ja, min kära, det är nog det enda vi kan göra.
Om ej de kan hjälpa sig så kan vi det än mindre.
Allt vad vi kan göra är att troget vandra vidare
på stråten av vårt fromma fit och ansträngning till konstruktivitet
och arbeta i fred som eremiter om vi måste,
och då kanske en dag de skall kunna se
den bättre värld vi byggde åt dem.
Den eviga konfikten
Den eviga konfikten mellan verklighet och ideal,
de eviga motsatserna kan aldrig sluta fred,
det drömda och det önskade blir bara alltid transformerat
till det brutalt oönskade och självbedrägerier,
skönheten kan aldrig fnna sig i fulhet;
som denna alltid söker vända skönhet till,
och själ kan aldrig bli till kropp,

då kroppens existens tenderar att förstöra själen.
Det är blott att acceptera kriget
som ett evigt oupphörligt outhärdligt faktum
och att kämpa i det tappert tills man dör;
ty trösten är, att just det sköna och det själsliga
kan aldrig dö i motsats till det andra.
Missionären
Vår tids missionärer hamnar som alltid i grytan
men naturligtvis numera med andra metoder,
mera raffnerade och försåtliga,
då ju missionärerna nu för tiden avkristnats.
De kör inte längre med frälsningsbudskap
då de gett upp inför tjugonde seklets totala urspårning
då precis allting bara gick åt helvete,
vilket även inkluderar musiken (Schönberg),
konsten (Picasso), litteraturen (Joyce)
förutom precis allting annat inklusive hela mänskligheten.
Då det goda uppsåtet så totalt körts över av hela världen
genom två världskrig, atombomber, global miljöförstöring,
betongisering, cementering och asfaltering av samhället,
så att nästan ingen mänsklighet och humanism fnns kvar
får därför vår tids missionärer verka i det tysta,
närmast som kloakråttor i underjorden.
Där kan de i fred få predika sina subversiva budskap
om skönhet, språkvård, musikmelodik, klassicism,
och ännu farligare läror som renlevnad, biodynamik,
naturnärhet, cyklism, bokläsning och stressfrihet.
Låt missionärerna verka i underjorden,
så gör de ingen skada.
Ingen lyssnar ju till dem ändå,
då ju mänskligheten alltid varit vanvettig
och förnuftet sattes på undantag från början.
Och skulle någon förnuftsmissionär ändå sticka upp huvudet
ovanför underjorden, så fnns ju alltid Jantelagen,
med vilken man lagligt kan slå ner vad som helst,
mobbningsprincipen, som alltid fungerar effektivt,
och, om förnuftet ändå skulle försöka göra sig hört,
mera gedigna metoder genom AMI och psykvården.
Dr Jekyll och mr Hyde
De är samma person men varandras motsatser.
Sig själv är han en gentleman, sympatisk och god,
en nästan idealisk människa, som ingen kan annat
än tycka om. Men han har sina perioder,
och de kan pågå länge.
Har man oturen att då träffa honom
kan man bli mördad,
han blir då ensidigt destruktiv,
och ingen kan annat än frukta honom.
Hans unga vackra fru, som gjort allt för honom,
som nästan skapat hans karriär
och älskat honom över allt på jorden,
kan aldrig bli fri från problemet:
"Vad gjorde jag för fel?
Hur kan en man som jag älskade så mycket
bli så destruktiv? Hur kan det enbart konstruktiva
ge ett så enbart destruktivt resultat?"
Och hon blir aldrig fri från problemet.

Det kommer att förfölja henne tills hon dör,
ty problemet är just det,
att hon inte gjorde något som helst fel.

Våldtäkt
Fråga mig ej hur det känns.
Du känner det ej mera efteråt,
om du dock blöder och för alltid.
Enda sättet att undkomma smärtan
är att fegt förtränga den och tygla den med stoicism.
Det stoppar ej den ständiga förblödningen,
men det är enda sättet att stå ut och överleva:
acceptera vandringen igenom livet på en rakknivsegg
och låtsas att det ej gör ont.
Det fnns ej någon medicin, du kan ej supa bort din smärta,
inga droger hjälper, det fnns ingen lindring eller fykt.
Att söka döva smärtan är blott fåfängt självbedrägeri.
Håll bara ut, begrav din ångest levande
och låt det inte märkas hur ditt hjärta genomborras
av ett spjut var dag på nytt i outhärdlig smärta
i ett sår som aldrig helas och som en gång gavs
blott för att ständigt bli förnyat oupphörligt,
som den orättvisaste av livstidsdomar
för blott oskyldiga offer.
Problemet med sanningens kompromisslöshet
Det fnns sanningar som icke tål att sägas –
var går gränsen mellan det som måste sägas
och det icke uttalbara?
Sanningens prekära kompromisslöshet
kan upplevas som alltför hänsynslös
men kräver ändå utlopp till förbannelse.
Man kan få fender för livet med ett obehärskat ord,
men frågan är om icke just det ordet ändå måste sägas.
Man kan ej förtränga allt,
att kräva självbehärskning in absurdum är omänskligt,
men det hör till nog det allra svåraste
att inse var den gränsen går
som åtskiljer den fruktansvärda sanningen som måste sägas
från nödvändigheten av en diplomatisk tystnadsplikt.

Förening
Ett stilla melankoliskt regn
uppfyller våra hjärtan med en fuktighet
som följd av skurars utbrott,
som din gränslösa förtvivlan härom dagen,
som rev sönder fullkomligt mitt hjärta.
Jag vill aldrig såra dig, blott värna om dig,
trösta dig och älska dig,
varunder jag kan vältra mig i din magnifcens,
ditt hjärtas generositet och din själs dynamik,
vars rikedom så tydligt är uttalad
i det underbara överfödet av ditt långa hår.
Låt mig med mitt förödda liv
få gömma mig och drunkna i den syndafoden,
frossande i ymnigheten av din skönhet

under sanslös dyrkans hänryckthet
i våra själars jublande förening
i den gränslösa extasens kärlek
som i föde dränker oceanerna.
Dårskapens lov
Är jag galen som älskar dig?
Naturligtvis, men ingenting är viktigare
än att vara kär.
Det fnns ingen högre visdom
än kärlekens dårskap,
och ju galnare du är som älskare,
desto sundare och klokare är du i sinnet
oberoende av vem det är du älskar,
ty kärleken för kärlekens egen skull
till en annan är allt som räknas,
och det kan aldrig bli för mycket
eller ens tillräckligt.
Gatumusikanten
Alltid med ett ärligt älskvärt leende
stod han där med sitt dragspel uti snabbköpshörnet
och flade på sina melodier
troget, enkelt utan pretentioner,
rena melodier, rena harmonier,
bara njutbar sjungande musik;
men slantarna var inte generösa,
och han kunde inte annat än musik,
så han blev tvingad till socialen
av de goda myndigheterna,
som skönstaxerade och skickade på honom kronofogden,
som blev något av en årlig stamgäst
hos vår musikant i hans av skräp uppfyllda etta,
så att kronofogden aldrig annat fann där
än kringströdda travar av olästa tidningar
och bruna osorterade oöppnade kuvert med fönster
utom drivor av den generösaste reklam.
Han gick då till socialen
och bekände sitt livs fasansfulla brott:
att han ej kunde annat än musik.
"Då får du väl ta jobb då på MacDonalds,
för i detta land är det förbjudet att parasitera,
ty musik är blott parasitism då ingen kan betala för den."
–
Musikanten ställde sig på nytt då i sitt gathörn
och fortsatte fla på sin melodirepertoar
för sparsamma men ej föraktliga små kopparslantar
som kanske räckte till en smörgås,
kanske till och med till någon öl,
och struntade i att betala hyran,
så att han blev vräkt;
men det betydde ingenting då längre,
ty han bodde ändå inte längre kvar
och lämnade beredvilligt sin lägenhet
åt nästa hyresgäst med alla sina fallna travar av reklam
och sina generöst tilldelade oöppnade kuvert
i drivor, bruna prydliga kuvert med fönster
som aldrig någon människa har bett om.

Är exhibitionismen bara fåfänga och dårskap eller dumhet?
Problemet är att kärleken ej någonsin kan hållas under skäppan.
Kärleken är äkta bara när den kräver utlopp
med en kraft som måste få all världen att vibrera
för att inte säga skälva inför äktheten av högre känslor
som är mera mäktiga än någon världslig makt.
Kärleken är mer än bara en jordbävning,
mer än bara supernovors explosioner,
mer än blott avgörande förändringar i världshistorien,
då den är så mycket mer subtil i sina hemligheter
som blott kan förstås, igenkännas och iakttagas
av de älskare som känner säkerhet i vad de känner
och som därför kan behärska denna yttersta naturkraft
och som därför vet att ingenting kan vara större
än allt livets mest fundamentala hjärtpunkt,
som är driften att blott fortsätta gå på och expandera
i denna mystiska och underbara kärleksakt för evigt.
Låt mig dela dina tårar
och utgjuta dem med mina egna
och så gråta ut med hela mänsklighetens elände
och så rensa världen genom oceaner av medlidande.
Låt mig blanda min sorg med din egen
och så kanske neutralisera den på något sätt
för att bestå ett bättre läge för en framtid
ej för oss allena men för livet.
Inga tårar någonsin kan utgjutas i onödan,
ty de är medlidandets sanna manifestation,
och det fnns inget medlidande utan kärlek.
Låt det aldrig bli en gräns för empatin,
men låt den föda fritt i tårar för att översvämma oceanerna,
låt vår sorgs generositet ej någonsin ta slut
men bli en fromhets källa för en framtid och för livet,
för det fnns ej något bättre liv än det som medlidandet väcker.
Josef K.
(Josef K. är huvudperson i Kafkas roman "Processen", där processerna manglar ihjäl honom och
avslutas med hans 'hämtning', varefter man ej vet mer om Josef K.s öde...)
– efter hämtningen
Jag är pantad, död, begraven,
utbränd och förbrukad, sparkad ner i graven
i det glömskans svarta hål som väntar på oss alla,
som en gammal sorts skelett utan identitet,
en dödskalle av tomhet blott och nonsens,
uttjänt, utbränt, utsorterat,
vägrat tillträde i samtliga instanser,
formalistiskt bortglömd, levande begravd
förutan gravsten och ceremonier,
för min älskade har jag förlorat all kontakt med,
jag är lämnad ensam som ett ensamhetens vacuum,
som en vilsen satellit i tomma rymden
utan mål, som en förlorad sak i universum,
dömd att bara vandra miserabelt
som en zombie eller spöke genom mörkret,
dömd till existens i ett förtvivlans limbo;
för ej något annat återstår mig
än att överleva död.

Ordens otillräcklighet
(om hur litet vi räcker till....)
Det är så mycket vi behöver tala om,
det är så mycket mer att säga,
att ej orden räcker till,
de fyller icke våra känslor,
inget uttryck kan motsvara vad vi önskar,
och de ord vi säger blott förminskar vad vi ämnar
och drar ner det till trivialiteter
och gör blott vår kärlek orättvisa.
Gärna skulle jag ge strömmar av mitt blod fritt utlopp ur mitt hjärta
om det kunde antyda vad jag vill offra för dig
genom fromma böners ädla önskningar,
men ej ens oceaner av mitt blod vore tillräckliga
men blott en skugga av vad sanningen utkrävde av mig
för att göra kommunionsbehovet mellan oss alls någon rättvisa.
Paradisdröm
Min älskade är som en kärleksdröm
för sann för att blott drömmas.
Hennes drömmar är om skönhet och om kärlek,
men hon är för ren för att ge luft åt dessa drömmar.
Min älskade är den perfekta underdriften
och det utan överdrift:
ty ingenting avslöjar hon
om vidden av den sanna verklighet
som är en dröm som endast småningom
och gradvis blir manifesterad,
liksom en den mest försiktiga ridåöppning
som endast långsamt bit för bit avslöjar
mer och mer av något oerhört
som överträffar alla drömmar
som i paradiset någonsin kan drömmas.
Feminismens fördelar
Du var aldrig vackrare
än nu i detta ögonblick,
och låt det dröja kvar för alltid
och beständigt fortsätta bli bättre.
Min älskade, du är inkarnationen
av vad som är bäst med feminismen –
charmen, klokheten och dess moderlighet,
dess själ, behag och dess eteriskhet i estetiken,
och allt detta är för mig det allra mest kostbara
som väl någonsin har korsat min bekymmersamma väg
som hittills bara bjöd på tragedier och besvär.
Min älskade, var fri från mig och mitt förfutna
och låt oss blott leva för vår kärleks framtid.
Inga nekrologer mer
Inga nekrologer mer.
En älskad vän för mycket
bortstulen av ödets orättvisa,

älskad moder, idealisk kvinna,
alltför ung och alltför god,
alltför trevlig, alltför glad....
nej, det är för mycket.
Nekrologerna tystnar av bedövning,
gråten dränks i hjärtat av sig själv,
den oersättliga förlusten ruinerar livet,
sorgarbetet överträffar allt man orkat med
så att man inte orkar med
det minsta längre,
allt är fel,
– men ändå fnns du kvar.
Skönhetens ursäkt
Det är svårt att vara vacker
i en värld där fulheten regerar
och just därför bara trakasserar
den som vågar vara vacker
utan att hon rår för vad hon är.
Hon föds ju sådan,
det må vara en belastning
eller en begåvning, kanske ansvar,
tungt, på gott och ont, besvärligt,
därför att ju mer man sticker av,
desto mera ställs det krav
på att man ej skall sticka av,
som då blir en ond cirkel
till att än mer sticka av,
för man kan ju ej rå för
vad man går för
då det inte var ens eget fel
att man blev född.
Morgonbön
Du är min morgonbön
liksom en symfoni av skönhet.
Du är mitt uppvaknande
till verklighetens större skönhet än en dröm.
Du är känslighetens oantastlighet
som bara kan bli älskad och förnummen men ej känd.
Du är mitt liv
förutan vilket bara döden fnns.
Du är mitt ansvar
som jag alltid måste sträva för och leva upp till.
Du är min bästa vän och enda vän
som jag beständigt diskuterar med
fast även du ej är närvarande.
Du är min älskade, min kärlek, och jag måste älska dig.
Musikern
Ett offer för sin egen skönhet och sin överbegåvning?
Många musiker har varit detta, och ej endast Mozart,
som bara var den första.
Genom sin initiering i en skönhetsvärld
som transcenderar alla andra
äger musikern den fallenheten

för att värre bli bedragen av sig själv än andra.
Genom sin harmoniska uppfattning
och förmågan att uppfatta livet som musik
kan hon tyvärr bli grymmare bedragen
och på ett mer djupgående plan,
då hennes satsning ej är bara livet utan själen,
och om den då blir bedragen,
till exempel av en utnyttjare eller livsmissbrukare
måste fallet, katastrofen bli långt mer förödande
än om den bara var materiell.
En musiker kan genom sina musikaliska insikter
blott se sina medmänniskor positivt,
då hennes grundinställning är idealistisk,
så idealistisk att den utesluter möjligheten av dess motsats.
Därmed uppstår fall som Schubert, Schumann,
Hugo Wolf, Tjajkovskij, Mendelssohn, Bellini,
krossade av vad som väckte dem ur deras drömmar
som var goda och det högsta goda
och som bara kunde väckas av dess motsats,
av vad som kan liknas bara vid en dödlig våldtäkt.
Det är musikerns dilemma: hennes ideal
kan ej förstås av vad som saknar detta ideal,
hon ser en extra skönhetsdimension
som grymt förnekas av de som ej fattar den –
av okunskap, av dumhet eller av likgiltighet,
det dummaste av allt.
Och ändå, trots så många musikers personliga fatala katastrofer,
så är de så långt lyckligare än de stackare
som aldrig kan förstå musik.

Den idealiska föreningen
Att vara fria och tillåtas all frihet
medan samtidigt bundna till den älskade;
utan löften, plikter och ceremonier
med tilliten som enda grund;
att kunna lita på den troheten
och alltid hålla kommunikationen öppen
oberoende av avstånd eller vilsna resor;
det vore något av det idealiska förbundet,
men det skulle kräva något underhåll:
i synnerhet den ständiga närvaron
av båda i varandras tankar
manifesterad i stabil kommunikation
per brev, per mail eller hur som helst,
till och med genom telepati om inte annat skulle gå;
men vore ett sådant idealiskt själsäktenskap möjligt?
Det är vår utmaning.

Vår plats i universum
Du kommer till mig som i blixtar
liksom skymtar av ett rampljus fammor
i bevisning av att du är hela tiden före mig
fastän jag vinnlägger mig om att ha initiativet,
och så blir vårt umgänge en tävling:
vem är det som visar vägen, och vem leder?
Detta gör vi båda för varandra, vilket är miraklet,
som om vi var inne i varandra hela tiden.
Jag såg dig från början såsom något av mitt andra jag,

förstår och känner dina tankar,
vilket måste vara ömsesidigt om det skall fungera:
sammanledes måste du ha insikt i mitt sinne
och förstå det även när vi är åtskilda.
Sålunda utgör vi något helt och kan ej skiljas
ej ens genom någon ovidkommande realitet
som denna futtiga absurditet
som kallas fysiskt universum.

Tårar
Gråt, min älskade, gråt ut
och låt världen renas i dina tårar,
låt smutsen rinna ut från kloakstäderna
och låt mänskligheten renas från sina brott.
Vad är alla människans överföd och rikedomar
mot en enda kvinnas tårar av medlidandets smärta?
All makt förlorar all rätt och förlorar sig i fåfänga
när världen spolas fri genom moderliga tårar,
den största kraften på jorden, då den är så naturlig
och födar fram från den yttersta renhetens källa,
själva hjärtat av själens omåttliga känsloliv.
En man som ej kan gråta är värdelös och dömd
då han inte kan få sina känslor att fungera,
den enda mänskliga kraften som motsvarar någon naturkraft.
Intima viskningar
Skönheten i vinden
som bär våra kyssar genom öknar
för att trotsa alla avstånd mellan oss
tycks väl bevara friskheten
av våra ömma önskningar
och konservera våra kyssars helighet
i säkraste fodral och under högsta skydd
mot allt inkräktande av det profana
som försöker hejda våra tankars budskap
från att färdas mellan oss så långt
för att omsider efter vilsna resor
söka sig till våra hjärtans innerliga värme
för att där i trygghet och förvaring
hållas väl vid liv för evigt.

Natti natti
Dödstrött, utrangerad, utslagen och manglad
stapplar jag med blinda ögon genom gränden
blindgjord genom livet, som en bortglömd narkoman
helt plötsligt slagen av den grymmaste totala amnesi
med fullständigt förlorad karaktärsidentitet som resultat,
helt ruinerad som något slags misslyckad zombie,
men vad har då i all världen hänt med mig?
Jag bara fck ett ryck, ett vanligt anfall,
det kan hända och det händer vem som helst,
ty det fnns ingen människa så fullständigt perfekt
att han ej då och då får något anfall,
och jag är blott en av dem,
en dödlig nolla, som emellanåt och esomoftast
inte duger annat till än bara gå och lägga sig.

Hur mycket får jag älska dig?
Låt mig inte komma dig för nära,
för undvikande av övertramp,
men låt mig få beskydda våra känslors helighet
så att de aldrig må bli skadade.
Låt mig ej få komma till dig utom på din inbjudan,
så att jag alltid blott må älska dig med omsorg.
Ge mig det heliga ämbetet att bevara kärlekselden
men med måtta, så den ej för vilt må brännas
men ej heller någonsin få brinna ner,
men brinna lagom för att hålla oss tillräckligt varma
för att kunna njuta av den och få bara glädje av den,
så att den må göra konstruktiviteten lättare
i vårt heligaste värv av skapande.

Alkoholisten
Självförnedringen i alkoholens lusta
ledde till semester på den exklusiva freak-kliniken,
det lokala lustiga huset, där alla är så lyckliga
i sin inbillning, då de tycker det är roligt att få vara gaggig,
då de får vara det i ostördhet, då alla är det,
medan de kan strunta i hur det ser ut, hur de går där och jollrar,
spyr på golvet åt de anställda att torka upp,
en fri asyl för bara vettlöshet, en tork som aldrig blir helt nykter,
då en på torken aldrig omfattar sin nykterhet som något annat
än en bluff, ett temporärt och övergående ont tillstånd,
då han så fort han får komma ut förfriskad och med bidragspengar
genast hänger sig åt dryckesorgier igen på krogen eller hemma,
så att han som ett paket blir upplockad igen
och returnerad automatiskt till sitt sista och sitt enda hem:
den trogna rehabiliteringen, afgiftningshemmet,
där han har de sina, likasinnade förbunds- och ordensbröder,
som förstår honom och delar sina liv med honom
då de alla lever blott för samma sak: för odlandet av sina hjärnskador,
det enda som de lyckats åstadkomma genom sina liv,
med sin hängivelse åt självförgörelsens besinningslösa salighet,
det största självbedrägeriets sanslösa välsignelser
och livets högsta strävan att en dag få lyckas med det högsta goda
att få dricka sönder hjärnan och få dö därav.
Den grymma modern
Man kan ej kompromissa med fru Musica.
Hon kräver perfektionen eller ingenting,
och perfektionen är tortyr och tyranni.
I gengäld gör hon dig till något av en gudom,
du blir uppblåst av din musikaliska förträffighet,
du känner dig oomkullrunkeligt självsäker
och slår givetvis dövörat till för allt ifrågasättande,
och så blir du en enkelriktad diva,
men vad gör det om du gör karriär på det?
Jo, det gör så mycket, att du därmed tappar bort din själ
som säljs till djävulen för priset av livegenskap,
och du blir så musikens träl och djävulens
men utan att du fattar det, ty du är ju förlorad i musiken
som har gjort dig blind och döv för andra än dig själv.
En sådan moder är ej någon riktig moder,
men hur kan man då som musiker undvika henne?

Skall musiken då blott bli en fykt på livstid
från musiken genom slavarbete?
Ja, om man är bara teknisk.
Men lägg kärlek och idealism till arbetet
och älska modern hur grym hon än är,
och man kan lära sig att älska hela världen
genom detta offer, som skall ge din själ en högre lyftning
än vad som är möjligt utan denna inblick
i den kärleksdöd som är musikens liv och väsen.

Omöjligheternas möjligheter
lugn i stormen – det går ändå aldrig över
Vår omöjliga förening frar triumfer.
Det fnns ingenting förenligt i vårt förhållande,
ingen mark att stå på, ingen ekonomi att bygga på,
inga gemensamma världsliga intressen, inga familjeintressen,
ingenting annat än brist på lösningar och tunn luft,
och ändå har vår vänskap aldrig haft en rämna,
vi står lika fasta som allt universum,
och även separerade står vi tillsammans,
hopplöst strandade på ruinerna av våra liv.
Detta förhållande har fört oss fram till något liknande
en surrealistisk värld av absurdism, omöjligheternas kaos,
en ostrukturerad hippievärld utan någon ordning alls,
en fullständig oreda av allting som aldrig kan ordnas,
och ändå lever vi, och vi håller nästan helt ihop
fastän vi inte borde då allting talar mot det.
Så vad är vi till för? Att trotsa verkligheten, dödligheten, ytligheten
med kanske en omöjlig värld av kärlek och skönhet som ej kan defnieras?
Då ändå ingenting kan vara värre än vårt förfutna,
så låt oss bara lugnt omfatta vad som blir ännu värre i framtiden.

Presentation
Jag var för gammal redan innan jag föddes,
och det är inte det värsta.
Självmordsbenägen redan som barn
misslyckades jag tre gånger med att försöka dränka mig,
och det var bara mitt livs första misslyckanden.
Min desillusion över mänskligheten var total vid elva års ålder,
och hur överlever man en mental våldtäkt,
som är värre än en konventionell sådan,
vilken slutsats jag kunde dra efter att ha erfarit båda.
Jag förlorade min familj i en avgrund av andlig livegenskap,
hjärntvätt, självbedrägeri och taskspeleri med mera
av en kapitalistisk buddhism gjord glansig av science fction,
de kallade det en flosof, som förstörde deras livs möjligheter,
så jag fck bara arbeta hårt hela livet utan att förtjäna något på det
eftersom jag valde fel yrken:
tjänst hos muserna, kreativitet, kunskapsförvärv,
kärleken och troheten till skönheten, idealism, så jag fck arbeta ensam,
skyddad mot mänsklighetens okunskap och dårskap
genom isolering i eremitens enpersonskloster,
och så har jag hållit på. Är det ett lyckligt liv?
Ändå avundas folk mig för ingenting,
medan jag bara kämpar på,
en älskare van vid att aldrig få något för all sin kärlek.
- Men så länge bandet håller på kan man stå ut med musiken.

Låt oss hålla på musiken och hålla den i gång.
Med rätt musik kan man åtminstone aldrig få tråkigt,
så rätt musik vore den enda möjliga terapin
för det hopplösa fallet mänskligheten.

Vad är sanning?
Sanningen är aldrig vad den synes vara
utan mycket djupare och ofta dold
och kanske även djupt begraven.
Sanningen är ej för ord och ej defnitioner,
då sanningen ej någonsin kan göras rättvisa.
Hur skall vi då nå fram till sanningen?
Sanningen är vad vi känner att är sant,
då känslor aldrig ljuger,
och man kan vara säker på att de är genuina.
Sanningen är vad som talar till dig från ditt hjärta,
och om bara du kan lyssna till ditt hjärta
skall du kunna genomskåda sanningen;
men även känslorna och hjärtat ger dig inte hela sanningen,
du måste alltid utforska den närmare,
och det skall du ha klart för dig,
att du blir aldrig klar med den,
då sanningssträvan är ett livstids jobb
som aldrig helt kan fullbordas.
Slutligen en liten tröst:
när du har hjärtat fullt av kärlek eller vänskap
av det slag som inte är för ytligt utan varar,
så är det ren sanning,
medan ovänskap och hat, forcering, egenkärlek,
självsvåld och allt annat skygglappsresultat
som ignorerar livslinjen med andra och ger negativa känslor
är blott lögner som går över och som ej kan tas på allvar,
vilket du förstår,
när dina känslor vaknar i ditt hjärta inför sanningen.

Varför alla dessa offer?
Inom lika många år har jag förlorat tre barndomsvänner,
alltför unga, alltför känsliga, alltför goda,
i den omänskligaste av sjukdomar cancer.
Varför skall just de oskyldigaste drabbas av det svåraste?
Vem är skyldig, och kan det verkligen vara ingens fel?
Nej, och det sade de själva, att det var hela naturen det var fel på,
det vill säga, människans hantering av naturen och sitt liv,
sin förstörelse av naturen och samhället
i avhumaniserande och denaturaliserande riktning,
vilket måste betraktas som hela mänsklighetens farligaste sjukdom,
i synnerhet då mänskligheten inte gör något åt saken
men bara låter den bli värre
med miljöförstöringen, förgiftningen av våra städer,
ihjälstressningen av våra liv, vår alienering från naturen
och omänskliggörandet av hela det mänskliga samhället.
Skall vi då fnna oss i detta och låta det få fortsätta?
Naturligtvis är det detta vi aldrig får acceptera.
De alternativa medborgarrörelserna,
som på 60-70-talen vände sig mot Vietnamkriget,
de gröna våg-rörelserna, som yrkade på sundare levnadsalternativ
var kanske hela mänsklighetens enda friskhetstecken.

De får aldrig upphöra utan måste tvärtom ständigt växa,
ty så som världen är idag med skenande global miljöförstöring
utgör de nästan vårt enda hopp om någon framtid.
Alla de problem du har är dina egna.
Det betyder, att vad än som händer dig,
så är det ditt problem,
som du får bära ensam:
du har ingen rätt att lasta det på andra,
bara du kan lösa det helt ensam
på ditt eget ansvar – därmed basta.
Om du kan få hjälp från andra med det
är problemet fortfarande ditt eget;
du kan aldrig lita på att de skall lösa det.
Så lös på egen hand dina problem,
och du skall vara fri som människa
och kunna ha en egen fri integritet
att dela med dig med de andra.
Din plåga är min egen,
och de tårar du utgjuter för hans skull är mina tårar,
och ditt liv som han förstörde är mitt eget liv.
Jag liksom du har svårt för honom,
ändå måste vi stå ut med honom
med de vrak han gjorde av varenda mänskas liv
som han kom in i.
Måste vi dras ner i en missbrukares hopplösa tragedi
blott för att någon en gång blint blev kär i honom
utan att förstå och inse att hans liv var fruktlöst
och förödande för alla som kom in i detta
tomrum av blott missbrukarsjälvdestruktivitet?
Förlåt mig, men jag vill ej ha någon del i detta,
och om du vill ha det får du ha det utan mig.
Samarbetet
Kort sagt, det fungerar, trots omöjliga påfrestningar.
Vi trampar ej varann på tårna
fastän prövningarna tvingar på oss skoskav,
och vi har ej grälat alls
trots motsättningar i allt möjligt.
Fastän banden redan bundits ganska hårt
är vi självständiga och ej beroende alls av varandra,
vilket kanske är det viktigaste:
vi har kunnat förbli fria konsekvent,
och det är nästan grunden för vårt liv och samarbete:
att vi slipper känna något tvång i relationen,
att vi är spontana som oss själva,
och att vi ändå kan lita på varandra
genom vad som nog är bäst av allt i grunden för vårt liv:
en ren och idealisk vänskap.
Transcendentalt kroppsspråk
Transcenderad kärlek är för hög för att förnärmas,
alltför helig för att vidröras och för gudomlig för att defnieras.
Ändå är det bara kärlek som det handlar om
som kräver uttryck och fritt utlopp och respons.
Monologer är blott tragiska, men komedin är dialog

som leder framåt och uppmuntrar livet,
medan monologiserandet kan handla blott om döden.
Låt oss därför bara diskutera livet
och tillsammans hänge oss däråt
och aldrig ge upp dialogen,
utan blanda våra blod i det transcendentala
och lugnt ignorera om det är spirituellt eller reellt –
ty alla språk om kärlek är blott kärleksspråk,
och metafysisk transcendentalism är varken bättre eller sämre
än det vanligaste kroppsspråk.
Poesitävling
Jag beklagar, men jag kan inte tävla,
för jag anser inte poesi kan vara någon tävling –
juryn kan ju bara döma subjektivt.
Kriterierna är olika för varje enskild människa,
och smaken avgör allt – den ena tycker det är bäst
som nästa tycker att är bara skit – hur kan man tävla då?
Hur kan det då bli någon rättvisa? Vem har rätt,
och hur kan någon sakligt avgöras ha rätt?
Nej, jag tror mer på att de sista skola bli de första,
och de som kommer först skall komma sist,
så blir det någorlunda rättvist.
Poesi kan läsas, framföras och älskas,
men om det ska tävlas är det inte längre poesi.
Den falska musikern
Vad är väl hans skicklighet värd
när han dränker sin gåva i missbruk?
För mig är de musiker falska
som hänger sig åt stimulantia
och därmed förstör sin musik,
denna gåva av Gud som de gavs att förvalta.
För mig är det inte musik
om det driver sin musiker till självdestruktivitet,
som tyvärr blivit de festa musikers öde
som blott tjänat jazzen och rocken.
Musik är för mig blott musik
om den ren är och leder till renhet
och så leder sinnet till en större klarhet
än blott nykterheten från spriten.
Musik som förleder till sprit och till missbruk
är inte musik utan ljudmissbruk endast,
och bättre är då vilken tystnad som helst;
ty den allra mest rena och sanna musiken
är den som hörs endast i tystnaden.
Ärligheten varar längst
Bara en dikt till
i väntan på att hon skall komma,
skriver denna outsider
som tror på givet ord
i avtal och förbindelser,
och i hopplös trogenhet
är hellre i god tid än sen
och hellre punktlig än att han riskerar
missa någon som kan komma

och som därför alltid väntar på dem som ej kommer,
och så har jag väntat hela livet
på väninnor som ej kommit
och på svar som aldrig gavs,
men det gör ingenting,
för jag kan vänta i all evighet
om blott min älskade är uppriktig och ärlig,
ty det är det enda som betyder något
och det enda säkra att prioritera,
detta enda absoluta kärlekens kriterium,
att man kan lita på att hon är sann,
så att du själv kan vara uppriktig och sann,
ty sanningens uppriktighet är allt som varar –
ett enda ord av sannings heder är mer värt
än tegelstensromaner fulla av spekulationer,
eftersom den högsta ärlighetens tecken och bevis
är att den, även när den tiger,
talar ett mer tydligt språk än några ord.
Kvinnans lag
Kvinnan kräver oändlig fördragsamhet med hennes nycker
och ett tålamod av icke denna världen
varför männen understundom nödvändigt kreperar,
ty de är ju ej som kvinnor
och kan därför aldrig någonsin förstå dem.
Detta är vad kvinnor aldrig kan förstå.
De fattar inte varför män blir arga
utan anledning, när kvinnan bara tillfredsställt sin fåfänga
och låtit männen vänta några timmar extra
då det veka könet ju har rätt att ta god tid på sig
i synnerhet när männen väntar –
det är ju vad männen blott är till för:
att behaga, passa upp och visa tålamod i all sin väntan.
Annars är de värdelösa och kan gå och hänga sig,
och därför gör de detta understundom,
vilket kvinnor aldrig kan begripa.

Otäcka karlar
Hur kunde du vara så dum, stackars kvinna,
att falla för en sådan misslyckad man,
en bedrövlig och ansvarslös odåga,
som bara dög till att parasitera på kvinnorna,
förföra dem, göra dem hopplöst på smällen
för att bara lämna dem sedan därhän,
som om det enda nöjet med dem var att få dem på fall!
Vad är mannens sexualdrifter annat än bara förstörelselusta,
en liderlighet till sitt eget förfall och dess sjukliga åstundan,
som om en längtan i graven och påskyndning av vägen dit
var det enda som livet var till för att erbjuda!
Ömkliga kräk, stackars karlar, förbannade dårar,
som med denna dreglande drift bara gör våra värnlösa damer
obotliga skador och vänder dem till alla mäns oförsonliga fender,
som om ej livet var svårt nog ändå utan kärlekens komplikationer!
Gå bara och häng er och lämna ert offer i fred,
så en dag kanske hon kan förlåta er.

Bakgrundsälskaren
Ju mindre han syns, desto mer älskar han,
ju mindre han synes som älskare, desto större är han som älskare,
tvingad bakom kulisserna av erfarenheten
som lärt honom att aldrig vara öppen med sin kärlek,
då ingen är så sårbar som den som älskar,
och ingenting är lättare att missförstå
än äkta kärlek som uttalar sig öppet
för dem som den inte gäller och ej är ämnad för.
Otur har lärt honom den hårda vägen
att inte bråka med spöken ur det förfutna,
av hans älskades tidigare älskare,
skelett i garderoberna som fyllon och missbrukare,
vilkas kränkning av kärleken förblir en fäck och plåga för alltid,
ty inga sår går djupare än den missriktade kärlekens.
Därför nöjer han sig med sin älskarroll som beskyddare,
en hjälpare och skapare av trygghet, en pålitlig vän, –
och det är kanske den högsta formen av kärlek:
en konstant trogenhet utan pretentioner
utan reservationer och utan slut på sitt trofasta stöd.
Gamla vänner
Gamla vänner är ej blott som gammalt gräs
som alltid fnns där kvar att trampa på,
ett trevligt grönt som alltid grönskar
och som efter snö och vinter kommer fram igen.
Nej, gamla vänner är som gamla rötter
och det nödvändigaste i livet.
Därför talar vi om gräsets rötter,
som ger nytt liv när vi tar av skor och strumpor
och går nakna på den friska jorden
i direktkontakt med mor naturen,
livets ursprung och den mull vi alltid återvänder till,
som pryds och kläds av gräsets trygga grönska,
all den vänskap som består och alltid fnns där kvar,
hur mycket vi än trampar på den.
Min älskade är som en solros’ jubel
som när solen har gått ner fortsätter stråla
som om aldrig det var någon solnedgång,
alltmedan hon samtidigt slår ut månen
i sin härlighet och skönhet, som om fullmånen ej avtog någonsin
och aldrig dalade för att ge plats åt morgonen.
Och samtidigt är hon såsom en trädgård full av blommor
som allenast blomstrar och ej någonsin kan vissna,
då hon själv är skönheten personiferad
som i härlighet uppfyller hela världen
överväldigande med de dofter som är månens egen charm.
Men mest av allt: min älskade är här och för att stanna
som den renaste musik som aldrig slutar sjunga,
och det är den högsta härligheten hos min älskade.
Fantasins förryckthet
Det sägs att det är farligt att försöka fyga alltför högt
på fantasins och kreativitetens vingar,
att man då kan bränna sig och fippa ut
och falla för inbillningssjukan och få dille
och tro att vad man upplever från en annan sida

då är verklighet när det är bara sjuklig fantasi.
Mitt herrskap, tillåt mig att le.
Skall man då ej ta det på allvar
att det existerar andra världar än den sinnliga,
att andar ej kan upplevas, att det ej fnns telepati,
att metafysisk parapsykologisk överkänslighet
är bara något för neurologin,
att allting utom krassheten är bara nonsens?
Nej, man får ej vara rädd för det okända.
Tvärtom, fippa ut och balla ur och experimentera!
Inom andlighetens område får inget vara stängt,
det fnns ej gränser, och om sådana sätts upp
så måste de forceras högst nödvändigt.
Allt man upplever är verkligt,
och det fnns ej något dummare än att förtränga det.
Dina tårar är som diamanter då de ljuts för andra,
mera värdefulla som juveler än de kostligaste pärlor
då de icke ljuts för den som ljuter dem
men blott för andra, som hjärtuppslitande offer
ej så mycket genom medlidande och syndtyckande
som blott genom empati och medkänslan med ren förtvivlan;
vilket ger dem, ovärderliga som de ju är,
en regnbågsskimrande pärlemorglansprakt
som oändligt ökar deras värde
då vi talar här om mänskovärdet,
värdighet, integritet och ädelmodets lyftning
som sig höjer från ruinen av självdestruktivt förfall,
alkoholistens desperata strävan att bli kvitt sin fälla,
som om det att hänge sig åt utbrändhet var någon lösning.
Den hopplösa kärleken
Överkänslighetens moras av förvecklingar
med neuroser in absurdum, hysteriutbrott,
vulkanutbrott av frustrationer och förtvivlan,
för att inte tala om desperation inför ett oblitt öde
är blott sorgekatalogens första sidor
av en dubbel telefonkatalogs digerhet,
Så fastnar kärleken i träsket och kör fast i hopplöshet,
och alla illusioner väcks brutalt ur drömmen
till en verklighet av tårar, tandagnisslan, mörker och förtvivlan.
Är då kärleken blott ett bedrägeri
som alltid måste sluta lika illa?
Var då allt det underbara bara lögner?
Varför fck vi inte ens en enda natt tillsammans?
Är då allting överkänslighetens fel, är den då fel,
och måste ödet alltid bara vara grymhet?
Nej, min kvinna, det var inget fel på dig
och inget fel på all den kärlek som bröt ut i blomsterprakt
emellan oss. Det enda felet låg ej alls hos oss
men bara i de överväldigande övriga faktorer
som vi var oskyldiga till
och som inte hade något alls med oss att göra,
men som bara störde vår musik.
Nederlag
Förtvivlans avgrund omsluter vår kärlek,
kväver den och hindrar den ifrån att andas

i en grymhets skoningslöshet utan rimlighet
som bara straffar meningslöst för intet brott och ingen skuld,
och ingen kan beskyllas för det minsta fel i härvan.
Hur skall denna kärlekens självdestruktivitets inferno
då kunna förklaras eller ens förstås?
Vi drabbas av den, oskyldiga som barn,
och den för med oss i en malström utan mening
för att bara dränka oss i kaos och förvirring
för att efteråt kvarlämna oss som vrakgods
nakna på en öde strand skeppsbrutna mitt i havet
av den överväldigande övermaktens övervåld
som ingen har gjort något för att drabbas av.
Jag ger mig, resignerar och tvår mina händer.
Jag är oskyldig till ödets brottslighet mot oss
och kan blott dra mig bort ifrån ruinerna med sorg.
Bara drömmar
Låt drömmen visa vägen,
detta obegripliga orakel
som är specialist på att förvilla
och att leda alla vilse
men som alltid har mer rätt
än vad man någonsin kan ha i livet.
Denna mystiska den andra sidans dimension
är bara liv och aldrig död
och talar ett helt annat språk
än vad vi dödliga kan missförstå
i form av ord och realismens lögner.
Det konkreta språket som vi kallar sanning
är blott till för att bortkollra våra själar
i den sinnliga förvirringen
som vi tror att är verklig då den dränker oss
så skickligt i förklädnader, kulisser och bedrägerier
att vi aldrig lyckas genomskåda den
och glömmer bort, att det är bara drömmarna
där bortom verkligheten någonstans
som är den enda sanna verkligheten.
Den radikale älskaren
Ingen ursäkt, ingen brasklapp,
bara ett beklagande
och konstaterande av fakta
att jag aldrig kan befatta mig med kärlek
om ej den jag älskar då får vara fri
och även jag får ha min hela frihet kvar,
ty jag tror ej på kärlek som trälbinder sig,
jag tror, att ingen kärlek fnns som ej är fri.
I anden endast fnns den sanna kärleken,
i fantasin och sinnesfykten
medan köttet bara binder den till plågor och problem.
Så är jag radikal som älskare
men är blott därigenom realistisk.
Den förbannade kärleksgudinnan
Kärlek, grymmast bland tyranner
slår ut skoningslöst den trognaste
och lönar bara rucklare och hänsynslösa parasiter

till fördärv för sina offer,
rucklarnas förförda damer,
som tar skada och blir bara plågade
så att de sedan lipar ner all världen
med sina besvikelsers och frustrationers tårar
för att de blott råkat ut för eller satsat på fel hästar.
Kärleken är bara god som ren och distansierad,
som en oåtkomlig jungfru i sin oantastlighet
av skönhet och integritet
som ingen sol-och-vårare kan imponera på.
Jag trotsar dig, du grymma aningslösa Afrodite,
som blott dragit fram igenom världen över lik
och lämnat bara offer efter dig
bland sådana allenast som ej någonsin förtjänat det.
Uppgörelse
Varför ballade allting ur?
Varför måste alla fester urarta?
Varför måste ordning alltid leda till kaos?
Varför fck vi inte vara lyckliga?
Varför existerar lyckan som begrepp
om den bara måste gäckas hela tiden?
Varför kan ej kärleken existera utan att bedra sig själv?
Varför kan man inte utge sig som seriös
utan att bara framstå som en desto större narr?
Varför pratar du om kärlek om du bara bedrar dig själv med den?
Varför måste alltid kärleken leda till så svåra turbulenser?
Allt är bara falskhet,
allt som utger sig för att vara äkta är bara bluff och båg,
och ingenting är sant då sanningen i sig blott är en lögn.
Det fnns ingenting att tro på och att hålla sig till
utom altartjänsten för ens egna ideal i isolering hemma
som ej någon annan kan dela,
då de bara kan hållas heliga i ensamheten
fria från förljugna människors tarvliga besudling.
Särskilj mig från all den ruttna mänsklighet
som korrumperat hela världen,
och endast så kan något mänskligt räddas
genom det totala avståndstagandet
från mänsklighetens självdestruktiva fördärv.
Madame Butterfy
Mitt hjärtas egen melodi
är full av melankoli
liksom en fjäril om vintern
förlorad i en främmande värld
av futuristisk surrealism
som inte kan få någon att känna sig hemma,
och minst av allt en sjungande fjäril.
Men på något sätt håller melodierna mig uppe
då de bara ljuder av min längtan
efter bättre världar av mer skönhet,
efter innerligare kärlek och varmare mänsklighet,
efter allt som bara stödjer livet
och gör det mera uthärdligt
för alla stackars sjungande fjärilar
som kom hit in i denna värld liksom från främmande planet

för att med ömkligt faddrande sårbara vingar
försöka få även denna den värsta tänkbara värld
att lämna sina sorger och problem för att lära sig fyga.
Refektion
Du är en efterlängtad fred
som kommit efter alltför många krig,
en harmoni som fått disharmonin att helt försvinna,
du är drömmen som har väckt mig
från en outhärdlig verklighet,
en andlig hälsa som har avlöst all min dårskap,
skönheten som svepte mina sinnen rena från all smuts,
en kärlek som ersatte allt som motsatt var,
en glädje som jag aldrig hade tidigare,
en förunderlig avslappning som förlöste alla spänningar,
och framför allt en människa jag kunde bry mig om
som motvikt mot vad allt jag grymt försummat,
och mitt livs ljus efter fängelse i mörker och på livstid,
kort sagt, vore jag då ej en dåre
om jag missade min chans att älska dig?

Somnambulistisk telepati
Enda sanningen i detta,
vår enda viktiga och hållbara konversation
är mumlandet i våra drömmar,
vad vi samtalar i sömnen,
liksom i en sorts sömngångarkärlek,
där de älskande i sömnen delar samma dröm,
som är den enda sanningen om deras verklighet.
Man fnner dem i sanningen av deras ideal
som ingen utomstående kan dela
om ej dessa fnner sig i samma dröm
som endast uppriktiga älskare kan drömma,
vilkas kärleks transcendens är sådant faktum
att i deras drömmar verkligheten blir en intighet
då allt som spelar någon roll är den perfekta ärligheten
som allenast står att fnna i den dröm de delar
nattetid i sömnen, – och de behöver ej ens ligga med varandra.
Filosof
När orden inte räcker till
är tystnaden mer uttrycksfull
än tusentals konversationer
och miljoner symfonier
om den tystnaden består av känslor,
vibrationer under tankens disciplin,
som söker sig i riktningen
av kreativitet och kärlek.
Vibrationer av den kreativa tanken
är måhända universums högsta kraft,
och om den dessutom är väl disciplinerad
fnns det inga gränser för vad den kan åstadkomma.
Harmoni och melodi är någon manifestation
av denna disciplin, som fostrar grubblare
som i sitt tankedjup bär hela världen på sin skuldra
med allt ansvar för allt liv i universum.

Aftonbön
Må våra livs vackraste ögonblick
metamorferas till eviga höjdpunkter
till att lysa upp våra liv i en aldrig upphörande solnedgång,
sanningens vackraste varmaste ögonblick
och ljusets intensitets mest färgstarka moment under dagen.
Låt stjärnorna stråla de stundernas sanning
igenom vårt livs alla nätter
att därmed förgylla dem med vackra drömmar
vars underbarhet månde trotsa historien.
Så lyder min aftonbön tillägnad dig,
att välsignelsen av dessa ljus aldrig må övergiva dig
men alltid vaka och lysa för dig såsom skyddsänglar
anställda av mig för ditt oupphörliga skydd,
att din sömn må bli lika berikande hälsosam
som dina ljuvaste drömmar.
Avsked
Ett skymningsmelankoliskt avsked är en trist affär
då avskedet förbjuder återvändo
och du lämnar bakom dig vad du ej alls vill lämna
för att möta okända destinationer av blott oro och osäkerhet,
av kanske lidanden och säkert svåra prövningar,
där svårast är att icke veta vad man sedan kommer hem till
efter prövningarna och oöverskådliga förändringar
av hela världen och ens egen karaktär,
ty man är aldrig mer densamma efter att ha gjort en resa.
Men det är samtidigt ett mirakeltest.
Det kan dock fnnas något kvar vid återkomsten som ej har förändrats,
vars stabilitet i så fall är beviset för en kontinuitet
som överlever tiden och förändringar och världens gång
och som trots allt då utgör ett bevis
för att din kärlek aldrig kan förändras.

Nytt liv
Ett nytt liv börjar för oss som är svårare,
ett liv av prövningars separation,
som dock kan härda våra själar
till en större frihet och frimodighet
tillsammans inom vår gemensamhet i anden
genom trohet utan slut,
men dock fnns någon oro:
jag kan inte skydda dig nu längre,
vi kan inte längre träffas dagligen,
vi måste hålla ut inför en hårdare realitet
och hålla oss till våra drömmmar endast,
men det kanske är vår största styrka:
kunskapen om våra drömmars makt
mot vilken alla världens makter med sina konfikter
faller platt till marken som ett intet,
då allt liv blott erkänner en enda makt
som är den kärlek som består.

Långt hår
ingen diskriminering, bara iakttagelse
Låt mig slippa dessa frivilliga skinnskallar,
dessa självförfulande monster av anti-estetik,
som bara lyckats med att brutalisera sina utseenden.
Gavs oss icke håret som en prydnad?
Vad är hästen utan man och hästsvans?
Sikherna klipper aldrig sina hår och icke heller skägget
men menar att håret står för både andlig och fysisk kraft,
och det ligger kanske något i det,
när man betänker ett fall som Simson.
Framför allt är långt hår vackert,
och ju längre, desto vackrare,
oavsett vad kön det handlar om.
Den fredlöses hemkomst
Vad har den fredlöse att göra hemma?
Han var aldrig accepterad, han var aldrig önskad,
det fnns ingenting att komma hem till för hans del än ensamhet
och strid, då han av sin familj föraktas och är skydd,
ursprunget till hans oacceptabilitet, ruinen som han föddes till,
hans orättvisa predestination till livslångt straff av utanförskap och exil,
som ärrat honom med fördomens stämpels orättvisa och fördömelse
av ingen annan anledning än hans personlighet
som verkar liksom alltför mycket av en annan värld;
och ändå måste han ju äta, sova, leva och arbeta någonstans
på något sätt, och det är räddningen för honom: han kan jobba;
och om hans personlighet är sådan att hans arbete kan bara vara kreativt,
så mycket bättre, ty då har han något stöd och uppbackning av evigheten,
och allt vad han då behöver göra är att envist hålla på sin kreativitet,
och han skall triumfera mera efter döden än vad någon dödlig karriärist kan göra.

Mater dolorosa – det blödande hjärtat
Det fnns sår som aldrig kan bli helade,
och värst är hjärtesåren
som är dömda till att blöda ymnigt och för alltid
tills det arma hjärtat har förbrukat allt
och brustit ut i tusen skärvor av sin sorg.
Ej blöder hjärtesåren ut sig och ihjäl sig
utan gråter snarare ihjäl sig i de ymnigaste föden
tills det stackars hjärtat, ömhetens fontän, har torkat ut
och inte längre orkar gråta mera blod ur sina tårar
eftersom de drunknat i sitt överföd och torkat ut
i sin förtärande förödelse av sorg och smärta.
Om du träffar någon moder som ej mer kan gråta,
ha förbarmande med henne, ty hon har då gråtit
hela livet och allenast tåreblod och har ej längre något kvar
och väntar endast på sitt hjärta
att det äntligen skall brista.
Analys av själslighetens fängelses hopplösa fälla
Vi fann varandra djupt i själens avgrund,
båda fastnade i det mest hopplöst svarta hålet
utan utgång, känslosamhetsträsket,

känslobrunnens bottenlöshet med dess mörker utan slut,
det mest hopplösa och obotliga av fängelser;
men i dess yttersta djups svarta mörker
fnner vi vad som kan hålla oss i gång
i andra dimensioner som en nyckel till en bättre värld
av känslighet, tillspetsade antenner, andra extra underliga fenomen
som svindlande exteriorisering ut ur all normalitet och våra kroppar,
telepatiska och skumma kvaliteter matchade för freaks,
som faktiskt gör oss friare i detta själens fängelse
än alla dem som tyngs av motsatta sorts viktigheters hinder
såsom egendom och pengar, hus och bil och materiella ansvar
som fastkedjar dem till den galärslavstillvaro som kallas dödlighet,
till vilken hör de festa i vår stackars ignoranta mänsklighet.
Så vad har vi väl då att klaga över? Såsom utomstående
med myndigheters stämpel av utbölingskap på livstid
är vi fullständigt befriade från denna dödlighetens ekorrhjul,
och i den här perfekta friheten som ger oss vingar
kan vi bara hålla på och fyga vidare tillsammans och för alltid.
Återförenade krafter
Det är inte med oss själva som vi har problem
men med den utomstående omgivningens okunnighet
som ej kan se och erkänna allt självklart,
skönheten och känsligheten, själens ädelhet och sinnets andlighet,
all den förfning som man brukar till att göra livet till ett konstverk med,
om man blott lämnar barbari och grovhet,
hänsynslöshet och vulgariteten bakom sig med all dess destruktivitet
och lever blott för kärleken med all dess konstruktivitet.
Det smärtar mig att se dig lida i det här fördömda Nifelhemsklimatet
av en karg förstelnad nordiskt hård mentalitet;
ty ditt så ömma hjärtas guld som så lätt gråter blod
kan aldrig passas in i något gråsamhälles stenhjärtans förfrusenhet
som döljer sig i anonymitetens maskspels feghet och ofelbara byråkrati
som aldrig lyckas göra något gott åt någon människa.
Men ta det som en utmaning: ty vi kan få den värsta öken till att blomstra
om vi bara håller oss till kärleken och gör rätt bruk av den.

Livets högsta lag
Gör poesin till livets högsta lag,
låt henne vara drottning i sin högsta suveränitet
som måste överleva allt skräp såsom fåfänga och fulhet
som blott förekommer i vår värld för att fördärva den
med inget annat resultat än bara tragedier,
fällan som all mänskligheten så entusiastiskt vandrar ner i
grymt bedragen av den kortsiktiga vinstens fyktighet
för vilken människan själv dränker sig i vilket vansinne som helst
helt frivilligt - och lyckas ännu mindre efteråt själv genomskåda sin förryckthet.
Men poesin består, med skönhet och idealism som outslitliga drabanter,
ingen romantikens sista hjälte kommer någonsin att fnnas, ty han är ej född än,
dessa hör till Poesins och Skönhetens outsläckliga äras hov av ljus
och kan ej lockas ens till att nedstiga från sin suveränitet
för solidaritetens skull med denna sjuka, fula, infekterade och ruttna värld
som de politiska dagsländorna tror sig regera, oförmögna att förstå
att Politiken bara är Vansinnets Drivhus för Megalomaner,
vilket dårhus icke drivs av någon annan kraft än den mest fåfänga av alla,
den slutgiltiga och fullständiga egoistens opportunism och självdestruktivitet.

Blåst
Är du oceanens offer,
eller är du oceanen?
Alla dina känslor är blott dina egna,
men de kan ju blåsa dig fullständigt vart som helst
och utan att du någonsin kan motstå dem,
fastän som deras innehavare
du ensam är fullständigt ansvarig för dem;
så, är du då den blåst som du är så i blåsten av,
eller är du skepparen på bräckligt fartyg
som ska sätta seglen efter hur det blåser
och riskera skeppsbrott, utan garanti
för att du någonsin alls kommer att nå någon hamn?
Vinden är din egen liksom skeppet,
håll dig bara fytande och njut av vinden, håll i gång,
och du skall inte sakna underhållning då åtminstone
på känslo-oceanen som blir bara roligare
ju mer förskräckligt du blir blåst.
Utmattning
Var kommer de ifrån, de stackars satarna,
som bara tröttar ut dig med sin extremism,
de rotlösa som saknar mål och mening med sitt liv,
som lever bara för sin excentricitet,
som om den enda meningen med livet var att gå till överdrift
till vilket pris med vilka medel och med vilket resultat som helst,
och det bekymrar icke dem det minsta att de lämnar dig förbrukad
i ett dike när de blivit färdiga med dig och fullständigt kört över dig
med sitt fåfänga slösande av energi för ingenting
av fåfänga och nonsens för att göra elefanter av små knott.
Men de normala, då, kan man då inte hålla sig till dem,
som är förnuftiga och arbetar och inte sticker av?
De är så svåra att få tag i, ty de arbetar ju bara,
kommer sent hem varje kväll uttröttade och utbrända,
försvinner tidigt varje morgon efter sömnlös natt
som gett dem mera mardrömmar än vila,
och är ofta mest som automater eller spöken,
så de är ej mycket till att fra som celebert sällskap
då de dessutom är tråkiga; och därmed har du knappast annat val
än alla dessa freaks och extremister utan jobb
som håller på och sliter på dig med sitt outtröttliga fördömda patos,
som åtminstone är mindre tråkigt än normal slätstrukenhet och fathet.
Den hemsökta mänskligheten
Spökena som plågar dig
är denna galna världs och tids fantomer,
som förstört den och gjort kärleken omöjlig
genom att förslava oss i Orwellska omänskligheters tyranni
med isolering av vår frihet i betonghöghusens kliniskhet
med samhällets lagenliga tvångskommendering till slavarbete på livstid
kallat 'plikter', 'skyldigheter', 'solidaritet' och 'skattepliktighet'
som bara bär rakt ner till folkhemssjukhuset
med underlättning av din färdväg genom tvångsmedicinering
för ditt eget bästa, piller som förgiftar dig från livet gradvis,
så du inte märker det och hur din dumhet ökas successivt
blott för att skona dig, du skall ju ändå dö, och livet är ju ändå bara plågsamt

och förvärras bara genom samhällets försämring,
så det är lika bra du avlägsnas så omärkligt som möjligt.
Vi är ju ändå alldeles för många här på jorden,
och de festa väntar ju sig ändå världens undergång
så tyst och snabbt och effektivt som möjligt,
då ju ändå majoriteten bara lider, så det är väl bäst att den försvinner;
och så fortsätter vår mänsklighets spekulationer att bli bara sjukare.
Det enda hälsotecknet som fnns kvar är kärleken,
som aldrig någonsin kan korrumperas medan den får leva.
Barn och sex är oväsentliga i sammanhanget,
de kan undvaras, om mänsklighetens överlevnad kräver det,
men man får aldrig släppa kärleken,
ty den är det enda som kan hålla oss vid liv.

Arbetsnarkomanen
Är han att beklaga eller att beundra?
Kanske båda, eller ingendera, ty han är sin lyckas offer,
som kan njuta av sitt arbete och sin produktivitet men fastnat i det,
som i en ond cirkel men av härlighet och lycka som han ej kan bryta.
Ofta ser man betänkliga konsekvenser av det onaturliga förhållandet,
som olyckliga misslyckade relationer, skilsmässor, förnedring och misär,
som ofta dock blott sporrar honom hårdare till större ansträngning,
och så förvärrar han sitt läge genom att blint skena i sitt ekorrhjul.
Problemet är att det fnns ingen som kan hjälpa honom,
endast han själv kan befria sig ifrån sitt fängelse
som är hans arbete, hans paradis och salighet,
hans sado-masochistiska självplågeri av ett perfekt och onaturligt helvete,
som dock otvivelaktigt esomoftast klarar av att frambringa mirakler
av bestående natur och kvalitet att trotsa allt fåfängligt med.

Lustiga husets överstepräst
Han är med all rätt sin egen profet
eftersom han alltid har rätt
med sin självrättfärdighet som slår alla rekord,
i synnerhet då hans skelande syn är rättvänd
genom vad jag misstänker vara ett emaljöga,
för han ser dig aldrig rätt i ögonen.
Dock vet ingen rättare än han
precis vilka mediciner du skall äta
då han därmed vet att bota vad som helst
i namn av sin ofelbarhets rättighet
fastän du spolar ner dem på toaletten
eftersom du föredrar att hålla dig frisk och sund
så att du kan observera och märka etablissemangets vansinne
hos din egen ofelbara läkare och hans sköterskor
som håller honom försedd med mediciner,
sådana mediciner som han aldrig ger åt sina patienter,
då han vill vara säker på att bara kunna vara helt frisk själv
och ingen annan, då han behöver sina patienter
för sitt sjukhus beläggnings och statistiks och bidrags skull
så att sjukhuset blir lönsamt genom statliga subventioner,
utan vilka hans lustiga hus inte vore så roligt längre
men skulle bli nedläggningshotat
eftersom alla patienter skulle bli friska och rymma
och sköterskornas kroniska berusning skulle märkas

då de skulle vara ensamma om att medicinera
genom doktorns ordination, för att samarbeta väl
såväl natt som dag på soffan
och glömma alla de förfriskade patienterna
som de så snöpligen misslyckats med att göra sjukare
då de alla spolade ner sina mediciner på toaletten…

Den gamla jungfrun
Jag vet att ni föraktar mig, ni oförbätterliga slynglar, som Balzac gjorde,
som skrev romaner bara för att uttrycka sitt hat för sådana som mig,
men, med respekt, vi är ej gamla jungfrur utan anledning.
Vi kan lära oss och observera ett och annat,
och det är för övertydligt vad ni män kan åstadkomma
som ej tvekar inför att förstöra livet både för er själva och för andra
i er ansvarslöshet mest mot oskyldiga offer.
Låt oss inte tala om aborter,
alla dessa fall av ”oavsiktliga” och ”otursamma” havandeskap
där den skyldige blott ”råkade” nå ända fram för tidigt och för fort.
Jag tror de festa fall av ensamstående och medellösa mödrar
som ej kan försörja sig och sina barn har dessa odågor att tacka för sin lott.
Låt oss ej nämna med ett ord de alla kvinnor som blev psykologiskt helt förstörda
genom ”olyckliga, otursamma, icke avsiktliga” missfall
såsom resultat av våldtäkt eller annan ”olycklig och oavsiktlig” misshandel.
Låt oss ej förlora oss i dessa diskussioner
vare sig sådana förekomster var av kärlek eller inte,
vilket ni, män, alltid hävdar medan resultatet indikerar något annat.
Låt oss inte diskutera sådant alls,
men låt oss lämna dessa stackars män i fred
som inte kan behandla kvinnor anständigt som människor,
så kanske även de kan lära sig att lämna oss i fred,
som jag av ren barmhärtighet och konsekvent gör dem,
så att vi båda kan arbeta mera konstruktivt i fred
med att exempelvis mer ägna oss åt kärlek,
vilket faktiskt kräver mera artighet, respekt och godhet
än den slibbiga och smutsiga vulgära lek som kallas sex.
Höst
Hur många dagar har du kvar
att faddra runt på denna härjade förpinta jord
så djupt och smärtsamt sargad av misslyckanden,
mest bara misslyckanden, inte bara dina egna
men av så otaliga förlorade and bortslösade liv
och, värst av allt, av vänner alltför många som dog alltför unga.
Jag kunde skriva epitafer i evighet
blott för att sörja dem och gråta ut all deras smärta och min egen
för vad de ej lyckades med, allt som för dem gick snett,
allt deras ovärderliga och ofullbordade arbete
och, mest av allt, förlusten av dem själva, deras oskattbara själar.
Men de fnns dock alla kvar där ute någonstans
och väntar kanske på ett annat tillfälle,
måhända på en bättre värld, men då kan de få vänta i all evighet,
då vi ej har sett den bli mycket bättre på ett antal tusen år.
Jag faller utför med min sorg som sällskap jämte vissna löv
i smärtans röda färger liksom kärleken och blodet
medan inga tårar räcker till att gråta ut all denna smärta
av den här så tragiska förslösade och utarmade världens liv.

Ur musikalisk synpunkt
Ur musikens synpunkt, vad är livet?
En relevant fråga, som focuserar essensen
av inte bara livet men själva existensen.
I begynnelsen var inte ordet utan Musik,
och vad i all världen handlade den musiken om?
Den hade vi minsann inte hört talas om tidigare,
och frågan är om den alls kunde höras,
så åtminstone kan den inte ha låtit illa.
Låt mig närmare förklara saken.
I begynnelsen förekom en sorts vibration
av liksom en idé, som måste ha varit musikalisk,
ty den hade en sådan enorm genomslagskraft
att universum genljöd av en sorts Big Bang.
Den är omöjlig att rekapitulera eller rekonstruera,
men det går inte att bortförklara,
att det var genom musik som allting tog sin början,
som den hemlighetsfulla eter som genompyr hela universum
och får själva planeterna att vibrera,
och det är själva livets hemlighet,
vars enda egentliga motivering är – musik.

Mannens motsvarighet till klimakteriet – kan vara som hårdast omkring 37-38-årsåldern, kan dock
inträffa hur sent som helst (eller aldrig) och anses vara mildare ju senare (eller ju tidigare) det
inträffar...
Reggie Perrin-syndromet
Det är inte någon kris men snarare personlighetsutveckling.
Plötsligt vaknar man en morgon för att fnna
till sin stora häpnad, att ens liv var fullständigt förfelat,
man ser allting klart för första gången
och kan genomskåda fåvitskheten i allting, i allt besvär och jobb.
"Vad har jag hållit på med hela livet?" frågar man sig
med förskräckelse och inser att man inte levat alls.
Med ens blir sex onödigt undgängligt,
man genomskådar sitt förfutnas alla partners
och förstår att man ej alls behövde dem,
all kärlek transcenderas till ett högre plan av själsgemenskap,
plötsligt blir bestående och evig vänskap den allena acceptabla relationen,
man behöver inte längre sina pengar eller all sin egendom,
och i stället blir det angeläget att frigöra sig ifrån all världslighet
med all dess omständliga och bekymmersamma materialism,
och kärleken får en mer religiös betydelse, man blir till flosof
och fastnar med sitt huvud upp i himmelen för att njuta av det,
då man äntligen upptäcker verkligheten bakom molnen.
Det blir som ett uppvaknande ur en mardröm av blott löjliga bekymmer
som ifrån en sjukdom till ett mera mänskligt och naturligt tillstånd.
Gratulerar – du har lyckats med att bli normal
och kommit loss från världens malströms vansinniga hjärntvättskarusell.
Blind kärlek
Du måste bara acceptera det:
för alltid kommer kärleken att gyckla med dig å det grymmaste
och aldrig vara annat än ombytlig för att plåga och förbrylla dig,
uppröra dig och göra dig förtvivlad med att alltid dölja sig
och göra dig till blindbock så du aldrig kan se verkligheten
men alltid falla offer för den som för kärleken,

då kärlekens realitet för alltid bara kommer att förleda dig
och dra med dig åt helvete i evig vilseföring,
då den som du älskar aldrig skall förbli dig trogen eller värdig
men blott utnyttja dig grymt och oförsonligt liksom alla andra
som blott ser din utsatthet som tillfälle för dem att vara opportuna
tills du ligger där utslagen, krossad, lemlästad och färdig
intrasslad i vraket av ett skeppsbrotts alla strandade ruiner av våldtagna ideal;
men det fnns alltid en väg ut och någon lösning.
Avlägsna ej ögonbindeln utan vidmakthåll din blindhet,
vägra kompromissa med den falska verkligheten,
utmana dess grymhet och bemöt den med ditt eget skönare alternativ,
din egen kreativa värld av skönhet, ljus och högre harmoni
som säkerligen kommer att stå sig långt bättre än den falska fåfängans förgänglighet.
Objektet för din kärlek skall beständigt spela dig de vidrigaste spratt,
men det får aldrig påverka din kärlek negativt, som alltid måste föda vidare
för att åtminstone berika alla andliga naturers värld
som alltid kommer att behöva mera
av den ärlighetens sanna kärlek som är enda meningen med livet.
11 september och sånt
När du får din näsa inslagen i blod
så blir behovet av att slå tillbaka överväldigande,
men det kan du inte göra medan näsan blöder,
du blir tvungen att så länge svälja vreden
och så bida någon tid alltmedan hettan dämpas
tills motivationen lagt sig och du glömmer hela saken,
men den ligger ändå kvar och gror inom dig
outlöst och kapslar in sig i en infektion
som kanske rentav leder fram till metastaser.
Ändå är det bättre att begrava harmen än att slå tillbaka
i kortsiktig vredes blinda hat och hämnd
i hjärnsläppt tanklöshet och ignorans om konsekvensers obönhörlighet,
som då blir denna onda cirkel av politiska vendettor
där varenda etablissemangs självkrönta dåre
tar sig fram med gruppens egoistiska intressen
som prioriteras framför alla vettiga alternativ
igenom manipulationer blott för makten och dess destruktivitet,
som när den stals i Vita Huset från Al Gore,
vars främsta huvudbry är världsväxthuseffekten
och dess överhängande och ständigt växande problem,
medan kortsiktighetspolitikerna gör faskon av världskonferenser
och styr världen in i krigsåtervändsgränders karuseller
genom oljemaffors manipulationer och åsidosättande av rätten
för att blunda för de mycket svårare problem
som smältningen av Grönlands och Antarktis isar innebär,
som, om den inte hejdas, kommer att föröda världen,
helt naturliga problem som mänskan skapat åt sig själv
och gäller hela mänskligheten och dess framtid utom all naturen,
frågor som är kliniskt fria från vendettors egoismers skenande –
ack, säg ej mer, jag storknar och kan bara gråtande försjunka ner i bön
och har fullkomligt glömt bort hur min näsa slogs i blod.
Kärlekens lag
När du verkligen är kär i någon
är tendensen att man idealiserar henne,
det är ofrånkomligt när det gäller kärlek
och vad som predestinerar den till undergång,
då den du älskar aldrig alltid kan motsvara idealet –
sådan är vår verklighet, tyvärr, det är naturligt,

och så måste du förlora den du älskar;
– blott din kärlek kan du aldrig någonsin förlora.

Den älskande till den älskade
Stanna kvar, min älskade, och håll mig sällskap
bara för i natt, och du skall ej behöva ångra det;
ty ju mer du giver, desto mera skall dig vara givet,
och jag ger inte upp dig, ty du är min själ,
du är mitt själva liv, som du har i din hand,
och det fnns inget annat liv för mig än i din kärlek.
Jag vet att detta gränsar till att bränna ut sig
och förbruka våra energier,
det fnns inget mer ansträngande än kärlek;
och ändå behöver vi den och kan icke leva utan den,
fastän den måste konsumera oss till slut
som i ett långsamt plågsamt självmord;
men den ger så mycket liv och glädje under vägen
och, väsentligast av allt, mer liv än vad vi redan äger.
På djupet
Varför kan vi inte få varandra?
– Och ändå äger vi varandra.
Ödet ställer sig i vägen för vår väg och skärmar av oss
för sin egen skull, så tycks det,
för mysteriets skull i vårt förhållande,
vars kärlek därför hela tiden eggas vidare
och bringas ut på större djup
av outsäglighetens tillgivenhet och intimitet
men utan att vi kommer någonsin för nära,
som om kärleken för oss mer rörde sig om vatten
av ofattbara oceandjup
än om någon eld som kunde brännas.
Kanske det är bättre så?
– Att aldrig vare sig förbruka eller bli förbrukad,
utan snarare att drunkna
i oändligheten av ett hav som aldrig upphör
utan bara växer hela tiden
till blott större och mer överväldigande skönhet.
Luftslott
Våra drömmar skall förverkligas en dag
när vi för alltid under timmars ändlöshet av sömnlös natt
blott skall få prata oupphörligt under ständigt mera kärlek tills vi storknar
i vår svett och salighet och underbara fullkomliga utmattning,
något som vi alla kan behöva, inte bara du och jag.
De undfyende drömmar som ej någonsin kan bli besannade
men alltid dock kan drömmas vidare är alltid nödvändiga
att bevara levande igenom ord, ty det är så man delar dem
och inte bara har dem såsom hägringar för önsketänkande,
och så kan de bekräftas och med tiden till och med besannas.
Det fnns ingen större glädje eller näring för vår kärlek
än att drömma om det absolut omöjliga gemensamt,
ty det visar att de inte är omöjliga ändå,
då vad två människor tillsammans kan prestera genom drömmar
kan de också skapa och från ingenting tillsammans.

Torra gubbar
När skönheten kom till byn
rynkade gubbarna sina pannor och sade:
”Vi bad henne aldrig att komma,”
och de gav henne sparken och körde ut henne,
för de visste att de klarade sig bättre utan skönhet
och besvär med sina frusna hjärtan av sten.
Och så levde de vidare utan dans eller sång
och utan något som kunde störa deras sinnesfrid,
ty de föredrog att leva utan skönhet
hellre än att riskera att bli upprörda
eller alls ha några känslor.
Ty den etablerade klokheten är så avancerad i sin framsynthet
att rara blomster som orkidéer måste förfrysa och torka ut
i dess kalla närhet och folk bli uttorkade av dess torra volymer
av pedantiska instruktioner om anvisningar och föreskrifter
till förstening genom en så omfattande och pedagogisk hjärntvätt
så att deras ögon aldrig mer ska kunna stråla av vakenhet
eller deras intellekt aldrig mer skall kunna ifrågasätta något.
I stället tvingas de till hårt fysiskt arbete genom allmännyttan
i att lägga sten på börda till förmån för arbetsgivarna och de andra,
de som så idogt lärt dem att bara sköta sina egna affärer
och mest bara räkna sina pengar, eftersom de alltid var så få,
och att avsky och förakta skratt och njutningar
som till exempel av vackra orkidéer i en trädgård.
Men sångerna skall aldrig upphöra med att sjunga
om sommaren som alltid återkommer med nytt solsken.
Mycket kommer att gå över som aldrig var till någon glädje,
och våra hjärtan kommer än en gång att lyftas upp,
ty skönheten varken kommer eller går utom för att komma igen,
det kommer sångerna aldrig att upphöra att sjunga om,
fastän de torra gubbarna aldrig kommer att lyssna till dem,
då de vet att deras inkrökthet ej är någonting att sjunga om.
Anonymitet
Man är begraven levande i gråhetens sterilitet,
dödgrävaren och mördaren är den likgiltighetens tystnad
som är vacuumet man fötts i och som aldrig svikit en
hur hårt man än har arbetat och kämpat
för att i rättvisans namn utbryta sig ur detta skal
av isolering, onaturlighet och brist på andlig livsluft.
Själen föddes fri med egna vingar
men har aldrig givits luft att veckla ut dem
men stängts inne trälbunden av ignoransens tvångströja
av ren samhällelig slentrian och fördom och likgiltighet.
Och därför kvävs du, stackars fria ande, ödessyster
och min tvillingsjäl, vars enda brott var kreativitet,
överbegåvningens dödsstämpel av abnormitet och anomalitet
förklarad tabu av normalitetens medelmåttighets fördomars intighet.

Osäkerhet
Din inre säkerhet är ingenting att lita på,
och inte heller fnns det någon yttre säkerhet.
Ty ständigt kommer dina känslor att förinta dig
och ligga i försåt med överraskande jordbävningar

långt svårare än någon jordisk katastrof
och närhelst du minst väntar det,
och aldrig skall de lämna dig i fred,
ty de fnns alltid där
som hungriga harpyor eller furier väntande i natten
bara på ett tillfälle att hugga klorna i din själ
och få den att förblöda ymnigt och olidligt
tills du inte längre kan stå ut
men måste lägga ut dig för din vän
och be om hans förbarmande och skydd
som en förlupen dåre sökande asyl.
Men ändå är det bättre att stå ut med slika känslor
än att vara utan dem, ty karriäristens hjärta är en frusen sten
och etablerade auktoriteter är förlorade för evigt
då de gjort sina karriärer och ej har något mera att se fram emot
förutom döden som den äntliga befriaren av deras frusna känsloliv
som de begravde levande i framgångens och självgodhetens bankvalv
som de tappat nyckeln till,
alltmedan den utsatta och sårbara själens dallrande och spröda asplöv
alltid kommer att få fyga fritt för vinden
lika länge som hon lider frivilligt för sina känslor.
Skriet från vildmarken
Du kallade på mig långt bortifrån
den andra sidan av den vilda ensamheten,
och jag lystrade till sången och förstod den genast,
ty det var en sång som endast den förstår som känner sorgen,
en sång av innerlig melankoli försmäktande av saknad
men helt utan smärta, utan tårar, bara fylld av ensamhet,
som från en trana som i fykten kommit bort från focken
med ett rop av övergiven sällsam skönhet
av en sådan djup förtrollning och betagande personlighet
att jag själv kände mig som något liknande och träffad,
som ett hopplöst fall av främmande nomadisk längtans vildhet,
aldrig helt tillfreds med någon, alltid ensam i allt sällskap,
minst av allt belåten och i ro med sitt outhärdliga jag.
Så kan två vargar nå kontakt genom sin vildhets klagan
ylande tvärs över frusna tundror i Sibirien
och till sin oändliga förvåning fnna
att de ej alls var helt ensamma i denna värld av främlingskap.
Två gamla själar
Vi är två gamla själar, du och jag,
och jag är nog benägen att placera dig i gamla Grekland
och identifera dig som ursprunget till all mytologi
och källan till en högst märkvärdig kreativitet
som icke något mindre än en sannskyldig gedigen musa.
Även jag har mina rötter där, jag föddes i antikens Grekland
som mitt hjärta och min själ hört hermma i alltsedan dess
och alltid återvänt till och sökt sig tillbaka till,
som till något av ett moderssköte men i andlig mening,
denna källa till oändligt liv som aldrig sinar
för att underhålla hela mänskligheten
med sin skönhets charms outsägliga drömmar.
Alltså är vi två tidlösa själar
alltför gamla för att åldras mer och därför dömda till att alltid förbli unga
för att återfnna och förenas med varandra ständigt återkommande kontinuerligt
kanske genom all historien, för att hålla den i gång
och ständigt påminna vår mänsklighet om att ej någonsin ge upp

den konstruktiva skapelsens mission
som är det viktigaste som vi har att göra här i livet.
Tidlösa älskare
Vi har ingen tid för denna skoningslösa värld
av nonsens, ignorans och grymhet
såsom löjligt våld för ingenting,
så vi står utanför och kan däröver vara stolta
såsom kroniska utbölingar som tycker synd om hela eländet
av världsliga affärer, fåfängor, förryckthet och förgänglighet
som gör all politik till bara galenskap för eftertänksamhetens män
och kvinnor, som bör vägra samarbeta
med en sådan manlig mänsklighet
som bara kan forceringens och våldets språk,
den självsvåldiga hårdhetens självdestruktiva vanvett.
Till vår olycka så lider dock de festa män i ansvarsfulla positioner
av den galenskapen och bör därför tvångsomhändertagas,
medan de få kloka och anständiga mänskliga undantagen
tvingas att ta avstånd och förvisa världen ut ur sina liv
för att alls kunna ägna sig åt det väsentliga,
det enda som består och har betydelse i längen, som är kärlek.
Apollon och Afrodite
Olympen drabbades av ännu en skandal
när ett nytt rykte spordes
som berättade att självaste Apollon
fallit platt, av alla gudar, och för Afrodite!
Dionysos kunde inte hålla sig för skratt,
Poseidon liksom Zeus skakade på huvudet,
Artemis ville inte höra mera utan stack iväg,
den överseende erfarna Hera log som alltför välbekant
med mänskliga och gudomliga svagheter,
Athena vägrade tro sina öron
och var som den enda helt chockerad,
medan Hermes ensam som Apollons broder
tog sig före att ta reda på vad som egentligen stod på.
Så han begav sig till Hefaistos och frågade
om faktiskt dennes ökända gemål bedragit honom.
”Finner du det då så konstigt?” frågade Hefaistos.
”Vet du inte att hon går i säng med vem som helst?”
”Men att hon gör det med Apollon!” svarade då Hermes konsternerat.
”Fråga honom,” svarade den gamle lytte smeden,
”jag har ingenting med saken alls att göra.”
Hermes gav sig då åstad och sökte upp Apollon
som han fann i sängen hos den fagra Afrodite,
båda djupt insnärjda i varandras långa gyllne hår
och alltför uppenbart i mer än anständig avnjutning av sitt läge.
”Vad är detta?” frågade då Hermes uppbragt
och med armarna i kors. ”Har vi då inte haft tillräckligt med skandaler
här ibland oss på Olympen? Och av alla gudar du, Apollon,
och med Afrodite!” Då såg lugnt Apollon Hermes djupt i ögonen
och frågade: ”Och skulle du då, Hermes, avstå ifrån Afrodite,
om du hade chansen? Vem är du att missunna mig denna skönhets kärlek,
och skulle du då på fullt allvar verkligen ha djärvheten att vägra
inte bara mig men någon över huvud taget privilegiet
att få älska skönheten för endast hennes skull,
om så hon var en hora, själva Afrodite och en annans hustru?
Gode Hermes, lämna mig i fred här med min kärlek, sök din egen,
och det skall du veta, att om jag så är den kyskaste av gudar

med det högsta ryktet för moral, integritet, idealism och dygd,
så är dock även jag i underordnad ställning när det gäller kärlek,
störst bland svagheter men samtidigt den enda maktfullkomliga gudomligheten
som vi alla måste ödmjuka oss inför, även Zeus, vilket Hera kan berätta om;
och till och med Artemis, syster min, fast hon förblir en jungfru.
måste acceptera kärleken som ensam härskare i universum
över allt liv, över människornas öden och till och med över gudars,
vilket du nog skall förstå om inte förr när vi är borta medan kärleken består.”
Så talade Apollon och vände sin uppmärksamhet tillbaka till gudinnans tysta charm
för att förlora sig fullkomligt, djupt i hennes skönhet,
medan broder Hermes gav sig av försänkt i grubbel
då han aldrig tidigare kommit att fundera på den möjligheten
att till och med gudarna med tiden kunde visa sig bli dödliga,
men kom så plötsligt fram till en klar insikt:
”Han har rätt, för sjutton! Klart att vi är dödliga,
såvida inte vi hängiver oss åt kärleken,
då endast kärleken, naturligtvis, i denna värld
i enlighet med den allena helt naturliga av lagar
måste helt behärska livet och allena ge odödlighet!”
Och han gav sig tillbaka till Olympen
och förklarade för alla gudarna därstädes,
att allting var i sin ordning, att Apollon visste vad han gjorde
och att han nu visade dem vägen och den enda vägen för dem alla
att i trots mot tiden och historien överleva dödligheten
och så till och med besegra tidens gång för alltid.
Sanningen om saken
Sanningen om saken är,
att kärlek, om den är äkta, är för djup för att kunna uttryckas klart
och kan därför aldrig uttryckas tillräckligt,
varför din kärlek, ju sannare och djupare den är,
desto lättare blir missförstådd,
och då börjar den verkliga processen
med introvertering och grubblerier utan ände i all evighet,
det problematiska analyserandet av vad som gick fel,
vilket egentligen ingenting gjorde;
kärleken bara trasslade in sig i sig själv
och fastnade som ett ofullbordat samlag
och var för sann och för djup för att få plats i verkligheten
och, kort sagt, helt enkelt övergick till ett ideal.
Hur löser man det problemet?
Det är helt enkelt omöjligt.
När kärleken blivit ett ideal förblir den ett ideal,
och det fnns ingen bot, den bara håller på och upphör aldrig
liksom en satellit på blindkurs ut i rymden som bara ständigt fortsätter vidare
mot ingenstans men med evighetens viktigaste budskap ombord
med förklaringen till hela universums gåta
som är själva livets innersta hemlighet.

Det låsta samhället
Du är aldrig hemma när jag söker dig.
Jag är så trött på att behöva klättra över stängsel,
alla dessa låsta dörrar håller fel folk borta,
hur kan någon idka vänskap, umgänge och kärlek
eller ens ha ett humant fungerande samhälle
om man måste kunna koder till vartenda hus man går till?
Måste kärleken då sättas bakom stängsel
och med våld och tvångsåtgärder utestängas från vartenda hem?
Skall då privatliv göras synonymt med isolering?

I Orwells sköna nya värld är kärleken en farlig sjukdom
som med alla medel måste motstås och bekämpas och elimineras
genom mediciner såsom pesticidier och droger
som motverkar människans förmåga till att tänka klart,
och mänskliga kontakter är ett hot mot samhällsordningen.
Den enda tillåtna kulturen är det allmänna tillrättalagda hjärntvättsfödet,
som nödvändigt är obligatoriskt för varenda en,
och den som motstår överhetens påbjudna indoktrinering
är asocial och potentiell som samhällsfarligt element
och att betrakta som en subversiv och kriminell säkerhetsrisk
som noga måste kontrolleras och bevakas
genom helst ett utarbetat övervakningssystem av helst kameror på varje gata,
så att varje drag av honom kan analyseras och tas upp i hans behandling.
Denna dehumanisering och denaturalisering av vår mänsklighet
för ordningens och säkerhetens skull, för att politiker
skall få det lättare att sköta manipulationen,
för etablissemangets lögner, hyckleri och cyniska omänsklighet,
är jag så gränslöst trött på, och jag vill ej längre hålla på
med att bestiga höga stängsel och forcera taggtrådshinder,
bryta mig in genom låsta dörrar spärrade med ständigt nya koder
bara för att träffa och få se min vän, som lider av sin ensamhet,
som alla andra.
En av dessa historier…
Vart tog du vägen, stackars vän,
min fjäril med de spröda vingarna,
som svepte dig i slöjor i blott varma färger
liksom för att höja och förlänga vingarna,
en drottning på den tiden i ett hov av skönhet
omringad av vackra idealiska beundrare
som jag fck ansvar för och levde upp till.
Alla fög vi lätt iväg på kärleks vingar på den tiden
liksom även du, när någon stal min säng med dig på köpet,
men jag älskade dig fortfarande och ej mindre efter det,
men något brast i dig, och du tog aldrig mera mig på allvar
och vägrade mottaga fera dikter
och såg ingen återvändo.
Var det bättre då att gå och tända på
och falla för de nedrigaste luffare?
Du fck ett barn med din förförare
och blev en hård och bitter kvinna
som jag aldrig mera kände igen
som den där ljuva fjärilen med långa varma vingar.
Några gånger sökte du återuppliva vad som varit,
men jag fastnade i alltför hårt arbete
och kunde inte offra för en kärleks instabilitet
de ideal jag hade kvar. I stället har jag sedan dess
blott arbetat för kärlek.
Socialarbetarens facit
Hur fck vi detta galna samhälle
av vrak och utbrändheter överallt
som bara går på piller, droger och tabletter
och behöver psykiatriker och terapi mest varje dag
om de ej super ner sig, minst i perioder
men helst hela tiden bara för att alls stå ut
med detta onaturlighetens samhälle av isolering,
övervakning och miljöförstöring, George Orwells eget folkhem,
det mest idealiska tänkbara, där varenda en blir salig

om de bara fnner sig i skvalsamhällets hjärntvätt.
Vilken fykt som helst från verkligheten görs berättigad
i detta idealiska Orwellska folkhem,
och det håller nästan på att bli det enda som folk har att leva för,
verklighetsfykten alltså, - vad som helst men bara inte mera gråhet.
Låt oss alltså vara glada och stå ut med ständigt mera sten på börda
bara för att underlätta livet för varandra
och ej gå på några fnter som vill lura oss på detta enda liv vi har
här på en pinne i den gyllne buren
av George Orwells underbara folllkhems idealiskhet
för hemförlovning av för tidigt helt senildementa fall
av finande utbrända idioter.
Embarras de richesse
Denna lag är mycket märklig
som beskriver glädjens allvarliga konsekvenser,
hurusom ju mera gott du lever, desto mer olycklig blir du,
och ju mer du äger, desto mera vill du ha och saknar du.
Om du blir bortskämd med att få allt vad du vill så blir du helt förstörd,
och ju högre du har höjt din levnadsstandard,
desto mera troligt kommer du att drabbas av förfärliga sjukdomar,
då de festa sjukdomar idag är sjukdomar av välfärd;
medan om du jobbar hårt, är fattig och får ständigt tampas med motgångar
klarar du mer troligt hälsan och långt bättre än de välbeställda
som uttråkade mest äger att oroa sig för sina rikedomar och sin egendom,
för hutlösa taxeringar och börsens turbulenser, och får ingenting
för alla sina sorger och bekymmer för sin egendom och sina pengar
utom en högst ovälkommen alltför tidig hjärtattack, om inte något värre.
Sådan är den, världens outrannsakliga visdom och dess gång,
att allt du strävar efter slår tillbaka,
och vad du än har förtjänat
får du bara vad du aldrig har förtjänat.
Misshandlade damers tröst
En älskares själ är alltid bräddad med tårar
som han inte kan utgjuta,
ty de är icke tårar som fyter som vanligt vatten
men måste särbehandlas för att kunna få utlopp.
Det fnns bara ett sätt att behandla dem,
och det är genom det poetiska temperamentet,
som ftrerar och ombildar dessa ovärderliga tårar
till de ljuvligaste juveler av oförgänglig skönhet
som födar ut av ett outsinligt ymnighetshorn
bara till glädje för läsande ögon
och till tröst för misshandlade damer,
som i poetens tårar omvandlade till drömmar
av skönhet fnner en kärlek av djupare värde
än mannens grovhets yttringars brutalitet.

En ung ficka, Eunice, omkom i en bilolycka.
Hennes älskare, Joshua från Mexico, ville inte leva utan henne och sköt sig.
Requiem för döda älskare
Varför diktar man, när orden ändå inte räcker till?
När döden kommer såsom allra mest olämpligt
mitt i kärleken när blomman skall slå ut

blir tystnaden öronbedövande till outhärdlighet,
och gråten stockar sig i halsen för att fastna där för gott,
den gråt, som kunde ha fyllt oceaner
och gjort dessa dubbelt saltare med all sin bitterhet
och fått dem till att svämma över universum
fastän deras gravar redan är så bottenlösa.
Ingenting är bottenlösare än sorgen,
och det fnns ej sorg så bitter och så djup
som den som fyller universum med sitt dån
av outhärdlig tystnad i all evighet
inför den sanna kärleken som dog.
Självmordsbombaren
Tusen rupier i belöning
om du går till marknaden och släpper av en bomb
så att så många blir lemlästade som möjligt
garanterat säkert och kontant
om du blott överlever.
Tack, sa självmordsbombaren,
men jag vill ha betalt i förväg.
De från topp till tå maskerade
med endast ögonvrårna knappt skönjbara
kunde se så mycket dock
att de utbytte sinsemellan menande en blick
och gav den frivillige kandidaten
allt i förskott, men dock på det villkoret:
HAN MÅSTE LYCKAS!
Och han lovade att göra fromt sitt allra bästa.
Och han var ej dummare än att han visste
mycket noga var hans arbetsgivare
och terrorister jämte deras chefer
hade sin central och var de skulle träffas nästa gång,
han skulle ju ha en rapport att leverera,
så dit gick han när det var det rätta ögonblicket,
släppte av en bomb som detonerade
som en väl kraftig brakare,
och där fög många anonyma väl maskerade
tvättäkta terrorister mer än högt i luften,
och då de var så ordentligt anonyma och maskerade
så fck man aldrig veta vilka eller hur många de var.
De ingick i den ungefärliga indefnita potten:
hittills blott sexhundrafemtio tusen offer
för ett krig emellan alla emot alla i Irak,
alltmedan bara en vill vara där och stanna kvar,
som råkar vara själva presidenten av Amerika.
Den vassa eggen
Att varje morgon vakna upp
till tvingad kamp med plågorna i sina lemmar
bara för att en dag till förbli vid liv och kunna arbeta,
det dagliga enviget bara för att göra livet uthärdligt
och acceptabelt och i ringaste mån njutbart
är långt mera än ett heltidsarbete.
Det är att slåss för livet och för överlevnaden
i omöjlig balansgång på en lina med förbundna ögon
utan nät, där linan skär djupt in i dina fötter,
den så vassa eggen som Somerset Maugham beskrev
i vad som faktiskt var den första hippieskildringen
om människans desorientering i vår tid

i denna galna värld förstörd av mänskan själv
med bara sällsynta upplysta individer
medvetna om mänsklighetens vilsenhet
och sökande efter en lösning
som de såsom individer bara fnner individuellt.
Dilemmat saknar utgång
medan blott introverteringen kan leda vidare
till kanske en alternativ nödlösning
genom inre kanske metafysiska kanaler
till den nödvändiga räddningen av mänskligheten,
av naturen, livet och planeten och vår framtid
för att göra kärleken alls möjlig
i en desperat beslutsamhet att vägra låta den få dö.
Käringen mot strömmen
(skriven tillsammans med Laila Roth)
Strömmen är den allmänna självdestruktiviteten,
världsförgiftningen och samhällskorruptionen
genom skvalkultur och tröstmedicinering
genom medicinbolagens urholkning av samhället
med parasitiska miljardrekordvinster på helt legala droger,
medan det är lika lönsamt med fördumningen av massorna
igenom massmediala monopol, reklamfnansierade förstås,
som utesluter all uppbygglig vettig positiv information;
men allt detta vet vi alla
men är ändå dumma nog att låta oss fortsätta bli fördummade
igenom skvalsamhällets destruktiva hjärntvätt
medan fer och fer får hjärntumörer av elallergi
och spänningsnäten bara intensiferas
då ju fer och fer behöver bli beroende av sin mobiltrafk
då denna är det bästa medlet till att hålla stressen uppe,
odla den och för folkhälsans skull accelerera den,
ty stressens fördel är ju att den hindrar folk
att känna efter i hur hög grad de mår dåligt,
för just vilket ändamål, att döda instinkt, insikt och intuition,
det gäller just att dränka mänskligheten i legala droger,
genom verklighetsfykt, skvalkultur och ytlighet och färd
och helst av allt så mycket oväsen som möjligt,
så att fnstämdhet och känslighet för skönhet och musik
må dränkas i kapitalistisk vinst av skval och hjärntvätt
så att alla blir bedövade och dödade i själen
så att samhället och ordningen må triumfera över människan;
men alla dessa lögners destruktiva nonsens
skiter jag fullkomligt i och vänder mig mot strömmen resolut
då jag som käring vägrar fyta med som alla andra döda fskar.
........
med Bang i åminnelse
Tomten på dekis
Vad begär ni av mig egentligen?
Att ställa upp för en ihjälkommersialiserad jul?
Att köra omkring med mina renar i en värld utan snö
där ni fördärvat hela klimatet med era utsläpp?
Att tjoa och hoa och vara glad i allt ert oväsen
av dunka-dunk och skval för överröstande av allt som låter bra
och acceptera att ni förvandlat julen till en ihjälprostitution

av allt som var gott och vackert med julen
genom all er förbannade skvalreklam,
som bara gjort mig till ett universellt åtlöje
och ständigt mera så under de senaste 50 åren?
Att vara go' och gla' när ni bara krigar och håller på,
när ert samhälle huvudsakligen ägnar sig åt social utslagning,
när julgranar knappt kan växa längre i ert försurade klimat
i alla era kalhuggna utrotningshotade skogar,
och när ni skiter i alla hospitaliserade levande begravda
och döende medan ni bara roar er och frossar
och äter vad som helst bara för att få fsa och diarréa mera?
Nej, det enda vettiga med dagens moderna julfrande
är snapsen och faskan, glöggen och vinet,
att ni ändå är förnuftiga nog att bedöva er i all er misslyckade dårskap;
och vänta er inte några julklappar eller skorstensnedsläpp av mig,
tro inte att ni någonsin mera skall få se mig,
för jag kommer inte att göra någonting annat i jul
än bara sitta hemma och dricka.
Tröst för en besegrad poet
Vad spelar det för roll vem som får pris,
vad spelar tävlingar för roll,
vad spelar statistik för roll,
vad är all yttre glans, belöningar och ryktbarhet
mer än den ytligaste tomhet,
drömmar för dagfjärilars självförbränning,
löjlig fåfänga som fjättrar en i självbedrägeriets fällor,
när det enda som betyder något
är att man kan skapa något som är bra och gör det.
Målaren van Gogh, den bästa i sin tid,
fck inte såld en enda tavla under all sin levnad,
och vi känner ju väl till det fenomen
som diktare i allmänhet idag får röna,
ihjälrefusering genom fullständig förträngning
av all kvalitet som ej är lönsam.
Det är skvalsamhällets överkörning
av den lilla asfaltmaskrosen som ändå lever
och som kommer att fortsätta leva
medan asfalten är död
och överkörningsstressen av allt viktigt
bara slutligen kör över och ihjäl sig.
Kärlek, inte krig, herr president!
Då du aldrig åstadkommit något gott
alltsedan du blev president igenom fusk
igenommyglat av din brorsa guvernören,
applåderad in till Vita Huset av tomater, ruttna ägg
och annat ruttet avfall bombarderat
den där regniga invigningsdagen
då du aldrig vågade gå ut ur bilen
av sånt folk som visste vad du gjort,
och då det första som du gjorde i din ansvarsställning
var att i Amerika accelerera skogsavverkningen
och inleda projekt för nedsmutsning och exploatering av Alaska
för naturligtvis ett främjande av dina oljiga affärer
under konsekvent förnekande av förekomsten av växthuseffekten,
och allt detta ändå var långt före kriget i Irak,
ditt största fasko, misstag och amerikanska katastrof,
som om det inte var tillräckligt med ett dödshugg mot Amerikas ekonomi,

då du ändå var inställd på att ruinera din nation från början,
av naturligtvis okunnighet allenast,
har din administration benämnts den sämsta någonsin,
så är det lika bra du drager något gammalt över dig och går till sängs
och där gör bättre saker under täcket,
då det kanske är vad du behöver, stackars President.
Kärlek bland ruinerna
Allt är bara vrakgods
omkring våra ruinerade små liv
med sjukdom, orkeslöshet och förtvivlan överallt
omkring oss med ett ständigt skri av lidande
och smärta i öronbedövande hjärtskärande
grym oupphörlig outhärdlighet,
som av spännbältesdårar inlåsta på sjukhus
ständigt vrålande och utan möjlighet att röra någon lem,
som om man kunde binda fast det mänskliga,
dess smärta och dess lidande;
och vi är, skam till sägandes, som vanligt separerade
och kan ej göra något utom ändå sträcka ut en hand
och ha vår kärlek vaken och gemensam
som den känsligaste orkidé förkvävd i vintergranskog
men som ändå lever, överlever och går vidare
i ljus naivitet och illusion i tron
att den kan sprida sitt ljus skönhet överallt,
fast den kompakta gravskogen blott svarar med sin tunga tystnad.
Men hon lever, och så länge som hon lever
triumferar hon.
Kärlek och vänskap
Naturligtvis, så måste kärlek leda till besvikelser,
det gjordes aldrig någon resa utan att det förelåg besvär,
vad vore livet utan kriser,
och vad är den kärlek värd som ej är någon utmaning?
Det är ju blott naturligt att man understundom blir frustrerad
av sin partner och utled på hela partnerns kön,
men då kan man ju alltid återgå till sina vänner,
och det var väl så det uppstod lesbiska och homosexuella.
Men man blir ej tillfredsställd av kärlek inom eget kön,
fast det nog ej kan fnnas bättre och pålitligare vänner
än förtrogna långtidskompanjoner av ens eget kön,
då där från början ej fnns sexuella spänningar.
Det är det sexuella som vid överspändhet ruinerar relationer,
och det svåraste av allt är att behålla partnern som din bästa vän
fastän hon ej är av ditt eget kön.
Och det är kanske den mest prövande utmaningen av alla
i en kärleksrelation – att uppehålla den och ständigt älska
utan att för den skull någonsin förlora siktet
på dess vänskapsgrunds fundamentala oumbärlighet.
Modern begravning
Den skendöde vaknade i sin likkista
och märkte till sin fasa sin belägenhet.
"O ve! De har väl bara inte skruvat fast locket?"
Naturligtvis var det just vad de hade gjort.
Hans nästa bekymrade tanke var:
"Är jag begraven levande,

eller tänker de kremera mig levande?
Hellre levande begravd än levande kremerad!"
Han bultade mot locket, men det var solitt,
så det hördes ingenting igenom det,
och han hörde ingenting igenom det moderna kistlock är utan lufthål och solida.
"Ja, jag märker väl om det börjar brännas,
eller om det blir väl kallt."
Och han resignerade och lade sig till rätta
för att göra det bekvämt för sig,
så gott det nu gick;
men då märkte han till sin stora glädje
att hustrun skickat med honom hans ögonsten,
sin allra käraste lilla leksak: mobilen!
Räddad! Han slog genast ett nummer,
och hustrun svarade förvånad:
"Älskling, vi trodde du var död!
Var i all sin dar är du?"
Sensmoralen är: skicka alltid med den döda
hans mobil, ifall han skulle vilja höra av sig
från den andra sidan.

Besvikelsen
– den ofattbara skandalen
Hur kunde det hända,
den största skandalen i vår moderna historia,
och i en kvalifcerad demokrati!
De inte bara valde honom och krönte honom,
den mest ignorante av presidenter,
som aldrig hade rest utomlands,
som aldrig blev särskilt utbildad,
aldrig studerade histria
och knappast någonsin läste en bok,
en före detta alkis fuskad in i ämbetet,
och de återvalde honom!
De tystade ner hela den växthuseffektsforskning
som den tidigare administrationen lyckats få fram
med så omfattande mödor och med klara bevis
för att den globala uppvärmningen är ett faktum,
och allting förträngdes av Bushadministrationen
för att inte störa fnansiella intressen,
för att underhålla oljeindustrins globala förgiftningsprocess
och sticka sina strutshuvuden under sanden
för de kortsiktiga vinsternas skull
på bekostnad av planetens framtid.
Vilken vidrig ledare för världen!
I jämförelse med detta globala bedrägeri
framstår Watergate och Irangate som menlösa såpbubblor,
medan britterna vilseledda av den där stackars Blair
bara köpte sveket och föll för svindlaren,
lurade in i en dödsfälla av giriga bluffmakare.
Sådana bedragare av mänskligheten kan aldrig förlåtas
eller glömmas, som 20-e århundradets diktatorer
Lenin, Hitler, Mussolini, Stalin, Mao och Pol Pot,
de galna förförarna och fördärvarna av mänskligheten,
historiens skurkar, vilkas galleri tyvärr
aldrig har kunnast hindras från att ständigt expandera
genom sådana kriminella äventyrare och ansvarslösa dårar
som stjäl ifrån oss världen förklädda till politiker.

Kärlekens egoism
Om kärlek frambesvärjer egoism
vill jag ej vara någon älskare.
Då stiger jag åt sidan hellre
för att låta egoisterna i dårskap
sinsemellan göra upp.
Med sådant vill jag ej ha någonting att göra.
Den kärleken är falsk som blåser upp ditt ego
till en luftballong av lögners fåfänga
som måste explodera och försvinna till ett intet
i en trasa av ett löjligt och patetiskt fasko
som blott duger till att slängas ner i soporna.
Den äkta kärleken är självförnekande,
en osynlig hårt arbetande kraft
som verkar underjordiskt
och manifesterar sig blott genom resultaten,
som förblir bestående som något av en evig glädje,
om den bara drivs av ärlig och uppriktig kärlek.
Om rivaler, duellanter och psykotiska passionsidioter
tror att de är motiverade av kärlek
och beskyller kärleken för sin irrationalitet
så är de offer blott för eget självbedrägeri
och måste lära sig den hårda vägen
att de sanna älskarna blott vinner
genom att förlora allt.
Det hårda samhället
Det blir bara hårdare,
och de som föredrar att vara mjukare
blir de mest hårt medfarna,
överkörda, ignorerade och glömda
i samhällets fartberusnings stress' omänsklighet.
En ficka, som blev drabbad av att hennes mor fck slaganfall
förhindrades att arbeta, för att hon måste vårda modern
och ansökte om socialbidrag på dessa grunder
och blev vägrad tills patienten dog.
Då först fattade socialen att den vårdande ej kunnat arbeta.
En diktare insände till ett känt förlag
sin största smärtas barn, en innerlig diktsamling
och fck vänta, vänta, vänta, vänta,
tills det gått ett antal månader och mer än fyra,
då hon råkade få mailkontakt med en expert på området,
som rakt på sak meddelade, att etablerade förlag numera
vanligen ej svarar alls på ej beställda manus
utan skickar dem direkt till manusstrimlaren.
Det är ett samhälle och har så alltid varit
av "herren på täppan"-mentalitet
där etablissemanget sparkar ner varenda jävel
som försöker sticka upp och göra något gott
mot hårdheten, omänskligheten, myndighetsbyråkratin,
den sjuka och ihjälstagnerade storebrorsattityden
där allt är förbjudet utom det att köra över andra.
Det var Sverige det.
Och ändå är det ännu värre ställt i andra länder
och blir bara värre hela tiden,
som det alltid blivit för så länge
som historien alls har rullat på
som en förkrossande allt utslätande obemannad ångvält

som ej någon någonsin har lyckats stoppa,
eller alls ge någon ansvarsfull bemannad styrning.
Vad är döden mot kärleken?
Tro aldrig att din bortgång kunde ändra något
av min kärlek, att din död var något hinder
för att jag till tidens ände ändå skulle dyrka dig.
Allt är omöjligt, och allt kan omöjliggöras,
utom kärleken som inte ens kan tystas genom döden.
Får ej sommarsolen även glaciärerna att smälta,
kysses inte åter liv i all naturen av den ljuva våren
efter midnattstidens onda frysta mörkers evighet?
Är döden ej en skälm om den kan tro att den alls existerar?
Du var allt för mig och är det alltjämt
fastän säkerheten är total i att jag aldrig mer
kan nå dig, röra dig, få se dig eller höra dig,
men ändå kan jag känna dig och att du lever.
Endast sinnligheten mellan oss har dött
men ersatts av en djupare samhörighet
som inga världsliga förgängligheter
någonsin kan röra, påverka, besudla eller hindra.
Förskönande ögon
De skapar din värld och förbättrar den
med dina ögons förtrollande strålglans
av godhet allenast och idealism
som ljuvt sprider sitt ljus ner i samtligas själar
och gör dem till godare människor blott genom din existens.
Det är själens livgivande skapande kraft
som sålunda likt gröna fngrar
får livet att blomstra och bara bli bättre omkring dig.
Vad ger dig då denna otroliga lyskraft av skönhet?
Det vet jag som musiker att är din hemlighet
varför den skall förbli hemlighållen emellan oss.
Marlowe och Shakspere
Jag kan inte hjälpa det, men i de dramaverk av poesi
som under sekler nu har publicerats under Shaksperes namn
så hör jag omisskännligt Marlowes mäktiga versraders språkfest och rytmik,
som om det bakom Hamlet och Othello, Julius Caesar och Macbeth
det dolde sig en Tamburlaine i underjorden,
djupt begraven men ej bortglömd eller död
i ständigt återuppstånden oöverträffad och beständig grymhet,
Marlowes tema som ju återkommer ständigt
genom Juden, hertigen av Guise och doktor Faustus öde och den olycklige Edvard;
mördad och begraven till de trista puritanernas triumf och skadeglädje,
ärelöst och gudlöst anonymt bortsmusslad ner i jorden
för att ersättas av Shaksperes tuktade tillrättalagda modifkationer
utan kontroversiellt bagage men med en desto mera triumfartad poesi
besegrande all fåfänga och död i bolmande skön verskonst
i den rakaste kontinuitet från Marlowes dramer.
Det har sedermera visat sig att Marlowe var i svårigheter
anklagad för ateism och homosexualitet och andra allvarliga kontroverser
fräckt nog publicerade av honom själv i form av emot kyrkan

och samhällets ordning riktade pamfetter samt en ateistisk föreläsning,
vilket, om han inte undkom, skulle innebära avrättning direkt.
Nu framstår hans sorti igenom en iscensatt död
som det mest praktfullt genomförda av den tidens dramer,
en väl dold intrig i lönndom utförd
bara för att dölja väl en kontroversiell poets försvinnande,
för att blott tydligen få låta honom vara och förbli vid liv
och fortsätta arbeta, men, för säkerhetens skull, i skydd av annat namn.
Så kommer Shakspere in i bilden som en medlare
för kontinuitetens skull av Marlowes drama, nu modiferat
för att låta detta växa i en ständigt högre härlighet i mäktig vers på scen,
för att som Hamlet och Othello, Julius Caesar och Macbeth
ej någonsin dö bort och tystna, liksom Tamburlaine den store,
störst och överlägsnast som den mest odödligt hotfulle av alla.
Äkta vara
Jag tänker bara på dig, min älskade,
fast jag inte känner dig.
Jag känner inte kärlekens språk,
men jag känner kvinnan och älskar henne,
och äkta kärlek behöver inget språk.
Allt väsentligt står skrivet mellan raderna,
och att utlägga och förklara det är att förstöra det
genom konkretiseringens vulgaritet och förfulning,
det grövsta av helgerån.
Så låt min rena kärleks tanke vara helig i fred
och kräv intet mera än dess äkthet,
som är det enda kärleken kräver för att överleva.
Fjärilsliv
Varför måste relationer göra ont
som straff för att de existerar?
Skyddet är en sårbarhetens blygsel
som blott lider genom sin ömtålighet.
Är ensamheten någon bot?
Den helar, så att man blir djärv nog
att ånyo fria till förintelsen i relationer
och på nytt blir skadad i sin sårbarhet
och påmind om ömtålighetens smärta,
som gör mera ont än någon fysisk sådan.
Så består den onda cirkeln,
relationernas självdestruktivitet
som ljuset i en fjärils liv,
som den blott lever för att få bli vidbränd vid.
Kvantitetssamhället
Det är bara kvantiteten som räknas,
ju större kvantitet, desto bättre,
desto större konsumtion, desto bättre lönsamhet,
det kvittar vad det gäller, det är bara kvantiteten som gäller.
Så låt mänskligheten föröka ihjäl sig,
det leder bara till större konsumtion och lönsamhet,
låt allting dränkas i den skenande kvantitetsproduktionens lönsamhet
så länge den bara lönar sig,
låt konsumtionskravens syndafodslaviner bara hålla på
och breda ut sig, ty de bara lönar sig;
- så vad spelar då kvaliteten längre för roll?

Ingen alls i lönsamhetens djungelns lags skenande karusell,
som ju bara är till för att köra över allt som inte lönar sig.
Så glöm det här med kulturkvalitet och skrota den,
låt ren gångbar slang ersätta språket,
låt skvalfödet av kitschmusik ta över alla media
och med sin hjärntvätt dåna ihjäl all mera harmonisk musik,
och glöm det här med att läsa böcker.
Vi har ju skvalunderhållning med reklaminslag på TV,
tjugofyra timmar såpoperor med skrattkörer varje dag i stället,
som man slipper skärpa sig inför;
så glöm det här med kvalitetslitteratur
och all kvalitet över huvud taget
som bara envisas med att överleva sig själv
och trots allt fnnas kvar kämpande för livet
i den hysteriska lönsamhetens obligatoriska
ständigt accelererande kvantitetsproduktioners syndafod.

På verkstan
(Min arbetsplats kallas populärt för 'verkstan'. Där kan man coola av - och kola av genom överkursarbete...)
Motorn i mitt liv
går sönder då och då
och hamnar på reparation
och ligger där och rostar
tills den hamnar under isen
och glöms bort och skrotar
för att snart disintegrera;
men det märkvärdiga är,
att plötsligt kommer rycket
i en hopplös kallstart som fungerar
och i uppförsbacke dessutom,
och det otroligaste händer
att man faktiskt överlever
och kör vidare
med gnissel och i motvind,
ständig uppförsbacke och protest
och rasslande rostiga lösa skruvar,
som om huvudet bestod av bara sådana;
men det är bara att gå på och rulla på
så länge hjulena går runt
till nästa skrotning och punktering
för en ny besvärlig omgång
på en verkstadstork med rehabilitering
så att man kan skrota lite till.
Nyhetsnotiser från Götet – minnesruna och nedkomstannons
Thore Hedström är död. Han drack ihjäl sig till slut. Man kan se hela hans liv som en konstant
överdrift i ett hejdlöst försök att festa ihjäl sig, och det var ett mirakel att han inte bara levde så länge
utan överlevde sig själv så många gånger. Alla älskade honom alltid hur påfrestande han än var som
berusad, vilket han tyvärr var för det mesta, och han hade åtminstone alltid roligt själv. Han föll
kanske på det att han aldrig kunde acceptera att han egentligen var utbränd många gånger om.
Han gjorde sig bemärkt även i Stockholm i samband med bombattentatet mot Skatteverket på Söder
för några dussin år sedan, när han påträffades berusad på taket av skatteskrapan, dit han begivit sig
för att inför Gud klaga på Sveriges skatteväsen. Han arresterades som högeligen misstänkt för
bombattentatet medan han i själva verket var fullständigt oskyldig. Han hade bara kommit dit för att
argumentera med Gud och klaga på Sverige. Att Skatteskrapan smällde av samtidigt var inte hans fel.

Jag lärde känna honom redan 1963 såsom min äldre systers då synnerligen lovande fästman, men det
var innan han spårade ur. Han var på den tiden som geniförklarad teknologie studerande vid
Chalmers, där han var pionjär inom datorteknik, en utomordentligt intressant och vacker man.
Därefter ägnade han sig energiskt hela livet åt att konsekvent spåra ur – och njöt av det.
---------Vi hade en utomordentlig världspremiär i lördags för vår nya poetförening "Corazón" (i samarbete
med poeter.se), sjösatt av två damer och tre herrar i sin bästa ålder, med ungefär fyrtio gäster och ett
dussin uppträdande, där fnalen utgjordes av ett "poetry slam", en poesitävling, där publiken indelas i
jurygrupper och ger de tävlande poäng. Stämningen var den bästa tänkbara, publiken var varm och
generös, och jag tror att alla fck mycket god publikkontakt. En vågade till och med uppträda på
engelska. Ekonomiskt blev förlusten inte heller så svidande som vi hade räknat med. Vi fck hyra
lokal, och vi kunde inte ta hur höga inträden som helst. Med "Corazón" på rätta stället kan detta bli ett
idealiskt utgångsläge för ständigt expanderande verksamhet i framtiden för främjandet av kreativitet i
framför allt poesi, där "Corazón" givetvis måste spela huvudrollen...
Elementär metafysik
Det måste fnnas en Gud.
Vi har inget val.
Annars är allting och livet förlorat.
Total ateism är den slutgiltiga kapitulationen
och det mest livsfentliga av allt,
ty det mest onaturliga av allt är att ge upp.
Om livet går med på att ge upp har det ingen mening,
därför måste det ha en mening,
eftersom det existerar,
och därför måste det fnnas en Gud,
en idé över alla andra,
en konstruktivitet och eget initiativ
som leder det.
Så enkelt är det.
Debattinlägg: Sveriges mest överskattade författare
Strindberg är nog ganska defnitivt nummer ett bland Sveriges överskattade författare, ett neurotiskt
megalomaniskt geni som aldrig kunde kontrollera sig själv och som blint hängav sig åt vilken övertro
som helst, särskilt på sig själv, och bröstade sig över sina gräl, som om det att skaffa sig fender (som
han gjorde med alla) var något att vara stolt över. Stackars Otto Bonnier hade bara bekymmer med
honom men förblev honom ändå trogen, fastän Strindberg som periodvis rabiat antisemit ofta
förtalade honom som 'snikna judekräk' och annat sådant.
Det är intressant att jämföra honom med den samtidiga Selma Lagerlöf, som aldrig vållade någon
kontrovers, aldrig gjorde några övertramp och faktiskt fortfarande idag är Sveriges enda
världsberömda författare - i utlandet vet få vem Strindberg var, medan alla känner Nils Holgersson.
Det märkliga med Selma är, att hur berömd och uppskattad hon alltid än har varit, så har hon aldrig
kunnat överskattas. Folk fortsätter ständigt att läsa om henne på nytt och hela tiden fnna nytt som de
inte upptäckt tidigare. Här är alltså motsatsen till en överskattad författare - en författare av sådan
tidlös aktualitet, att man aldrig kan uppskatta henne tillräckligt.
Debattinlägg: Ångest förbättrar skrivande
En sanning med modifkationer. Kafka hade naturligtvis aldrig blivit Kafka om han inte varit
dödssjuk och dödsdeprimerad hela livet. Floskeln att "en konstnär måste lida för att bli bra" är en av
de värsta i världshistorien. Som om självdestruktivitet skulle vara något positivt och konstfrämjande.
Tänk på alla som druckit ihjäl sig - Edgar Allan Poe, Modest Musorgskij, Anderz Harning, Malcolm
Lowry, Steinbeck, Hemingway, Dylan Thomas - legio. Som om detta inte var nog är de också legio
som till slut blev så deprimerade att de defnitivt gjorde slut på sig själva - Hjalmar Gullberg, Vilhelm

Moberg, Karin Boye, Harry Martinson, Stig Dagerman, bara för att nämna några. Blev de bättre av att
göra slut på sig själva, fort eller långsamt?

Det gråtande trädet
– en sann historia
Det var en dam som berättade historien.
Hon bodde i ett hus på landet
med en gammal väldig ek helt nära
vilkas grenar sträckte sig omkring det
och med rötter under källaren.
Hon fann det svårt att sova här i detta hus,
och småningom så började det göra ont i alla leder,
vilket var omöjligt att förklara,
då hon var helt frisk och hade inga fel.
Värk överallt och hopplös sömnlöshet,
helt oförklarligt, och så en förtvivlad sorg
så att hon bara grät för ingenting
alltmedan smärtorna blott tilltog outhärdligt.
Plötsligt fattade hon saken:
det var trädet som påverkat henne.
Hennes empati hade fört henne i kontakt med eken,
som helt nyligen fått två väldiga grenar kapade,
vilket givit trädet sådan bitter smärta
i konvalscensens helande process
och i försöket och ansträngningen att ej förblöda.
Trädet var två hundra år minst,
och vid en så avancerad ålder är amputation en känslig sak.
Ty träd är mänskliga, har känslor och har nästan samma DNA som vi.
Det har bevisats, att när träd huggs ner i skogen
känner andra träd det längst bort i den samma skogen,
som är som en organism och social kommun,
där alla träd kommunicerar, samarbetar
och hör samman med varandra.
Det var någonting om träd, om deras känslighet och mänsklighet
och om det faktum hur det faktiskt gör ordentligt ont
för hela Mor Naturen när de sågas ner.

Den förgiftade Falun Gong-utövaren
(Hittills har ett 800-tal fall blivit kända.)
"Jag vet inte vad de gör med mig.
Jag har nu varit här jag vet ej alls hur länge,
men jag är åtminstone ej ensam.
Vi är här ett antal i vårt läger,
men hur många vet jag inte,
då jag inte längre rätt kan räkna.
Jag vet inte varför de gör oss till invalider,
gör oss helt odugliga till vad som helst, kanske för att visa världen hur misslyckade vi är,
som om den världen kunde blunda för vad vi var förut
innan vi blev isolerade och fängslade
för att vi troget höll oss fast vid universalismen,
själens heliga gemenskap och samhörighet med kosmos
i Lao Tses och Buddhas efterföljd,
för vilket myndigheterna av någon anledning
beslöt att likvidera och utrota oss;

men jag tycker nog att deras sätt är märkligt.
Vi tvångsmatas och tvångsinjiceras med okända nedbrytande droger,
vi vet icke av vad slag, som de placerar i vår mat
så att vi långsamt blir passiviserade som grönsaker,
förlorar kroppskontrollen och vårt minne, vår identitet
och själva sinnet, all vår kritiska och logiska förmåga,
all vår strävan efter att förstå och resonera, och vår levnadsenergi,
samtidigt som naturligtvis vi tappar all arbetsförmåga
och blir såsom zombies, som blott ligger döende i sina sängar,
liksom vrak som avsiktligt körts upp på stranden och kasserats.
Varför? För att vi var fria i vår ande?
Trodde innerligt på något bättre,
höll oss till kulturen och dess traditioner,
strävade och sökte efter någon högre mening med vårt liv?
Jag fattar inte varför våra myndigheter
insisterar på att ruinera och förgöra
allt som visar på en annan väg
från deras lögners diktaturers etablissemang,
som om det var en vettig verksamhet,
som ingen i vår värld kan se
hur det kan leda någon annanstans än till förintelse."
(Hittills har 23 miljoner kineser tidigare anknutna till det kinesiska kommunistpartiet demonstrativt tagit
avstånd därifrån och förkastat hela partiet.)
Faran med fria radikaler
(en miljövarning)
Detta är kanske det farligaste av alla nya miljöproblem – och det man minst av allt är medveten
om. Dessa fria radikaler fnns nämligen överallt men är osynliga och livsfarliga. Det fnns dock ett
botemedel: allt ätbart vegetariskt som är rött, som innehåller botemedlet Antioxidanter, som
neutraliserar de Fria Radikalerna, som, om de får härja fritt, bara armar ut en och suger ut en och gör
en oduglig och dödstrött för ingenting. Dessa Fria Radikaler invaderar en främst från datorskärmar,
mobiltelefoner, TV-tittande och annan strålning man utsätter sig för frivilligt. Därför kan t.ex. att sitta i
timtal aktivt framför en datorskärm göra en mycket mera uttröttad än t.ex. lika mycket rent fysiskt
arbete.
Till det vegetariskt ätbara som är rött hör till exempel röda bär som jordgubbar, hallon och
smultron, röda vinbär, morötter och rödbetor i någon mån men framför allt rödvin, som kanske är det
mest välgörande och neutraliserande av allt, då man ju faktiskt känner själv hur mycket bättre man
mår efteråt. En klunk då och då räcker. Vinet var hela Antikens enda medicin och nyttjades till allt och
mot allt, och därför blomstrade Antiken ända tills kristendomen införde strängare nykterhetskrav och
begränsad nattvard. Sedan gick Antiken under, och den Mörka Medeltiden följde, medan endast de
likörbryggande klostren fck civilisationen att överleva…
Fastän det inte fanns några Fria Radikaler på den tiden, så torde detta exempel desto mera klart
påvisa rödvinets oumbärlighet i alla välgörenhetssammanhang.

Refuseringserfarenheter
Sedan 20 år har det varit likadant. Förlagen refuserar så likgiltigt som möjligt. Helst skickar de inte ens
tillbaka manuskript längre. I bästa fall får man en fullständigt intetsägande refuseringsformel som går
ut på att man bör kontakta förlaget om man vill ha tillbaka manuskriptet. I alltfer förekommande fall
svarar förlaget inte alls någonsin, och när man hör av sig för att fråga vad som hänt vet ingen
någonting medan manuskriptet är försvunnet, troligen hänvisat till dokumentstrimlaren.
Detta innebär, att förlagen struntar totalt i författaren, den möda han lagt ner i arbetet, arbetets
litterära halt, författarens meriter och kunskaper, hur mycket och vad han (hon) har skrivit, medan det
enda som intresserar dem är att tjäna pengar på redan färdiga bästsäljare, helst kioskvältare från
utlandet.

Kort sagt, det lönar sig inte längre för förlagen att förlägga litteratur utom kortsiktigt.
Därmed har förlagen spelat ut sin roll i litteraturhistorien.
Är det någon annan som har liknande erfarenheter? Några kommentarer?
- refuserad sedan 37 år.

Storebror
(satir)
Tro inte att jag inte ser dig
och att ej ditt liv är i min hand,
du värdelösa individ
som inte fattar att du är en nolla,
att du blott är till för att försvinna,
att du är ett minimum, en vattendroppe
i en ocean av värdelösa människor
som alla blott är fåfängliga nollor
och vars enda mening med att existera
är att bli bevakade av mig och kontrollerade,
så att de samvetsgrant betalar sina skatter,
alla sina räkningar och avgifter
och sköter rätt sin bokföring
så revisorerna får någonting att kontrollera
och att fnna fel på, så att allting måste göras om
om någon minimal detalj försummats.
Ve dig då, du stackars usle drummel av försumlighet!
Mitt samhälle är bara till för att bestraffa dig
och tvinga dig till vad du icke vill,
och om du avviker, så får du fan för det
vad du än gör. Värst är det om du vågar tänka själv
och skriva egna tankar, poesi och böcker,
för då är du dödfödd och kan aldrig komma in i samhället.
Förlagen är ju bara till för att gå under genom refuseringstvånget
av all sann och vettig, ärlig och nyskapande litteratur,
de är förbjudna att uppmuntra någon
och skall helst från början kväva varje tillstymmelse till geni,
då jag kan endast tolerera medelmåttor
som anpassar sig till ramen,
modernismens okontroversiella obegriplighet,
nonsensetablissemangets nödvändiga tvångsinkompetens,
allt lättläst idiottrams, fams och fummeri,
och inom konsten bara allt abstrakt
som ej riskerar kontroversiell begriplighet.
Vi lever ju i Orwells sköna nya värld
och måste samvetsgrant anpassa oss därefter
så att allting runt tvångspressas in
i fyrkantig kubism av instängdhet och intighet
allt enligt mitt kontrollrecept av ofelbarhetsuveränitetssterilitet
där ingenting får sticka av förutan regulering
genom tvångsmedicinering, tvångströja och åtal.
Det är blott för nollorna att känna sig bekvämt tillfreds
här hemma i min sköna nya värld,
som aldrig kan bli något annat
än den bästa tänkbara av världar.

Sommaroptimisten
Att lägga sig i gräset
bara för att slagga, gagga,
trivas i gott sällskap
latandes i solens sken
i pastoral idyllpatrull med parasoll
och dricka kaffe med rött vin och dopp vad kan man mer begära av en sommar?
Kan det någonsin bli bättre?
- Ja! Allt kan bli ännu bättre alltid!
Socialens nya giv
Socialen har fått en genial idé.
Nu skall de obotliga socialfallen åtgärdas!
Vi buntar snällt ihop dom, sätter dem på kurs
(för korrigering och indoktrinering med moralisering)
och tvingar dem till arbete av vilket slag som helst!
Och den som ej vill vara med blir utan bidrag.
Ja, så skapas inkörsporten till en ny form
av koncentrationsläger - isolering först,
med hjärntvätt, tvångstjänst, utpressning
som lämplig början till defnitiva skrotningen
av alla dem som ej får plats i samhället,
kompositörer av seriös musik,
konstnärer som av egensinne ej kan samarbeta,
refuserade författare, poeter och dramatiker
som alltid varit refuserade och därför blivit kroniker i Limbo,
skadade balettdansörer, sångare som spruckit,
arbetslösa konsthantverkare som aldrig kan få jobb
på grund av specialisering och överkvalifcering,
samtliga kluturarbetare som lider av politisk inkorrekthet
och som därför aldrig kan förmås att rätta sig i leden,
och överbegåvningar som vägrar fnna sig i medelmåttighetens nödtvång,
alla icke önskvärda som vet för mycket, kort sagt,
alla individer som står på sig och har någon värdighet och stolthet
och integritet att mena sig försvara.
Snart ska vi få bukt med alla överblivna parasiter
genom denna nya giv av tvångsintagning.
Det är bara det, ni kära socialarbetare och -assistenter,
att det inte är kulturarbetarna som offer det är fel på.
Det är hela samhället, som lider av syndromet
att se det som en nödvändighet
att blint diskriminera skapande kultur.
Glöm min begravning
Kom inte till min begravning
för jag kommer inte att vara där.
Jag blir försenad som vanligt
och dyker väl upp när festen är över
och alla har gått hem.
Jag har väl då glömt bort mig nån annanstans
och försummat att somna in i kistan
för att slockna någon annanstans
glömsk av tiden som vanligt,
så att jag missar alla mötena
med vännerna omkring kistan,

som alla då har kommit dit förgäves.
Så det är ingen idé någon kommer på min begravning,
för jag har kilat vidare och fått något att göra
som tvingat mig som vanligt till brådstörtat uppbrott.
Ni får ursäkta mig, men jag kommer inte att ha tid
att ens vara med på min egen begravning,
för som alltid kommer jag i god tid att ha gått bort.
Dödsbesök
En dag när du minst av allt är redo
kommer någon för att knacka på din dörr,
en okänd som ej kan identiferas,
varför du kan undra vem det är,
en undran som består och håller på
tills du förstår dess mörka hemlighet.
Därefter kommer han tillbaka ständigt
som en alltmer vanlig men objuden gäst
direkt från mörkrets djupaste makabraste domäner
för att undervisa dig och initiera dig i svarta hål,
den andra sidan av vår existens
som ingen önskar höra talas om
då den ej alls är socialt betingad.
Men den existerar, och när du en gång har upptäckt den
så blir du även där en ständig gäst,
liksom den främlingen som knackar på din dörr
allt oftare och mera oförtrutet insisterande
för att dra ner dig i förtvivlans avgrundsdepressioner,
som var gång skall lämna dig som en alltmer urkramad trasa,
mera utbränd, konsumerad och förkrossad;
men det är en del av livet,
som fortsätter lika väl
som föreställningen som aldrig avbryts
och som ignorerar blankt allt vad som försiggår
där bakom scenen i kulisserna,
som icke angår livets spel framför ridån
fastän det är just det som håller allt i gång.

Tystnaden
Förlåt min tystnad,
men den säger mer än ord
kan säga om mitt tillstånd
av en zombie uti limbo
utan karta och kompass
i urskogens försåt av fällor
utlagda för den i mörkret trevande
av blindhet slagen och till slant
för att ej någonsin, måhända,
komma rätt igen i manövreringen
av detta vilsna och groteska liv
av blott absurditet
i högst utomordentlig gravitet.
Jag ser ej någon annan råd
än blott att låtsas synas än
ha sansen i behåll med tystnaden som mask,
då varje plåga har sitt skri för sig
men hälsan tiger still, som Geijer sade.
Jag låtsas därför vara tyst
för att begrava allt mitt onda
levande i avgrunder av tystnad.

Förtvivlan
(barock kärleksdikt)
Förtvivlans tårar dränker världen
i förlamande förödande fördömda föden
som om jorden inte var tillräckligt bloddränkt ännu
av vår mänsklighets ohygglighets och vanvetts frammarsch
över ständigt fortsatt ruinering av historiens ruiner
medan alla som förstår och har vett i behåll blott gråter
i paralyserad ångest av så gastkramande skrin
att endast tystnad uppstår som total bedövning
av lamslagen kramps universella själsförintelse.
Skall vi då aldrig mera träffas?
Var vår kärlek blott en parentes,
ett fall i kärleksträsket som vi överlevde
i en trist tillnyktring från barnsliga griller,
var allt svärmeri blott juvenila drömmar
i ett slags patetisk nostalgi till barndoms oskuld
och dess första kärleks underbara enda blomma,
som ej någonsin fck blomma ut ordentligt
men blev kvävd från början
som en optimistisk orkidé i granskogs kvävning
av blott överväldigande etablerat mörkers hopplöshet
och kalla skoningslösa tyngd av ofrånkomlig verklighet?
Som om det inte var svårt nog att överleva
utan extra sabotage av ödets intrångs obönhörlighet,
så måste livet ändå bara desto mera plågas
för att det trots allt har mod att leva.
Så är vårt liv en orättvisa utan ände,
och det enda vi kan göra åt ett så groteskt elände
är att obstinat fortsätta leva
och om ej för annat så för livets egen skull.

Varför flosofer inte gifter sig
"Endast flosofer kan ha lyckliga äktenskap, men flosofer gifter sig inte."
- Arthur Schopenhauer
Filosofer brukar inte gifta sig
då deras kärlek går för djupt
och är för sårbar i sin innerliga ärlighet
för att rätt passa in i dödlig kärlekslek;
den minsta frustration, friktion och kontrovers
blir alltför djupa sår som stannar kvar,
de tänker alldeles för mycket
för att unna sig det lättsinne som fruar kräver,
de är alltför långsamma i handling
och för upptagna med drömmerier
att de aldrig kommer ner på jorden
för att kunna ta del i det ansvar som samhället kräver.
Ändå är de bäst bland älskare,
för de tar kärleken mer djupt på allvar än de andra,
och de vet vad trohet är och dess betydelse och vikt
och är mer pålitliga än något äktenskap;
så därför håller de sig därifrån
helt enkelt för att skydda och bevara
sin sårbara kärleks ömhets innerliga klara låga
och bevara troheten intakt i evighetens renhet

växande och expanderande konstant i mer betydande potens
än vad som någonsin kan rymmas i det dödliga.
Självdestruktivitet
Det verkar vara tidens sjukdom,
så som alla verkar skynda mot sin undergång,
uppblåsta, dopade och egotrippade
igenom vad för ism och drog som helst
som bara hjälper dem på traven till mer maniskhet,
som medicinmissbruk och drogmissbruk,
alkoholism och vilket missbruk i stort sett som helst,
av vilka dock det värsta är arbetsnarkomanin,
som karaktärsförändrar vilken människa som helst
till en hjärntvättsmanipulerad robot av kall effektivitet
som gör det omöjligt för vem som helst
att bli normal igen och komma ner på fötterna
med sinnet i behåll och klar distans till verkligheten,
det bästa tecknet på naturlig sundhet.
Så hastar vi i raseri mot undergången
störtandes oss själva ursinnigt i blindhets olycka
och till och med accelererar för att göra plågan kortare,
som i ett slags Titanics undergång,
där varje ögonblick blott gör all pina värre,
och vi verkar inte bry oss om vårt lämmeltågs fördömelse
men bara skyndar på allt vildare i alla riktningar
för bara sensationens skull i världskalabaliken,
vilket verkar vara själva motorn i all mänsklighetens frammarsch:
det självdestruktiva strävandet mot undergången
som måste komma, ju förr desto bättre.
Och det är den största dårskapen av alla,
då just det tycks vara energin som håller världens liv i gång
i ständig utförsbacke mot förintelsen men ändå framåt
i ett blint kaotiskt vansinne av fåfäng ävlan
som blir eget rättvist straff av lämpligaste slag
som håller mänskligheten kvar i ekorrhjulet
skenande i inre cirklar av förvirrings hysteri
i livstids fängelse av egen instängdhet
som straff i evighet, för den som tror på den.
Avstickaren
– apropå en rockkonsert i Göteborg med 60,000 besökare...
Man kunde inte gå i närheten
då oljudet var så öronbedövande
att man blev lomhörd tusen meter därifrån,
och alla boende i området klagade
på sport-arenans orgier i oväsen
som dränkte staden i audiell miljöförstöring,
medan fans-publiken, sextio tusen,
fyllde stadens gator med ölburkar,
tomfaskor och skräp och sönderslagna tomglas
enkom ägnade att ge cyklisterna punktering med.
Naturligtvis var denna tusenfaldiga publik
helt med på noterna och öste på
med samma fylla under drogbesatthets skrän och orgier
som rockgruppen själva föregick med gott exempel i.
Så säger de, att sådana oväsensfyllon
står på samma höga musikaliska nivå som Beethoven och Schubert,
att Franz Liszt, Chopin och Mendelssohn var sin tids rockidoler,

som om dessa mäktade prestera samma oväsen som rockarna,
som lever på manipulerad masspsykos
och ersätter sin brist på musikalitet med tom volym
att spränga allas hörsel med.
Man borde efter 30-talet redan ha förstått
i och med Nazi-tidens masspsykoskultrörelser
att massan är ett lämmeltåg som bara vandrar mot sin undergång
för att förgås och lämna intet efter sig förutom skräp och lik.
Jag beklagar, men jag fnner ingen mening med att delta
i förryckta masspsykosers ruljangser,
dagsländsfockars självförbränning genom lågornas berusning,
gräshoppssvärmars nerskitning av samhället
och lyssnar hellre ensam på Chopin och Schubert
i isolering bortanför vår världs larmande dårskaps raseri
än deltar i den universella korruptionen
där blott pengar styr, bestämmer allt,
kör över kvaliteten och gör kvantitetens syndafod till diktatur.
Jag går då hellre undan för att överleva underjordiskt
än bli medbrottslig i samtids hänsynslösa fartdårskaps totala blindhet.
Varför göra livet outhärdligt, när man dock kan göra det uthärdligt?
Havet
Min första utmaning i livet
var min dust med vattnet,
då jag nästan drunknade tre gånger
för att alltid likväl återuppta dusten
med det vildaste av alla element,
de magnigfka vågorna i skummande bärsärkarraseri,
som jag var tvungen att få någon relation till,
ett förhållande som varat lika fast som någon vänskap,
och ju högre, farligare vågor, desto bättre –
jag kan aldrig tröttna på dem eller frukta dem.
Så blev jag ifrån början trogen älskare av havet
hela livet, vart jag kanske en dag återvänder
till min första strid som barn för livet,
som vi kanske en dag skall förenas i.
Jotunheimen
När jag irrade omkring bland bergen
galen bland de hemska norka jättarna
kring Rondane med stormars snö i ögonen,
vi kämpade ändå i fåfänga som dårar
för att komma fram till Peer Gynts hytta
någonstans där bortanför all vildmark
osynlig och bortom all geograf
och kanske bortsvept eller helt enkelt begravd
i snölaviners skrymmande förintelse.
Ack, snön, de bergen, snöblindheten,
vännerna som där gick under plötsligt
genom överraskningsstormars drastiska temperaturfall
i den omänskliga vindens vansinniga grymhet, –
ändå var det något med det hela,
att få vara ensam där med det universella raseriet
helt utlämnad åt de överväldigande bergens vildhet
med glaciärers ständiga dödsfällor dolda under isen, –
likväl var det en triumf att där få brista ut i sångens dån,
att blott få vara del av denna fria vildmarks storhet
i dess mest förkrossande förintande och oerhörda övermakt
som gjorde dig så liten och så maktlös som en vilsen mes
med ändå den naturliga förmågan i behåll att överleva.

Moder Italien
– med tacksamhet
Jag var fjorton när jag först kom hem
till rätta i mitt kulturella moderland,
Italien, där jag aldrig varmare blev hälsad välkommen
av Rom, Toscana, släktstaden Verona och Venedig,
som totalt och genast accepterade mig som en egen son
och inte bara som en utkastad förlorad fykting
men av samma kött och blod som dem,
och hur har jag ej älskat denna återfunna moder!
Med sin skönhet, härlighet och generositet,
sin charm, sin godhets känslighet och storhet
kunde jag ej någonstans mer känna mig som hemma;
så jag blev en god och trogen son
som alltmer ofta återvände för vart år,
då det fnns inget som går djupare i rötterna
än moderskapet, när det är så ideellt och spirituellt.
Grekland
Jag drömde alltid om den glömda civilisationen,
som begravdes levande med all sin härlighet,
sin explosiva dynamik, sin rena idealism,
sin plötsligt uppenbarade perfekta realism och skönhet,
som exploderade i konst, arkitektur, litteratur
och vetenskap, som föddes med logiken och kritiken,
konsten att ifrågasätta allt och aldrig upphöra med undersökning,
aldrig ge sig i nyfkenhetens krav på tillfredsställelse,
sundhetens avståndstagande från självgodhet och hybris,
vilket gav oss nog den enda civilisation baserad på flosof.
Jag gav ej någonsin upp mina rötter i antikens Grekland
men var alltid trogen dess spirituella djup
för att en dag få komma hem tillbaka och uppleva
att det ännu levde kvar och mera inspirerande än någonsin.
Och det fnns alltid kvar, mitt favoritland i Europa,
med sin oförgängliga spiritualitet och gnista av genialitet,
som alltid revitaliserar och skall påminna Europa om
att Europa uppstod där i Grekland, liksom hela skapelsen,
ifrån en myt. För mig är detta det essentiella
med mitt Grekland, denna kreativitetsmentalitet
som alltid skall vibrera där i luften i seren vitalitet,
som jag skall dela och förbli en del av alltid
för att bära facklan vidare varthän jag än må resa
bort på evighetens irrfärd oberoende av tid och rum.
Den högsta festen
Om musiken lever ger den liv
och harmoni och skönhet,
om den bara är väl stämd och tempererad,
vare sig en fuga, dans, en kör eller en symfoni,
så har den inga gränser men kan nå fram överallt
till ständigt högre höjd av glädje, härlighet och lycka,
då skönhetens väsen kanske är det enda
som har lyckats återlösa mänskligheten alltid,
civilisationen och historien bara med att fnnas till,
då ingen sanning är mer sann än skönheten,

som bara blir mer sann ju vackrare den är
och desto viktigare såsom glädjekälla till inspiration
som desto säkrare kan upprätthålla hela världen
genom att utgöra själva hjärtat och essensen
av allt liv och anden som besjälar det.
Frankrike
Din intellektuella kyla, Frankrike,
var aldrig någon attraktion för mig,
då kall intelligens lätt övergår i grymhet
och omänsklighet än håller sig human och konstruktiv,
men dina sånger och din poesi fnns alltid där
av outsäglig skönhet och melodisk rikedom
för vilken jag förlåter dig och överser med allt,
du stolta nyckfulla nation av högfärd
grundad mest på tillgjordhet och fåfäng onaturlighet.
Dock var Chopin, Edith Piaf, Victor Hugo, Voltaire,
Jules Verne, Dumas och Baudelaire i Frankrike
och bidrog generöst till hennes poesis espri
som kommer att bestå och härska mycket längre
än de misslyckade narrar som gjort allt
för att få Frankrike att alltid spåra ur.
Tyskland
Detta mammutmonster av komplexitet och dynamik
är obeskrivligt och odefnierbart i sin opåtaglighet,
då det i alla riktningar är så extremt i sina överdrifter,
i flosofn så djupt att det har nått det yttersta vansinnet,
i musiken suveränt, oöverträffbart i sin härlighets totala gränslöshet,
inom arkitekturen helt fantastiskt när man kontemplerar alla sagoslotten,
som Neuschwanstein, och den helt förryckta sagovärldens grymhet
med bröderna Grimms fantasteri och Hoffmanns,
Schillers yttersta idealism och Goethes fullkomliga harmoni,
på nästan alla områden oöverträffat, oerhört och bäst
men också värst ibland – låt oss ej tala alltför högt
om Wagner, Nietzsche, Marx och Hitler,
som om Tyskland måste gå till överdrift i allt
blott för att hävda sig, manifestera sig och underhålla sig
helt oberört av konsekvenserna i hänsynslös likgiltighet och nonchalans.
Jag föredrar att hålla mig på säkert avstånd,
varmt beundra henne för sin högsta höjd av romantik och skönhet
men att aldrig gå för nära, för att undgå att bli bränd
av den så oberäkneliga vulkanismens fammas farliga genialitet
som, när den löpte amok, närapå förintade all världen.
Norge
Din vildmarks överväldigande vildhet
var för mig en dröm av den extremaste magi
på oerhörda höjder i konfrontation med snöstormsfasor
i ursinnigt angrepp som av trollarméer
generösa med erbjudanden om livshotande utmaningar
som ställer all din existens på kant mot stupet,
men vad sagolik och idealisk frihet!
Tronande på Prekestolen ovan molnen
skyhögt över fjorden som där ligger utsträckt under dig
från horisont till horisont som universums avgrund
i magnetisk magisk svindel av förintande extas

är du helt ensam med de magnifka bergens värld,
de oerhörda och massiva jättarnas förfärliga domän av terror
men av frihet lika mycket och av skönhet bländande i renhet,
som betvingar dig till ständigt högre klättring mot glaciärerna
med raka steg förbi de öde hedarnas försåtliga moras och träsk,
som om ej avgrunderna fanns där överallt omkring dig,
hållande rak kurs i denna friskaste av världar
bland de rena hälsosamma fjällens absoluta skönhet
i det mest romantiska och sköna och utmanande
av kanske alla länder i Europa.
Skottland
Snålt med allt men generöst med whisky
utmärks du av stark rationalism och sunt förnuft
och fast förankring i konkret sund realism
med en av Europas vackraste som huvudstad,
du frihetskämpe som ej någonsin vann frihet
i alla dina tragiska och blodiga försök,
men vilken underbar passionshistoria!
Mary Stuart utgör medelpunkten för all romantik i Europa,
som faktiskt började i Skottland
genom James McPhersons Ossians sånger,
exploderande i romantik och inspirerad efterföljd
i hela Europa, inte bara genom Walter Scott och Byron
men utvecklad vidare av Stevenson och Conan Doyle,
oöverträffade genier av psykologi och forskarfantasi
i humanistisk klarhet och intelligens.
Din medicin förblir den mest pålitliga i världen,
vilket jag förblir dig alltid tacksam för
och glömmer villigt då din snålhets ogästvänlighet
för härligheten i ditt Högland och dess frihetsdrömmar
som för alltid skall fortsätta inspirera mänskligheten
med sitt pathos inte bara genom whisky.
Irland
Var kom all denna dårskap från,
den abnormala hysterin av irrationalism,
som alltid färgade den gröna ön mer röd av blod
med ständigt gräsligt överdrivna tragedier,
vilka esomoftast omvandlade Irland
till en ö av svarta änkor som blott kunde gråta
för att aldrig upphöra i outsäglig sorg och klagan
över galna söner som i envist raseri
blott fortsatte att offra inte blott sig själva
men familjer, liv och oskyldiga framför allt
i ständigt stigande oräkneliga antal?
Var det den fatala whiskyn bryggd på irländsk malt
i lömsk kombination med den katolska fanatismen,
eller var det det omänskliga klimatet
med de oupphörliga vågräta regnen från Atlanten
som ju alltid piskat Irland minst tre hundra dagar varje år,
som drev de stackars irerna till ständigt digrare förtvivlan
bort från allt förstånd och närapå obligatoriskt till alkoholism?
Nej, jag förstår det inte. Allt vad jag kan göra
är att gråta med de svarta änkorna,
sonlösa mödrarna, familjer utan fäder,
syskon utan bröder och där även barnen offrats
fullständigt i onödan, som om det nakna våldet
var skäl nog för vilken blind självdestruktivitet som helst.

Portugal
Sällsamma nation och lilla land vid havet,
med så säreget intimt förhållande med Atlanten
genom alla tider, grubblande konstant
och melankoliskt över djupet i det stora,
i det generösa havet som vid dina latituder
håller sig mest tempererat och vid jämnmod
som en moders varma saktmod och universalitet,
som har besjälat dig till något av det mjukaste av länder
vilket tydligt framgår av ditt ljuva språk
som är som gjort för kärlek och musik,
vilket minsann Brasilien, denna din mest formidabla dotter
har bevisat där på andra sidan sundet,
medan du förblir en dröm av ljuvaste melankoli
som smälter bort i Fadosjungande mest hela tiden;
medan vi dock aldrig borde glömma
att du en gång var samtliga oceaners Drottning
som organiserade det första sjöimperiet
och var sist i världen om att övergiva det.
Dock har du kvar din ocean
med dess outrannsaklighet av drömmars djuphet
vilket alltid skall förbli din arvedel
som du omvandlar till den skönaste av alla tiders sånger,
den om din unika kärleks innerlighet
i förhållandet med den universella oceanen.
Bulgarien
Karga vildmarksrike av exotisk drömvärld
någonstans bortom Illyrien från fydda tider,
kungarike mera uråldrigt än järnåldern,
som alltid dominerats av kulturen och musiken,
som kört städse över alla världens narrspel
av farsartad politik som bara lämnat kaos efter sig,
medan dina sega djupa rötter dock förblir
förankrade i urhistoriens konkreta fasthet
när du frambringade slavernas nationer
med ditt uråldriga språk som moder åt dem alla,
spridande kulturen över hela östra Europa,
du är alltjämt kärnan av dem alla,
inneslutande i ditt så intensiva innerliga hjärta
den slavoniska essensen av den särskilda begåvningen
för språk och vetenskap, intellektuell exakthet,
universalism och humanism, allt helt spontant
utmynnande från de balkanska höjdernas
stormpinta vildhet bland de snöklädda bergskedjorna
med deras hemligheter gömda djupt i skrevor
och raviner, undanskymda dalars kloster
vana vid försvårad överlevnad.
Sedan jag först blev introducerad hos din vildhet
har jag troget varit dig en trofast älskare
av din originalitets exotiska särprägel
där du aldrig kunnat hålla tyst med din musik
som alltid ropat ut sitt vilda krav på frihet,
dess nödvändighet och nödtvång,
som aldrig kunnat tystas eller underkuvas
av någon galen övermakts förkrossande brutalitet
i all historiens ständiga bärsärkargång.

Gyllne vänskap
”Gammal kärlek rostar icke.” – norskt ordspråk.
Medan den består, så skall den alltid växa
säkrare i värde än vad guld, juveler,
värdepapper och börssatsningar som helst,
och allt som du behöver göra är att vara trogen,
upprätthålla relationen och kontakten
och ej någonsin förråda eller svika den.
Det blir sin egen generösaste belöning,
mera värdefull än någon världslig rikedom med tiden,
för det fnns ej något mera rart och värdefullt
än vänskap som består och aldrig sviker,
mognande i trohet och pålitlighet
som en ädel oskattbar metall som aldrig rostar.
Och där har du hemligheten: kärlek, liksom allt,
är dömd att åldras för att småningom bli gammal,
men med ålderns mognad, och ju mer den åldras,
desto mindre kan den börja rosta,
desto säkrare består den, – och där har du evigheten.
Rumänien
Låt zigenardansen virvla
med folerna berusande med sin besatthet
överväldigande vem som helst med sitt delirium av förförelse
av detta underbara folk av jordnära naturlighet
och nästan bara skojare –
en sann rumän var alltid en bedragare,
men mycket underhållande och rolig i sin skicklighet
med alltid en god bit av blixtrande spiritualitet och humor
och en enastående rik fantasi,
antagligen den högst utvecklade i Europa,
då det knappast någon annanstans än från Karpaterna
med deras skarpa månlandskaps surrealism,
varglika vildhet och absurda öververklighet
var möjligt för en saga och legend som Dracula att uppstå –
den totala ondskan kryddad med förförisk humor.
Det är omöjligt att fatta detta omfattande land
med sina häpnadsväckande förunderliga landskap,
men att bara gripas av en fäkt därav
är nog för att bli märkt för livet
av dess magiska fantasteris otrolighet.
Polen
Idag, 22 september (1980) föddes Polens 'Solidarnosc'.
För fem hundra år sen var du främst i Europa,
störst bland dess nationer, föredömligt upplyst,
men har sedan oavbrutet fallit ständigt djupare
i mer förtvivlad olycka och tragedier utan tal
och utan botten, uppslukat av Österrike, Tyskland
och av Ryssland för att aldrig upphöra förblöda,
som om din fullständiga förintelse ej var tillräcklig
men var nödvändig att följas upp av tyranni, förtryck
och vad som värre var. Det andra världskriget
var den mest oerhört förskräckliga fnal
som någonsin har upplevts av ett land förföljt av olycka,

som kulminerade med den förfärliga förintelsen av huvudstaden
där Warszawaghettot blev det värsta övergreppet i historien.
Ändå har du rest dig från ruinerna igen och överlevt
för att inleda en helt ny revolution för frihet denna gång,
då du idag just födde Solidarnosc, Solidaritet,
som startade heroiskt en befrielse av hela östra Europa.
Rysslands kejsardöme liksom Tysklands, som så frossade
i att förtära Polen, slutade i vanära och ingenting,
alltmedan Polen överlevde dem med sina frihetsdrömmar
för att småningom få all östeuropeisk diktatur att upplösas
med att visa vägen till att få Berlins mur och Sovjetunionen att kollapsa.
Ryssland
Mastodontnation av skrymmande abnormitet,
det hårdaste förtrycket i historien och den djupaste av själar,
nästan bara blodigheter och massakrer i all din historia,
gruvligt tyranni, universellt martyrium och lidande,
en tragedi som aldrig upphört att bli värre
med dock några stänk av bister humor som av Gogol,
Tjechov, Dostojevskij och Bulgakov, alltid färgad
av melankoli och bitter tragedi,
som alla Dostojevskijs självmordsfall,
måhända själva hjärtat av den outrannsakliga ryska själen,
lika sorglig och otröstligt gråtande som melodiken
i Tjajkovskijs oceans oändlighet av tårar
och så hopplös som den desperata kärleken
hos Pasternaks doktor Zjivago, desillusionerad intill självförintelse.
Det fnns ej något man kan göra utom resignera,
då det enda man egentligen kan säga som summering
av det ryska fallet är: ju mindre sagt, dess bättre.
Det är en oöverskådlig avgrund av gigantisk smärta
utan botten, utan slut och utan någon ände
i den oerhörda gränslösheten av den ryska själens lidande.
Finland
Du har ett enda fosterland i livet
som du tillhör hela livet
för att det har gett dig livet,
varför du ej någonsin kan svika det
och ej ens släppa det i tankarna,
speciellt om det är hedervärt,
som Finland, kallast i all världen
med Sibirien, Grönland och Alaska,
men med en integritet och ärlighet
av icke denna världen,
som fck detta lilla land i Vinterkriget
att beslutsamt och mot alla odds
försvara sig mot Stalin, när han trodde
att han bara kunde slå ihjäl och ta det,
vilket visade sig inte vara fullt så enkelt,
då Sovjetunionen såg arméerna försvinna
offrade för ingenting,
alltmedan Finlands ovärderliga förluster
blott var individer, landets bästa söner,
stupade som hjältar och martyrer
i ett bittert envist motstånd mot förtryck
och tyranni, förintelse och diktatur,
då Stalins grymhet var långt digrare än Hitlers
för sin metodiks subtilitet i trettio år

att transformera Ryssland till ett fångläger av terror.
Finland kom ut levande från striden
med sin frihet och självständighet bevarade
med blott förlusten av Karelen jämte sina bästa söner.
Skulle jag då inte vara stolt att ha en sådan moder,
hård men vacker i sin kyla och distans
men under ytan med ett hjärta av en sådan innerlighet,
ärlighet och renhet, att jag aldrig någonstans i världen
någonsin har kunnat fnna något lika underbart?
Österrike
Musikens gyllne huvudstad
gav världen harmoni igenom sekler
genom spridandet av skönhetsglädje
till vartenda hörn av hela världen
genom så gudabenådade musikartister
såsom Mozart, Haydn, Beethoven och Brahms,
familjen Strauss och Schubert, Bruckner, Mahler, Lehar
bland så många andra högsta kreativitetsprofeter
för det enda språk vi har som är universellt: musiken.
Österrike var ej någonsin en kolonialmakt
och togs aldrig helt på allvar som imperium,
ruinerat och förnedrat av Napoleon och Tyskland
och styckat efter första världskriget till ett fragment
som dock fortsatte blomstra kulturellt
och leda världen genom sådana som humoristen Schnitzler,
Stefan Zweig, den store pacifsten-humanisten,
Rilke, Hofmanssthal och doktor Freud,
tills andra världskriget gav en förintelse för mycket
och lämnade Wien som en svältstad av mest rykande ruiner.
Men musiken lever kvar, och den skall alltid kvarstå
som det bästa av det gamla Österrike
och fullständigt dominera det till dess och världens fromma.
Tacka Österrike för musiken!
Burma
- med en liten hyllning till Aung Sang Suu Kyi
En av världens mest beundransvärda damer
ville aldrig bli politiker egentligen
men föredrog att spela piano och blomsterdekorationer.
Hon var bara två år när hon fck sin fader mördad,
som gav Burma frihet och självständighet
som suverän demokrati med britternas välsignelse
och mördades av girighetens och maktgalenskapens förespråkare
som sedan dess i sextio år i stort sett oavbrutet
kontrollerat landet med förtryck och våld
och hållit makten, som i alla diktaturer,
genom sanslös obegränsad korruption
och innehar idag det största monopolet i Sydostasien idag på heroin,
som de uppmuntrar allmänt bruk av,
varför produktionen har fördubblats sedan tio år
och Burma har i Asien den värsta statistiken
när det gäller Aids och narkomaner, som de nästan alla har.
Av allt det heroin som når Australien och Amerika
är hälften producerat i "den gyllene triangeln"
Burma-Thailand-Laos, medan Burmas värsta tillstånd
är medveten militär inrikespolitik av diktaturen,
som tar hand om miljardvinsterna alltmedan folket svälter.

Därför protesterar de, och därför skjuter militären ner dem,
då de känner sig så trygga i sin säkra position
då Kina understödjer dem och håller dem om ryggen
och uppmuntrar deras hårda militärförtryck och korruption,
liksom det också understödjer andra korruptioner
som folkmordets diktaturregering i Sudan
och katastrofen i Zimbabwe med Robert Mugabe.
Bohemien
Landet ingenstans
som aldrig fanns
av konstnärer och bohemer
inkluderar hela världen
och varenda fri självständig ande
som mest lever blott på sina drömmar
men i verkligheten i obotlig fattigdom,
men deras är all världen
med dess skönhet, charm och frihet,
som det är just deras privilegium att bidra till
och hålla fytande och fygande och levande
för att bevisa ständigt att det fnns ett högre liv
än bara kall materialism;
ty deras liv utklassar hela politiken
och går bortom den och världsligheten
i sin evighets totala frihet,
där allena själen har sin suveräna rätt att råda
överlägsen allt och hela världens alla bråk
för att bevara verklighetens sanna liv
för bättre ändamål än bara dödlighet.
Venedig
Bland städer står du högst i skönhet och serenitet,
du otidsenliga som föddes tidlös
och som alltjämt ligger före tiden
fri från bilavgasers helvete
där varje gata endast är för gående.
Du var i sekler i Italien ensam som demokrati
tills Bonaparte kom och trampade ner din antika republik
och avslutade ditt millennium av frihet,
tolerans, demokrati och oberoende;
men ändå är du alltjämt främst bland drottningar i skönhet
bland vår världs mest vackra städer i Italien,
strålande med intet glömt av allt ditt stora härliga förfutna.
Men nu kommer nya hot som mycket värre är
än den korpralen som benämnde för två hundra år sedan
din Piazza Europas skönaste salong,
då oceanerna kan stiga för att släcka ut New Orleans,
Nederländerna, Maldiverna och Bangla Desh och dig
bland alltför många andra städer invid havet;
och där har vi nu en utmaning för dig och hela världen
att ta ansvaret och leva upp till det
för att ha lortat ner och skadat hela civilisationen
med att hota allt liv i naturen
genom girighetens hänsynslöshet,
som inte skapade din skönhet,
vilken snarare kom till igenom århundradens prövningar
av krig och invasioner, katastrofer och barbarstormar,
så att du blev till något av ett monument
för skönhetens och humanismens överlevnad,

som minsann skall fortsätta att klara sig förbi all fåfäng ävlan
i den här så förorenade korrupta världen.
Ungern
En dynamisk frihetskrutdurk
alltid explosiv och födande av het musik
ej bara av zigenare men överallt
i hjärtat av mentaliteten,
du var alltid framom främsta linjen
under Lajos Kossuth, Sandor Petöf, Franz Liszt
i frihetspathos och i ledningen för hela Östeuropa
mot Sovjetunionen när det gällde oberoende till varje pris,
och offrande dig själv och allt år '56 för frihetsdrömmar
som fck sin belöning och gav äntligt resultat år '89,
när du öppnade din gräns för östtyskar att fy,
som resulterade i triumfavinen av demokrati
för hela Östeuropas äntliga befrielse
i dominodynamiskt segertåg till frihet.
Alltid älskade jag dig med din exotiskt sköna huvudstad,
en av de vackraste i hela Europa,
Donaudrottningen storslaget krönande de höga kullarna
i kanske det mest storslaget romantiska av alla lägen
för en stad i Europa. Håll din härlighet i gång
med din fantastiska musik, och du skall alltid fras
för ditt frihetspathos och initiativ
som aldrig kunde krossas någonsin
av något tyranni i all historien.

Hjärtekrossaren
Det värsta är,
att det kan hända vem som helst,
men ingen tycker om att tala om det.
Man vill bara stänga in sig,
tillsluta sitt hjärta
för att snörpa åt sin smärta,
vilket bara gör den värre.
Visst gör det ont när knoppar brister,
men långt ondare ändå
när vackra blommor trampas ner
av tanklöshet och egoism
som lever blott för att gå över lik
och strunta i dem efteråt.
Florens
Dante hade anledning att avsky Florens,
kallade det mörkt och dystert och beklämmande
och blev fördriven därifrån politiskt av papister
och berövad all sin egendom, karriär och ställning,
sin familj och hem och säkerhet
av en styvmoderlig mentalitet och grymhet,
och jag tycker mig förstå hans avsky
och tendera att ge honom rätt:
min upplevelse av den så imponerande pompösa staden
var för jämnan av en sorts latent försåtlig galenskap,
ett dödligt hot mot kreativiteten
och mot all dynamisk expansiv positivism,
mot själens krav och längtan efter frihet,

som jämt tog sig våldsamma reaktionära intryck.
Jag var aldrig hemma där
men kände mig smått pressad
av den imposanta skrytsamhetens härlighet
i staden som alltjämt är ensam som en konstens huvudstad.
Jag håller min distans till henne med respekt
och lämnar henne som museum helst i fred,
som en förbi-passerare, för att ej störa
och riskera att uppväcka gångna tiders spöken
och fantomers raseri till pånyttfödelse.

Sexism
Om du bara vill ha sex,
så håll dig borta ifrån mig
och dina händer från mitt liv
och håll dig till dagfjärilar och gigolos
med deras tillfälliga tillfredsställelser
som alltid innebär en skrotning av dig efteråt,
då ytlighetens hjärtekrossare så gärna glömmer alla lik
de lämnar efter sig i skiten och oreparerbara ruiner,
där du fnner dig då vara reducerad till en vanlig trasa
och ej högre status än vad prostituerat fnask som helst,
en vanlig tjej som tanklöst traktar efter ligg
och struntar i dess bittra efterskörd
som bara är att gråta hela livet.
Kärleken och vänskapen jag sökte
var av det mer varaktiga meningsfulla slaget
med intimitet och tillit, trogenhet och sanning,
någon vän man kunde lita på och helt förtro sig till
att ha i sitt förtroende för alltid dagligen
och inte att få utnyttja för animalisk sexualitet.
Håll dig då till lättköpta sol-och-vårare,
omogna amatörer, äventyrare och ytliga utnyttjare
som när de blivit mätta på dig
och ser driften ersatt av uttjatad ledsnad
lämnar dig förbrukad och upplöst i ensamhet
i evighetens sorgefoders bittra tårar.
Rom – vilket slöseri med historien!
Du höll i gång den grekiska demokratin
igenom några århundraden med din republik,
men sedan, ack! kom boven Julius Caesar
som beslöt att göra om den till en diktatur
och gjorde sig totalt odräglig med att lyckas
och blev därför just ordentligt mördad,
vilket dock ej fck det resultat som önskats
men i stället gjorde gubben Julius Caesar till martyr
för diktaturen, som just därigenom etablerades
till historiens skam och nesa och fördärv,
då allt vad diktaturen ledde till
naturligtvis var korruption, förfall, degenerering
och all civilisationens långsamma utdragna undergång
i fyra seklers tid, tills den till slut defnitivt kollapsade
av slapphet, ruttenhet och megalomani,
som blev en inkörsport till medeltidens mörka barbari
som varade i tusen år. Och vilket slöseri med tiden!
Allting hade vunnits, vetenskap, flosof, arkitektur,
Antiken var en enda lång Upplysningstid,
som bara krossades av inskränkt egoism,

vidskepelse, intolerans och fanatism
representerade av omänskliga, giriga och galna kejsare
som ursäktade sig med en absurd och etablerad kristendom,
en statskyrka av hjärntvätt och mytomani
att ersätta all realism och sunt förnuft med
genom paranoia och en avsiktlig ond vilja
att behärska, vilseleda och förtrycka hela världen
genom tusen år av diktatorisk och barbarisk terror,
medan minsta strävan efter upplysning och kunskap
straffades med exkommunicering, kättarbål
och lögnen av ett evigt helvete.
Den romerska katolska kyrkan lever alltjämt
och försöker ännu dominera hela världen,
men Rom överlevde den till trots
och är berömt som en av världens härligaste städer,
en fantastisk palimpsest av all historiens värsta misstag,
öppen, uppenbar och självklar såsom lärdomskälla
för envar som önskar lära känna och förstå
allt det som de inkvisitorer aldrig fattade
som satte tändstickan till bålet för Giordano Bruno.
Spolad dikt
(efter sonettaftonen den 13 oktober,
bra att läsa på toaletten)
Det är inte lätt att skriva dikter
om man måste följa reglers strikthet
som kan tyngre bli än hårda plikter
och urarta till en ren besatthet
av tramssvällande orddiarréer
av barockt bisarreris förryckthet
utan vett som tygplastorkidéer,
men det är fritt fram för sanslöshet
i den poetiska licensens dårskap,
varför man med frisläppt samvetslöshet
lugnt kan komma med dumt konstnärskap
utfippat i vad form som helst i frihet.
Därför spolas nu den här sonetten
utan prut rakt ner i toaletten.
Den roligaste fest jag varit med om
Jag minns ingenting.
Vad är poesi?
– ett hopplöst men tappert försök
Den undgår all defnition
då den bör vara obeskrivlig
för att kunna vara övertygande,
en opåtaglig abstraktion,
ett målande med ord
som inte saknar mening
men dock undfyr att bli gripbart,
ett mysterium av skönhet
med en andlig innebörd
som ej förgås
och aldrig glöms.

Spanien
Spaniens grymhet var notoriskt uppenbar från början
med en hård och stolt mentalitet,
idealisk för autokrati och hård intolerans,
förvärrad av vidskepelse och fruktan
ledd av Storinkvisitorerna,
unika för det spanska väldet,
som var ansvariga för indianutrotningen i Nya Världen,
även fast indianerna försökte samarbeta
som lojala, ödmjuka och troende naiva kristna;
och så plundrades och utplånades Inkaväldet och Aztekerna,
förintade till ingenting av Spaniens fanatism,
som också utrotade och förföljde judar och araber,
som fördrevs från Spanien för alltid.
Målaren Francisco Goya såg den spanska själen
och avbildade den avgrundslikt och mardrömsaktigt
i den kanske mörkaste av alla målargärningar,
och hemskaste, tills 'Guernica' kom till,
– men även i allt detta mörker fnns det hopp.
Det fnns ej härligare danskonst
än i denna folkloristiska zigenartraditionmusikkultur
i Andalusien med dess temperament av andlig hetta,
Lorcas, Figaros, de Fallas hemtrakt med Granada
och Sevilla, Don Juan, Granados och Albéniz
bland så många andra glänsande förmågor
i Europas mest medryckande och granna konst.
Så glöm då Francodiktaturen och tjurfäktningarna,
det omänskliga inbördeskriget och inkvisitionen,
denna långa blodiga historia av intolerans,
och sjung och dansa fritt i stället
hela natten i bottegan
under smattrande energisk eld av kastanjetter,
vars musik skall överleva all historiens fåfänga och dårskap.
Sårad
Mer sårad kan man inte bli
i krig, i olyckor, i katastrofer
än i kärlek, när besvikelsen
blott följs av fer besvikelser,
när såren bara borras djupare,
när ingenting kan helas,
ty punkterad själ kan aldrig plåstras om,
och allting blott förvärras
om och om igen
i ett slags ständigt mer helvetisk tjatighet
som bara håller på, blir värre,
grymmare och mera orättvis.
Då uppstår den banala löjliga situationen
att ens kärlek byts till hat,
och så blir det ohyggliga självplågeriet
bara ännu värre och mer smärtsamt.
Ändå drar man sig från den kirurgiska operationen
att helt enkelt göra slut, förtränga relationen,
döda känslorna och stänga detta själsrum,
då dock minnena fnns kvar
av hur det var då allting började

så innerligt gudomligt vackert
- bara för att krossas av en verklighet
som alltid var fullkomligt okänslig
och hänsynslös i sin fördömda krasshet,
som i sin omedvetenhets okänslighet
är grymmare än döden.
Livssmärtan
När smärtan dödar själen,
låt den döda, men låt den ej upphöra
men fortsätta att döda med sin smärta
så att smärtan känns ordentligt
så att man ändå får känna
att man lever
och kan överleva smärtan
av att ha en dödad själ.
Så kan man även fortsätta att älska
fastän kärleken är död och mördad
då den alltjämt gör så ont
så alldeles förbannat ont
så att man nästan blir som än mer levande
just för att det gör så förbannat ont.
Så amputera inga ben på mig,
herr fältskär, trots min kallbrand,
och transplantera inget hjärta
fast det gamla har gått sönder.
Låt mig leva vidare så länge det gör ont
så att jag dock får känna att jag lever
ända tills jag dör.

Rännstenseländet
Vi förtränger det och låtsas inte om det
och ser bort åt annat håll
om påträngandet blir för insisterande,
varvid det bara växer och blir värre:
uteliggaren med skakig alkisstank och skäggstubb,
den bedagade prostituerade som säljer sig
för några pennies men ändå blir utan kunder,
tiggerskan med barn på armen,
som ej någon vill ge något
då ej någon känns vid något ansvar för situationen,
barnet med uppsvällda magen och de stora ögonen,
för stora och för uppsvällda för att ens väcka medlidande
då misären är för ful, grotesk, frånstötande och avskyvärd,
den spetälske som demonstrerar sina stympningar
för att få pengar, krymplingen som krälar
utan ben och armar på en småhjulskärra,
och de arma tusentals som aldrig mera
orkar resa på sig ens, som givit upp,
förlorade och skrotade och väntar på att forslas bort.
Det är vår verklighet i större delen av vår värld,
som vi ej gitter se, då vi har alldeles tillräckligt av oss själva
att bekymra oss med intill fullständig upptagenhet
och blindhet för en verklighet
som dock i längden aldrig skonar oss.

Din kärlek
Du är den enda solen i ditt liv,
och bara du kan bringa den att skina
för att ge det värme, ömhet, kärlek.
Du har ingen rätt att kräva det av andra,
och om du upplever dig som mobbad, utesluten,
är det du som själv har uteslutit dig,
och bara du har själv stängt till ditt hjärta.
Du har ingen annan egen värld än i ditt hjärta,
och allt universum tillhör dig, om du kan öppna det för andra,
men dess energi och kraft är bara din, beroende av bara dig.
Det är ditt ansvar:
om du kan ta ansvar och ge över det,
så är det inget fel på dig,
och allt vad du behöver göra
är att bara fortsätta att älska
outtröttligt, aktivt utåtgående för alltid.

Blödande hjärtan
De är vanligare än du tror,
de hjärtan som i tystnad blöder i sin värk och ensamhet,
för stolta för att visa djupet av sin smärta med att gråta,
men blott desto mer ger värken resonans i universum
i den spirituella känslighetens eter
där de sannerligen aldrig är i fred och ensamhet;
då de som gråter tyst inom sig utan tårar
under ständig drunkning i sin sorgs elände
är den del av mänsklighetens sorge-isberg
som ej någonsin är synlig men går desto djupare.
Vi som är initierade i denna sorg kan dela den
i djupt deltagande och innerligt respektfull sympati
för att tyst be och gråta med dem i en altartjänst
vid alla de blodstårar som ej någonsin blev kända.
Vägen vidare
Vi har samma väg att gå,
men den bär bara utför
och den tar aldrig slut,
ty den börjar där den slutar,
och den slutar redan där den börjar,
men det är ett slut som aldrig tar slut.
Det är en väg att gå tillsammans
mot en undergång som aldrig kommer
och under vars gång vi aldrig kan förenas
fastän det är resans enda mening
och det enda skälet till att vi gör den.
Någon av oss måste falla på vägen
men blir sedan bara bättre sällskap
såsom andlig beledsagare och reskamrat
som aldrig mera släpper taget.
Så reser vi i evighet mot undergång
mot en början som aldrig kommer
och ett slut som aldrig tar slut
men som alltid fortsätter
och börjar om på nytt
just när man tror att allting tagit slut.

Artisten
Strunta i publiken.
Det är inte den som gör din dikt,
och om de läser den så är det deras ensak
och inte något som du ska bry dig om,
ty lever den så lever den,
och det är allt som betyder något.
Vad den innehåller är en annan sak,
det är sekundärt,
så strunta i dess innehåll
och var ej rädd för att förolämpa publiken,
den tål vad som helst,
liksom du tål vad som helst,
om du bara håller dig till sanningen,
alltså din egen subjektiva sanning,
ty det är den som är din integritet.
Ingenting annat spelar någon roll,
så var ej rädd för ens att stoppa undan din dikt
längst ner och underst i byrålådan
för att glömmas där
och aldrig få någon läsare.
Lever den, så lever den,
och då kommer den fram ändå
förr eller senare,
då något en gång skapat
alltid lever sitt eget liv
och följer sina egna lagar
som du inte kan göra något åt,
om det bara lever.
Det är skapandets privilegium och helvete:
att alltid bli av med allt vad man gör.
Ovälkomna gäster i poeter.se
Vi är alla bara gäster här
så fyktiga som skuggors spöken
på besök och dröjer fåfängt kvar
trots ovälkomst och övergivenhet
för att försvinna utan något spår
med bara minnen kvar att hålla våra andar levande,
som tillfälliga improvisatoriska besökare
som tror sig vara något
och som gör sig till så gott de kan
för att ändå försvinna
fullständigt, som lik i tomma gravar.
Det är blott att acceptera;
men ej någonting kan hindra oss
från att bevara gyllne minnen
och odla dem i fred för alltid.
De kan slopa hemsidan och låta all dess poesi förgås,
men de kan aldrig stoppa oss ifrån att fortsätta
att gå på fester oinbjudna
bara för att producera poesi.
Palestrina
Palestrina komponerade musik
som var för vacker enligt påvens öron
då den var förförisk i sin skönhet
och riskerade att vända folks uppmärksamhet

ifrån den religiösa formalismens ordning
till en bättre värld av andlighet och harmoni
som i längden kunde slå ut religionen
som ett bättre och mer spirituellt alternativ;
så påven konsulterade Inkvisitionen
och bad den undersöka den riskabla musikern
och hans förföriskt sinnliga magi,
vilket de gjorde, och kom fram till, att hans polyfoni
var lika grundlöst svävande som molnen.
Så den gode Palestrina fck fortsätta skapa sin musik,
som forfarande idag är helt genialisk
och oöverträffad i sin polyfona perfektion
så mycket lämpligare såsom hyllning till den Gud
som kyrkan missförstått så grundligt
att den kallat på Inkvisitionen
till hjälp för att förstå musik.
Vanvettets krig mot förnuftet
Det kan ej passera obemärkt.
Det är för skriande i sin absurda överdrift.
Det är för övertydligt och förblir för alltid oförsvarligt.
Hon reste hem till Pakistan för att få fred,
demokrati och sunt förnuft i landet
och blev därför mördad av en självmordsbombare.
Kan det bli mera sjukt, ett sådant tillstånd
av förtvivlad fundamentalism och terrorism,
en psykopatisk paranoias fanatism,
som krigar mot en kvinna
bara för att hon är infytelserik som sådan,
en blind attack mot alla civilisationens värden,
rättvisa, fönuft, konstruktivism och utbildning
och blott för att forcera etablerad diktaturs intolerans
med hjärntvättsbakåtsträvande till döds till vilket pris som helst.
Och detta var ej första gången.
Samma blint brutala maktspråk fördes nyligen i Burma
emot fridens demonstranter
som blott bad om självklarheter,
också ledda av en modig och heroisk kvinna
som har hållits fängslad nu i mer än 16 år.
I Kina har det galna kriget mot förnuftet,
mot mänskliga rättigheter, mot förtryckta tibetaner
och mot faran av buddhistiskt sunt förnuft och dess flosof
nu förts i sextio år och fortsätter med syndens envishet att föra kampen
krampaktigt mot samvetsfrihet, tankefrihet och yttrandefrihet
och emot all tibetansk identitet, historia och kultur.
De tycks aldrig tröttna, alla dessa galna hundar av okunnighet
i sina fåfänga försök att krossa allt förnuft och skönhet
som begår det brottet att de överstiger deras egen,
och de lär sig aldrig, dessa miserabla uslingar,
att de ej någonsin kan lyckas.
Vinterkräksjuka
Den är bara ett symptom
på vida hemskare syndrom,
det djupa vintermörkrets fasa
med dess mardrömsnätter utan tal
med trötthet som förlamar kropp och själ
och gör morgonsömnigheten till en sjukdom
så att det känns bättre att ej stiga upp mer.

Så låt mig då få sova
liksom björnen ut den hemska vintern
så att jag ej mer får vakna upp igen
förrän en vårsol börjar breda ut sig
över en långt vackrare och bättre värld,
ty ingen värld kan vara sämre
än en skandinavisk faktisk mardrömsvinter.
Vintermigrän
Finns det något jävligare?
Huvudvärkens hamrande hålligång
med huvudet i skruvstäd under skallande skallning
oavbrutet kräkandes och bräkandes av pinan
medan sömnlösheten vidmakthåller,
uppehåller gränslösa tortyren
som bara håller på och håller på och håller på,
häftigare hela tiden, tills man storknar
och kreverar för att längta efter att krepera...
Nej, värre kan det inte bli.
Alltså kan det bara bli bättre.
Når man djupets botten hittar man alltid en bakväg ut,
om det så måste bli genom klosetten till slut blir ändå allting bara skit.
Vinterreumatism
Fallet är hopplöst från början.
Det är kört, gosse.
I fem tusen år har människan kämpat med problemet,
värken som väcks av vädret och fyter omkring
och alltid fnns där, alltid ovälkommen och oåtkomlig,
som den mest oinbjudna av gäster
som är den enda som alltid stannar kvar.
Det enda man kan göra är att bortse från honom,
ignorera honom, ägna sig åt annat,
åt vad som helst som skingrar tankarna från kroppen,
från värken, från helvetesplågan i köttet och benen,
åt resor och umgänge och vad arbete som helst all verksamhet är god terapi,
och det sämsta man kan göra är ingenting.
Låt plågorna bli dig en utmaning
till att lägga in en högre växel i livet,
och det är den enda medicin som hjälper
mot den mest obotliga av sjukdomar,
som är ingens fel men bara vädrets.
Hippiespåret
När hippiesarna rörde på sig
under 60-talet och gav upphov till en ny revolution
av kärlek, skönhet, fred, musik och perception,
så trodde alla det var något nytt,
men det var bara en förnyelse.
Idén är lätt att spåra bakåt,
och den förste konsekvente "hippien"
anses norrmannen Thor Heyerdahl ha varit,
senare berömd för sina resor över oceanerna med fottar
för att visa hur antika civilisationer
var förbundna med varandra.

Han skrev "Fatuhiva", boken om ett riktigt hippieliv
helt i naturen på en ö i Söderhavet
i fullständigt avståndstagande från all modernitet
i konsekvent livsföring som en Robinson med fru.
Det var på trettiotalet, men han var ej först.
I seklets början fanns en hippiekoloni vid Monte Veritá
vid schweiziska Ascona, där det deltog amanuenser
ifrån hela Europa. En av dem var pacifsten Erich Maria Remarque,
och även de var konsekventa i allt avståndstagande
från alla den moderna civilisationens avigsidor.
Före dem så hade vi i gamla Ryssland Tolstojanerna,
som likaledes strävade mot sundhet i naturen
inspirerade av Leo Tolstoj och hans pacifsm och vegetarianism.
Han övergav själv all sin egendom för fattigdom,
men det fanns många liknande kommuner,
kollektiv och "hippie"-kolonier före det.
De fanns i själva verket alltid i historien.
Även Frimurarna började som avståndstagande
och underjordisk rörelse som alternativ
till världens etablerade och ständigt övergående oordning.
Medeltidens klosterrörelser var samma fenomen,
liksom esséerna i Palestina, som ju Jesus kom från,
medan klosterrörelsen i själva verket lär ha stiftats av Hesekiel.
Före honom hade vi Pythagoréerna i Grekland,
medan före dem vi redan hade den buddhistiska flosofn
med dess universella klosterregel,
som gav hela Asien dess civilisation,
en rörelse som pågår oförändrad än idag.
Och före dem…
Och efter hippisarna, eller genom dem
kom Greenpeace och miljöskyddsaktivisterna
med Regnbågsrörelsen och andra frihetsaktivister,
som med det globala hotet mot miljön
nu ser det som sin uppgift och sitt ansvar
att i trots mot politikens vanvett och byråkrati
åtminstone försöka rädda vad som räddas kan
av vår politiskt så missbrukade planet.

Den okända diktaren
– om diktarens sociala ställning
Han diktar seriöst och har något att säga,
är mångsidig och behärskar alla genrer
men blir bara refuserad,
år ut och år in,
verk efter verk,
decennium efter decennium,
av vilket förlag som helst,
och bara kör med samma intetsägande opersonliga formler
utan kommentar, utan uppmuntran,
utan erkännande, utan bekräftelse
ens på att någon läst insänt manus.
Vad har förlagen att vinna på
att refusera en diktare
konsekvent för alltid
vägrandes att ge honom den minsta chans?
Oberoende av kvalitet, produktivitet,
intressant innehåll och oantastligt språkbruk?
Han hänvisas till byrålådans svarta självmordsmörker

eller till nätet, men där får han betala för att prostituera sig.
Aldrig förr i historien har diktare haft den ställningen
att de nödgats betala för att komma ut.
Det är unikt för vårt samhälle och vår tid.
Är diktaren en kvinna är hon utan tvekan en ensamstående mor
och utsätts då för skönstaxering för sin fattigdom,
då taxeringsmyndigheterna inte tror på att inkomster kan vara för låga –
man kan ju inte leva under existensminimum,
och framgår det att man gör det enligt deklarationen
måste man ljuga, alltså blir det skönstaxering
med våldgästning av kronofogden
som återkommer varje år
då vederbörande inte har några tillgångar.
Och diktaren fastnar i anonymitetens fattigdomsfälla
och kan ej ta sig ut ur den onda cirkeln
av misärens återvändsgränds ekorrhjul;
så det slutar helt logiskt med självmord,
han försvinner frivilligt då han inte var önskvärd,
han var från början utesluten från samhället,
liksom Platon uteslöt Homeros från sitt akademiska ’idealsamhälle’
där endast rumsrena akademiker fck förekomma
medan fantasin, kreativiteten och friheten uteslöts.
Måste det då vara så illa?
Diktaren ville inte bli negativ eller bitter,
han ville bara skriva konstruktivt och kreativt,
han ville bara berätta goda historier,
men den långsamma kvävningen i ett samhälle
där kulturen var satt på undantag och tabustämplad
om den skilde sig från modet och lönsamheten
tvingade honom vart han icke ville,
in i bitterhetens, isoleringens och föraktlighetens hörn,
som ej var acceptabelt,
så han försvann helt frivilligt
med alla sina dikter, dramer, romaner,
essayer, reseskildringar, noveller, biografer,
som allt deletades från nätet
eftersom han inte längre kunde betala
notan från sitt webbhotell.
Vi kommer aldrig ens att få veta
vad han/hon hette
då diktaren tog konsekvensen
av samhällets ihjälrefusering av honom
och tog med sig sin identitet
bort ifrån det.
Och förlagen tiger och skär ner
och skyller på att böcker är för dyra
både att köpa men i synnerhet att producera,
varför bara någon promille numera accepteras årligen
av tusentals insända manus,
varför refuseringsruljangsen blir outsägligt trist
och de riktiga manusen till slut
alla bara hamnar i dokumentstrimlaren.
Men är det inte värre än själva nazismen
med deras bokbål
att förstöra böcker innan de ens blivit tryckta?
Och hur kan någon skribent
mer ha något förtroende för något förlag,
om allt vad förlagen kan göra
är att förstöra ditt manus?

Morbiditet
Driver omkring som en zombie,
allting är åt helvete,
ekonomin en evig kris
som ett Damoklessvärd som måste falla,
frusna skuldror, dubbel musarm,
tummar brutna, stelnade och kroknade av SMS,
med synen ständigt mera dimmig,
kroniskt ryggskott, svullna fötter,
en migrän som aldrig tröttnar,
som om någon ständigt slog in spikar
i ditt huvud i ett evigt hamrande,
aptiten väck för länge sen
då all mat smakar äckligt
medan superiet bara gör det värre.
Låt oss inte diskutera skiten;
munnens stank är alldeles tillräckligt
genom magsårs blödande och ångande gifteruptioner.
Vad kan du då mer begära?
Allt som fattas är ett regelmässigt självmord,
men att dö blir dock det sista som jag gör.
Exilpoet
Var lycklig, du, som blott blir refuserad
och som slipper bli en del av etablissemanget,
denna maffa över strecket som är bara till för att slå ner
envar som vågar vara något extra.
Bättre då att vara oskyldig och ren och utan makt
och ha sitt namn förträngt och skrivet blott i vatten,
okänt utom blott för evighetens hav
där allt förgängligt, etablerat, grymt och temporärt
försvinner med allt ytligt, småaktigt, vulgärt och billigt skräp
som skrivs för pengar, äregirighet och fåfänga,
allt som ej ens är värt den lilla nytta
som man ändå får ut av ett WC-papper.
Man skall ju ändå försvinna.
Lika gott då att från början vara helt förlorad,
uppgiven., försvunnen, glömd och refuserad till förbannelse
och nöja sig med den naturliga och eviga exilen
som ej mer än blott en fyktig vattendroppe i ett hav.
Bara kärlek är inte tillräckligt
Bara kärlek räcker inte
i en relation för att den skall fungera.
Det behövs så mycket annat,
man skall kunna lita på varandra
och förstå varandra ömsesidigt
och ha ett gemensamt känslodjup,
och, viktigast av allt, en själsgemenskap
som man håller sig till troget.
(Möjlighet till ensamhet är också viktigt,
för nödvändig frihet och koncentration,
distans och sinnesklarhet,
arbete, meditation och fokusering,
men det är allt självklart.)
Om allt detta med tilliten som försäkring
funkar, så är kärleken ett faktum
och har kommit för att stanna

och behöver inte ens uttryckas.
Den går på och expanderar av sig själv,
och allt vad man behöver göra är att hänga med
och underhålla den med att ej glömma bort den.
Den heliga galenskapen
Ljuva visa dårskap,
dina lidandens erfarenhet
är mera värd som utbildning
än varje tänkbar materiell merit,
diplom, belöning och utmärkelse
som väger ingenting
mot den personliga olyckans ödmjukhet,
då tydligen de festa måste lära sig den hårda vägen
genom överlevda självmord och nervsammanbrott
att endast det att vara god och mänsklig
alls betyder något.
Indianerna betraktade med vördnad galenskap
som något heligt, som om idioti
var en sorts högre tillstånd och medvetenhet
än det normala, och de hade rätt,
ty idiotens sjukdom var epilepsi
som fordom kallades "den heliga sjukdomen"
av Antikens gamle lärde som var klokare än vi
i denna avhumaniserade denaturaliserade perversa tid
och visste bättre att ta vara på naturen och allt liv
vägledda av druider, sunt förnuft och kunskap
snarare än maktens girighets inkompetens.
Hellre då en stackars idiot som vet
hur det långt bättre är att leva anspråkslöst och ödmjukt
än att göra livet värre än det är för även andra.

Den eviga dansen
I begynnelsen var rörelsen…
Det fnns ingen sann musik som inte dansar,
liksom det fnns ingen dans om inte till musik;
de två hör samman oupplösligt,
då musik är blott en andlig dans
som exekveras genom fngrarna
och/eller genom munnen eller rösten
som ett uttryck för din själs behov av rörelse,
dess fygförmåga, volter, stegringar och hopp
för uttryck i de högre harmonierna
för att tillåta själen att få dela universums rytm
och delta i dess kosmiska dansanta virvlars piruetter.
Det är dansen som ej någonsin tar slut,
liksom ej heller sann musik ej någonsin kan stoppas,
avbrytas, förträngas eller tystas ner,
då den universella dansen håller på för alltid
utan att den största kraft kan göra någonting åt saken
och ännu mindre någon människa kan göra något annat
än att bara vara med och stämma in
i hålligånget av den eviga musiken.

Kärlekens truismer
Kan kärlek vara synd? Nej, aldrig!
Det enda som kan vara synd med kärlek
är att inte dela den
men att behålla den och ha den för sig själv
och gömma den inunder skäppan
och ej släppa ut den med dess ljus och expansion,
för det är bara så som kärleken kan leva:
genom att få växa, dela med sig, expandera.
Om jag älskar är det värsta jag kan göra
att ej låta den jag älskar veta det,
och endast sådan kärlek är olycklig någonsin
som aldrig nådde fram, blev meddelad och känd.
Kärlekens kraft är projektering utåt,
expansion igenom multiplikation,
och det fanns aldrig någon makt och kraft
som kunde stå emot den, hindra den och stämma den
om den blott var naturlig, sann och äkta.
Till en kär hädangången
Min vän, dröj kvar, ty du är mig så kär.
Dina besök i mina drömmar
är mest välkomna av alla
som försäkring om att du är kvar
ej blott vid god vigör men allra bästa hälsa,
till och med långt bättre än när du var här.
Ditt liv är mitt i paradiset, vilket du bevisar
med din generositet som nu slår samtliga rekord
då du inbjuder mig att följa med på dina resor.
Jag skall alltid följa med dig,
hålla koll på dig och uppdaterad
i vår vänskap som nu fyller 50 år i år
och alltjämt oförändrad sedan vi var barn.
Det märkligaste med ditt senaste besök
var fenomenet att det var så fullkomligt naturligt
att det ej ens förekom en tanke på att du var död,
medan i stället du beklagade din broder,
höll honom i ditt kapell på hedersplatsen
väl bevarad i sin kista mitt i hemmet,
medan han är kvar bland oss
med sin familj och hus och bil,
medan du gjorde det så klart,
att han var den beklagansvärde, saknade och sörjde,
inte du, den mest chockerande förlust jag någonsin har genomlidit.
Våra själars harmoni
När vi sammanblandas
och går ut och in uti varandra
uppstår det en hög samstämmighet
som trotsar varje uttryck
då den harmonin är bortom denna världen
och ljuder desto mera djupt
i andlighetens inre universum
som du bara når transcendentalt
igenom insiktsfullhet djupare
än vad musiken till och med kan ge.
Så är vi samma själ och ande
även separerade och åtskilda

och tillhör lika fullt varandra
som den högre maktens väsen
som vibrerar genom hela universum
och regerar det med harmonier
som ej någonsin blir falska.
Folkmordsolympiaden
Sarkozy skall åka dit, Frankrikes president,
för Frankrikes affärsintressens skull hos folkmordsdiktaturen,
fastän tidigare han var ivrig för bojkott av Kina,
som lugnt fortsätter förfölja de oskyldiga,
som Falung Gong-utövare,
en medicinsk organ-guldgruva
för kinesiska affärsintressen inom medicinen,
då de lugnt kan skörda mänskliga organ
där de stängt in bannlysta Falun Gong-utövare
på hemliga mentalsjukhus
och håller dem nerdrogade och hjärnförlamade
för skörd och exploatering av deras organ
för den så lukrativa internationella marknaden,
tillsammans med besläktade kategorier av ej önskvärda,
som kristna och buddhister, och medvetna bönder,
som orsakar bråk och demonstrerar över hela landet
för att de har förfördelats, utnyttjats och vräkts,
alltmedan folkmorden i hemlighet fortsätter i Tibet och Turkestan
med hemliga avrättningar av munkar och av fångar
som berövats friheten för minsta misstanke.
När olympiaden frades för 72 år sedan i Berlin
var även det en triumfartad manifestation
av lyckad propaganda för en diktatur,
men då höll tyskarna ej ännu på med något folkmord.
Olympiaden 1980 i Moskva bojkottades av 50 länder,
men beträffande den aktuella Kinasituationen
kände alla till vad Kina hade gjort och gjorde
med sitt ständigt pågående folkmord,
men ändå så ställde inte bara Bush upp men även Sarkozy,
ordföranden just nu för Europas Union,
som ändå anses vara någon sorts demokrati,
för Folkmordsolympiaden
för de europeiska affärernas intressens sak,
rövslickande den grymmaste och största diktaturen
som ser till att Burmajuntan kan fortsätta sitt omänskliga förtryck
och som förr gav Pol Pot-regimen allt sitt stöd
förrän de även sanktionerade Zimbabwe och Sudan
med deras folkmord.
Speglade hägringar
Tro aldrig vad du ser.
Sanningen avslöjas blott av lögner.
Om du en dag inte längre ser dig själv i spegeln,
så har spegeln äntligen för en gångs skull sagt sanningen.
All verklighet är bara en bedräglig hägrings fyktighet,
och vi idioter som vill hålla oss till den
är bara självbedragna narrar och bedragare
då endast tvivlare har något sunt förnuft,
då endast de som lider känner livet,
endast de som gråter känner kärleken,
och endast smärtan är helt fri från lögner,
medan endast döden öppnar våra ögon

för att avslöja den enda faktiska realiteten,
som är allt det bistra osynliga i kulisserna
bakom det falska ytliga skuggspelet
av vårt fåfänga livs bittra oskönhet
som existerar blott för att begrava själen levande.
I mörka ögonblick…
När i svaga ögonblick av djupa depressioner
jag fyr hem till dig i mina tankar
och betänker allt det fasansfulla vi tillsammans gått igenom,
vet jag inte om jag skall bli galen eller gråta
men riskerar båda delarna och det ordentligt,
medan det fnns väldigt lite tröst
i det att faktiskt genom allt vår kärlek dock har överlevt
fastän vi nästan aldrig mer kan se varandra.
Frossandet i mina fantasier
över hur det kunde vara och kunde ha blivit
är som ett slags masochistisk eskapism
som skänker lika mycket smärta som tillfällig lindring,
som om allt det goda alltid måste ledsagas av ont.
Jag är då hellre utan verkligheten
än försakar dessa drömmars hägringar av tröst,
som trots allt verkar mera tillförlitliga än verklighetens grymhet,
då det fnns så mycket mera kärlek i mitt önsketänkande
än i all världens sinnliga bedrägerier.
Bland ruinerna
Vad gör man, när man fått sitt liv förstört,
med dem som avsiktligt förstörde det?
Är någon form av gottgörelse möjlig?
Hämnd och vedergällning?
Kan man söka rättvisa och rättelse
av misstag och godtyckligt självsvålds övergrepp?
Skall man gå ut och demonstrera,
arrangera vilda strejker, protestera våldsamt
och bli del av gatuvåldet och dess pöbel?
Nej, det är allt bara slöseri med tid och energi.
Det enda vettiga att göra är att starta om
och börja om från början
med att tålmodigt försöka bygga upp allting på nytt,
och har man tur kan man i bästa fall
en annan gång undvika parasiterna, hyenorna,
barbarerna och huliganerna
och alla destruktiva idioter
som i okunskap ej visste vad de gjorde.
Oslagbar kärlek
Jag hoppas att du alltid är förvissad om
att jag förblir så trogen i vår kärlek
som jag alltid varit, då jag drömmer om dig varje natt
som vi ej delar i den enda salighet
som sexualitet kan erbjuda:
fulländad tillfredsställelse och utan kränkning,
utan övergrepp och utan sår i känslorna,
hur mycket det ändå kan göra ont.
Du var den enda som ej någonsin höll mig tillbaka,
lade broms på mig och krävde mindre än jag gav,

alltmedan ändå kärleken emellan oss förblev
beständigt ömsesidig genom dialog och växelverkan,
varför den jämt fortsatte att växa, utvecklas och expandera.
Kriserna var oundvikliga med sina avbrotts ständighet
men ledde aldrig till att länkar brast i otrohet
men blott till härliga uppståndelser och återhämtningar
med rikare intensitet i umgänget än någonsin.
Naturligtvis så hoppas vi att det skall alltid vara så,
alltmedan vi dock vet för väl,
att fastän det en gång skall avbrytas defnitivt,
så blir det bara för att i ett annat liv
tas upp igen i andra former.
Min tibetanske vän
Du reser överallt omkring i Himalaya
som en fredlös, utstött av ditt lands ockupationsmakt,
tvingad i exil alltsedan barndomen
i snö och över bergspass mitt i vintern
på sex tusen meter eller mer,
där ditt lands slaktare står redo och beväpnade
på lur att skjuta ner var fykting som passerar
som har den oacceptabla fräckheten att fy ifrån sitt land
som ockuperas av väl troligen den grymmaste av världens diktaturer,
en tvångsateistisk helt totalitär regim
som gör allt mänskligt liv omöjligt
för envar som ej kan böja sig för anti-själslighet,
en påtvingad fanatisk ideologi av ateism
med nationell politisk tvångsförnekelse av själen
med all dess naturliga självklara frihetskrav.
De har förstört ditt land och rivit nästan varje tempel,
nästan varje kloster och bränt upp dess böcker,
ett millenniums samlingar av handskrifter,
och nedklassat ditt folk till andrahandsmedborgare,
de som ej utrotats, förts bort och internerats,
om de fått ha kvar medborgerliga rättigheter alls,
och mördat drygt en femtedel av din befolkning
för att småningom ersätta den med Han-kineser
i långsiktig etnisk rensning, som vi vant oss vid
att blivit alltför typisk för socialistisk diktatur,
steriliserat ett oöverskådligt antal
av ej endast dina kvinnor men ock mödrar efter tvångsaborter
och fört bort som slavarbetare 240,000 kvinnor
för att där i Kina tvingas utan lön till äktenskap med Han-kineser,
för att dessa sedan skall tvångsinplanteras i ditt land
som ytterligare en länk i den långsiktiga etniska rensningen.
Hur många av er har ej redan spårlöst kommit bort
i fängelser, koncentrationsläger och slavfabriker,
skrotade, torterade till döds
och redan bortförda som barn
för att tvångsskolas, hjärntvättas och utbildas
till lydiga kinesiska marionetter
och fångvaktare och capos för ditt folk?
Som judarna fortfarande högt skriker
med all rätt sina påminnelser för hela världen
om politisk diktaturs fagranta brott mot mänskligheten,
så borde ock ni tibetaner och uighurer och mongoler
aldrig sluta visa upp era bevis för mänskligheten
om vad som idag fortfarande får hålla på
i era länder, en förintelse som pågått nu i 60 år

metodiskt genomförd av den totalitära makt
som ännu får regera världens största folk.
Tystnadens vältalighet
De festa pratar på för mycket
för att säga desto mindre
ju mer de försöker säga,
som om de till varje pris försökte kompensera
tomheten i deras inre med ordiarréers syndafoder,
medan den som tiger stilla väcker undran
och intresse för det okända han tänker,
då hans tystnad är så uttrycksfull
och till och med ibland uttrycker mer än några ord.
På samma sätt kan det bli med musiken,
att ju mera oväsen den för, dess mindre njutbar blir den,
medan det fnns ingen vackrare musik
än den som du ibland kan upptäcka i tystnaden.
Nu kanske jag har sagt för mycket,
så det är nog bäst jag håller mig
till tystnadens vältalighets oöverträffbarhet.
Ihåligheten
För varje älskad vän som man förlorar
kvävs man lite mer av all ihålighet som uppstår
i det mörkaste av alla tomrum
som blir kvar i själen som en sjukdom
av de oersättliga kontakter
som för alltid är förlorade
men som man aldrig glömmer.
Kan det trösta dem,
att de på så sätt ändå lever vidare?
Den ovissheten får man leva med,
men om den utgör någon tröst för dem,
om de kan känna att man saknar dem,
så är det likväl för en själv
den klenaste av alla,
då den bara ökar tomheten och saknaden.
Den poetiska överkänsligheten
Lynniga poeter ställer till det för sig ibland,
det klagas på deras växlande humör,
att man aldrig kan lita på deras stabilitet,
att deras ständiga berg-och-dal-bana
är ganska påfrestande för det mesta
då den ej sällan utsätter de närmaste för livsfara,
och så vidare.
Problemet är inte poeten.
Problemet är den poetiska överkänsligheten.
Det är kreativiteten som inte tål någonting,
den är hyperöverkänsligheten själv;
den skapande artisten bär sin själ på ärmen
utsatt och sårbar för alla,
som inte har en aning om den yttersta känsligheten sårbarhet,
i synnerhet inte i vårt samhälle
där empati mer och mer blir en bristvara,
som den inledande bankrutten på hela samhället.
Med detta vill jag egentligen bara ha det sagt,

att slå vakt om överkänsligheten,
den är värdefull,
den är kreativ,
den är ovärderlig,
den känner allt som de festa inte känner,
den är framtiden och tidlösheten,
det är den som gäller allt
när det gäller poesi.
Klart språk och raka rör
Skall det behöva vara någon nackdel
när det gäller poesi?
Det kallas inte längre poesi
om det inte är abstrakt och tillkrånglat,
diffust och ofattbart,
men får då stämpeln prosadikt,
som om det gällde här, att
"ju mer dunkelt tänkt och uttryckt, desto bättre."
Är det verkligen då någon vits med det?
En gammal diktare bekände en gång:
"När jag var ung så skrev jag dikter
som blott jag och Gud kunde förstå.
Nu är det bara Gud som kan förstå dem."
Är det bättre,
än att skriva så att alla fattar?
Vad är poesi och litteratur värd
som ej skrivs för tidlösheten,
som förblir aktuell och fattbar alltid?
Då kan man lika gärna nöja sig
med skrift i vatten eller sand
och hålla sig till dagsländornas drömmar,
som kan vara hur poetiska som helst
fast de blott offras för förgängligheten.
Inget ont i det, men raka rör och klart språk
är dock effektivare.
Desperation
Ge mig frihet, eller ge mig döden,
men låt mig först gråta ut min kärlek uti dina armar,
väl medveten om att det kan hålla på för alltid,
all den smärtan och desperationen utan slut,
som mänsklighetens tårar fyller världens oceaner;
väl medveten om att ej ens du kan hålla kvar mig
ens för det mest korta ögonblick,
då kärleken är fyktigast av allt
och aldrig låter sig bli fångad
utan visar sig blott för att genast undgå oss
och ständigt fånga oss i fällor
eller lura oss alldeles hopplöst vilse...
Ack, på samma sätt är min desperation
helt utan slut, ty så är kärleken.
Livets smärta
Låt det bara göra ont
och låt det skrika ut,
och låt bli att bekämpa det,
men bara glöm det, ignorera det,

för det betyder ingenting,
all denna plåga i det många gånger brustna hjärtat,
alla dessa hjärtesår som aldrig kan bli helade,
allt det som ruinerade ditt liv,
de orättvisa övergreppen och förlusterna
som aldrig kan bli gottgjorda och reparerade,
som svärtade och mörkade ditt liv för alltid,
det är bara ytlighet och stoft;
och vem som än hur ofta sviker dig
och vill förgöra eller mörda dig,
så fnns det alltid någon kvar
för dig att älska
och som kanske rentav väntar just på dig.
Fördumningssamhället
Du skall vara glad mest hela tiden,
äta mycket skräpmat, hamburgare och godis,
sockrat bröd och mycket bakelser med läsk
och se på TV varje kväll minst fyra timmar,
aldrig cykla eller gå men bara åka bil,
och bara läsa löpsedlar och kvällspress
utom serietidningar och veckotidningar
och gå på krogen varje dag
för minst en fylla - alkohol är bara hälsosamt,
som kaffe, sprit och cigaretter,
och om du har ont nånstans
så är det bara mediciner som kan hjälpa,
piller kan man aldrig ta för många av,
och om du tror att du är frisk
så är det något fel på dig och måste undersökas –
alltid fnns det något fel,
och läkare är till för att ge dig ordinationer –
ju mer dyra mediciner du får ta,
dess tacksammare skall du då vara,
för all skräpmat, alla TV:s smarta såpor,
där du slipper skratta själv,
för inspelade körer gör det åt dig,
för att du skall fatta att du måste skratta;
för all skvalmusik som du så tacksamt njuter av
varenda dag helst hela tiden,
som du kan bota tinnitus och dövhet genom
med att ständigt öka på volymen;
och för alla hälsosamt bedövande medikamenter,
som ju verkar så berikande för din besuttna slapphet,
sittfäsket mår bra därav liksom allt annat fäsk,
för att ej tala om allt moset i melonen,
och du kan då sova bättre längre för var dag
så att du en dag slipper vakna mer.
Och om allt detta inte skulle vara bra,
så fnns ju alltid droger.
Berusad av dig
I yttersta livsfara
genom blott din närvaro
kan jag ej bli av med dig,
och det är värre än varenda baksmälla,
då det är omöjligt att bli av med fyllan,
få den ut ur huvudet,
då den blott rusar vidare

som en vansinnig karusell
som skenar och ej mer kan stoppas
men blott hålla på för alltid
i en ständigt mera hisnande acceleration.
Så låt den hålla på då,
och låt mig få fortsätta att vettlöst älska dig,
då sådan galenskap åtminstone är underhållande
och roande ibland,
och om med högst blandade känslor
dock med en komplimang till dig.
Den blodiga historien
– Den sannaste versionen av världshistorien är alla dess offers.
De foders strömmar av oskyldigt blod
som världshistorien består av
står ej att läsa i de fåfänga volymer
som försöker hävda sanningen
patetiskt misslyckat av världens gång,
ty de oskyldiga martyrernas historia
kan ej någonsin bli skriven,
då den är så överväldigande i oändlighet
i sin tragik som aldrig kan ges uttryck.
Om alla dessa oceaners blod av tårar
kunde tala skulle det blott vara
en anklagelse mer omfattande än historien,
ej mot Gud, men blott mot mänskligheten
som ej någonsin har ställts till ansvar
för de brott mot mänskligheten som den bara själv begått.
Men tystnaden av alla de oskyldiga offren
skall blott desto starkare för alltid ljuda
desto mer öronbedövande just genom tystnaden.
Åtrå
Musiken som så praktfullt födar i ditt hår
uppfyller mig med obotlig extas i all oändlighet,
men ringaste beröring därmed skulle krossa mig,
förvandla mig till en förintelse och jordbävning
med bara sargade ruiner kvar,
och ändå kan jag aldrig upphöra att längta
efter den förkrossande förintelsen
som skulle transformera mig i härlighet
från larvig larv till färggrann fjäril
med mer suveräna starka vingar än var örn,
– så skulle de åtminstone då kännas.
Omfamna och dränk mig djupt i dina vingar,
mitt livs ängel, och låt mig gå vilse i ditt hår
och drunkna däri hopplöst och evinnerligt förlorad,
och så skall jag dö fullkomligt nöjd
och njuta av vartenda ögonblick därav
som jag kunde förlänga dödlighetens åtrå
till en oupphörlig masochistisk salighet.
Är kärleken möjlig?
Vi har varit bästa vänner i decennier,
och jag älskade dig alltid,
men det stod för många andra män i vägen

som belägrade dig, så jag resignerade –
ej någon kärlek är värd motsatsen,
och kärlek har ej någonting att göra med rivalbråk.
Jag var offer för mitt öde,
vilket jag för länge sedan accepterat,
så att man på skoj till och med kunde påstå
att jag blivit gift med det,
alltmedan under årens lopp min kärlek
bara vuxit starkare i mognads djup
och även då i skönhet och i värde.
Låt det bara så få fortsätta,
och fastän vi ej någonsin förenades,
så blev på något sätt vi heller aldrig separerade.
Förlorade förluster
När jag vandrar ensam bland ruinerna
och dränker min melankoli i desperation
som inte kunde bli just mera ytterlig,
verkar den slutliga lösningen på samtliga problem
mest vara all den frid som döden kanske ger,
och man är redo att ge upp allt det som ännu ej förlorats,
när en röst med ens blir hörd bland spillrorna
och återkallar dig till verkligheten,
den mer verkliga än alla världsliga fadäser
och bankrutter och materialismens hela nonsens,
kärlekens oantastliga verklighet,
och du hör din vän med mildhet säga:
"Alla dina tårar är rent guld för mig,
för de påminner om att jag behövs
om ej för annat, så för andras sorgers lindring,
då min kärlek bara existerar
för att bidra till att upprätthålla
den universella kärleken,
som aldrig nånsin får försummas eller överges.
Ursäkta min påminnelse."
Och plötsligt var min kärlek väckt till liv igen,
i jämförelse med vilken alla världsliga bekymmer
plötsligt var försvunna bortom horisonten
och för gott, ty det fnns ingen annan verklighet
än kärlekens, som lever.
Sann relativitet
Hur kommer det sig att din skönhet aldrig avtar
men blott växer inte bara år för år
men dag för dag, som om kärleken var så relativ
att den kan hålla på att växa
i betagande fascination och charm
och expandera i oändlighet
i påtaglig motsats till ekonomin?
Jag är blott fascinerad och förundrad,
slagen av förvåning inför detta fenomen
och har ej någonting emot det –
låt det bara hålla på och fortsätta,
jag följer gärna efter troget som din älskare
till vilken höjd och fart som helst
och har ej någonting emot accelerering,
då jag är troheten själv
som aldrig uppger någon kärlek
vart den än må föra mig.

Visa mig vägen
Visa mig vägen, älskade,
och jag skall entusiastiskt följa dig
och lämna allting bakom mig
som inte är förenligt med din skönhet
och din ojämförlighetens väg
som alltid ledde mig till rätta
genom din idealisms så uttrycksfulla tystnad
och dess högre sanning än vad några ord kan återge,
som gladeligen jag blint följer
medan mina ögon öppnas mer och mer
för synskhetens clairvoyance och bättre syn
som tilliten till dig så oförtrutet givit
utan att ha någonsin falerat eller svikit mig
men hållit mig på spikrak kurs
på ditt så spännande oemotståndlighetens villkor
att jag aldrig skulle få nå fram till dig.
Håll bara mig i gång, och jag skall vara lycklig
nog att orka hålla på så länge
som du blott fnns till
som eftersträvansvärd för all min kärlek.
Det tysta pianot
Vem tystade dig, musikskattkammare,
som spred så mycket värme, ljus och glädje?
Vem satte stopp för all den levande musiken
för att överrösta den med oväsen och skval,
massornas vrålkonserter och såpoperor i TV?
Får vi aldrig mera höra levande naturlig ren musik
av mjukhet, skönhet, harmoni och melodier?
Jag är rädd att oväsensproblemet sitter djupare.
Det första världskriget var det som satte punkt för världens skönhet,
redan då dog poesin och den naturliga musiken nästan ut
i skyttegravarnas granatchocker och massmanspillan
för att inleda oväsensåldern av miljöförstöring,
30-talets hårdhet, fulhet, diktaturer, krig och terror
med funktionalism, materialism och kall omänsklighet
som gjorde slut på skönheten och fantasin i konsterna
som övergick, förföll och dog i modernistiskt nonsens.
Ännu är det ej för sent.
Vi kan ju stänga av televisionen,
vi kan ju avstå från fördumningssamhället
och all dess skval av hjärntvätt,
och allt vad det tysta pianot önskar
är att någon sätter sig och spelar.
Diamantkärlek
Vår kärleks inhöljda mysterium
är liksom en hemlig vinterträdgård,
alltid där och blomstrande
men dold från alla utomstående
helt fri från insyn i jungfrulighet
som aldrig kan beröras
men som ständigt måste omhuldas
och skyddas mot okunnighetens intrång.
Ändå blev vi alltid kränkta av dem
men blott för att resa oss igen
som varje trädgård efter varje vinter,

och vid varje ny återuppståndelse
har den fått alla andra trädgårdar att blekna
i sin oförlikneliga skönhet och bestående perennitet
liksom en diamant som bara hårdnar i sitt värde
ju djupare och hårdare den pressas
ner i hemlighetens mörker.
Källan till vår hemlighet
Vad håller oss så friska och så fräscha i vår oskuld
trots vår korsväg av allt elände och tragedier?
Är det för att vi så hårt arbetar eller älskar?
Jag tror det är något mer subtilt och dunkelt
och är nog benägen att benämna det vår idealism
som aldrig viker ens för bulldozerattacker
oberoende av hur vi än blir överkörda.
Vare det rubriken för vår hemlighet:
den oslagbara optimismen
och all den entusiastiska arbetsnarkomanin
som bara tilltar ju mer den blir överansträngd.
Kärleken är vilan från nedslagenhetens slagfält,
och med åren skall vi mer och mer behöva den;
så låt den gärna bli ett efterlängtat lyckligt slut.
Utslagen
– en sorts modern dikt
Ställd i vrån
i utslagen nedslagenhet
i brist på påslag
berövad all slagfärdighet
kan man ju få slag
för mindre här i skamvrån
av groteskt misslyckad slagkraft
som bara slår fel
vad för slag man än begår,
och allra mest i slagsmål,
så det är lika bra att slå på stort
och satsa på ett sjöslag
för mera slående pokulering
av mera avancerat slag.
Vad kom efter de 400 slagen?
Det blev ett slags liv trots allt.
Kvalitet och säljbarhet
När säljbarheten sätts i första rummet
löper kvaliteten risken att försummas och försvinna.
Kvalitet är allt, ty kvalitet är hållbarhet,
och hållbarheten är den enda lönsamma i längden.
Konsumtionssamhällets syndafod av skräp och skval
har ruinerat världen och förstört den
medan kvalitetens hållbarhet skall överleva den.
Det enda trygga därför är att hålla sig till hållbarheten,
kvaliteten, som når högst om den är tidlös.
Tidlösheten, säger då kapitalisterna,
är inte säljbar. Nej, men den är alltid användbar,
och säljbarhet är något övergående som inte håller.

Skona oss från konsumtionssamhällets syndafod av skräp och skval,
låt den försvinna och gå under som den syndafod den är,
så att vi äntligen kan få ha hållbarhetens kvalitet i fred
och koncentrera oss på den som det allenaste väsentliga.
Desperationens svarta hål
– till en gammal vän, överlevare från Warszawa
Desperationens svarta hål
är i sig själva obeskrivliga som evighet
i sin omätliga förtvivlans avgrunder
av tragedier, lidanden och katastrofer.
Men du överlevde ändå ghettot i Warszawa
och det makalöst heroiska upproret
som i stort sett lämnade allt Polen dött
åtminstone till hälften, när du kom hit
som ett vrakgods av historiens efterskörd
utkastad på en öde skövlad strand av skärvor
för att dock begynna ett nytt liv
och delta i nytt skapande av en ny värld.
Så gjorde du av ditt liv en succé,
men nu, när du är borta,
lever ändå tragedierna fortfarande,
omätligheten i allt lidandes förtvivlan,
och förlusten av dig bara bidrar
till de eviga oreparerbara förlusterna,
historiens svarta hål som aldrig kan ta slut
och aldrig fyllas, hur de överväldigande strömmarna
av mänsklighetens tårar aldrig än kan upphöra
med sina översvämningsfoder
som ej någonsin kan stämmas
men allenast tillta i oändlighet.
Till en annan passerad vän
– Den gudarna älskar dör ung, sägs det. Han var som en bror för mig i 33 år – och blev aldrig en dag
äldre.
Min vän, var är du nu?
Måhända någonstans bland molnen,
fri och svävande och triumferande
i njutning av att vara av med allt
men samtidigt i saknad
av allt det som du ej kunde få tillräckligt av?
Låt mig få vara med och fyga
i din magnifka jubelfykts storslagenhet,
fortfarande helt omisskännlig
som den var i livet, varme, generöse vän,
en härlig furste för envar som kände dig
och för oss fullständigt oacceptabel som förlust.
Du övergav din livsfest när den var som bäst,
vi sitter kvar helt ensamma och övergivna,
som utlämnade i öppen båt på havet utan vår kapten.
Men desto klarare förblir ditt minne levande
som outtömlig glädjekälla,
oföränderlig liksom du själv,
för alltid ung och odödlig i tidlöshet –
du har helt enkelt kilat vidare
blott för att desto säkrare förbli och stanna kvar.

Skrotsamhället
Lämna mig i fred från all denna sjuka stress,
där konkurrensen upphöjts till lagen över alla lagar
med fritt fram för alla att slå ut varandra
i massfabricering av skrot och skräp
där kvantiteten är det enda som gäller
så att den som är värst måste vinna
med att dränka och kväva alla mindre kvantiteter.
Därför har vi detta skrotsamhälle,
denna planet dränkt av skrot och skräp,
denna av människans skit förgiftade värld
vars morbiditet och sjuklighet accelererar
i samma takt som befolkningsexplosionen,
som femdubblats på hundra år.
Skona oss från all denna lort,
denna universella massmediala hjärntvätt
som bara insisterar på att begrava all verklig kultur levande
och på att förvandla människan till sig själv multiplicerande robotar.
Att ta sig fram med lobbande intriger
och manipulativa manövrer
ger en bara smutsiga händer
som aldrig kan tvättas rena.
Vad har det då blivit av den hederliga och ärliga människan?
Vad kan hon annat göra i denna skrotvärld
än bara gå och skrota?
Lindas café
– med komplimang och tacksamhet
Det lyser i Lindas café
i mörkret vid midvinter
ej långt från vattnet
i den pittoreska idyllen
med staden på brusande avstånd
behörigen distansierad med all sin stress,
medan färjecaféets välgörande lugn
strålar varmt hela året
med innerligt välkomnande
av var vilsen och sökande själ
som mår väl av den värme som bjuds,
som vi alla så utomordentligt behöver.
Caféets idyllatmosfärs
inspirerande uppbygglighets
oundgängliga sagomagi
har nu blivit en nåd att se fram emot
ej bara en gång i månaden
men snart sagt alltid.
Advent
Var fnns kärleken i vinterns mörker,
har den gått i ide eller är begraven levande,
sorterats ut och/eller lagd på is,
måhända blott förträngd och avlagd
i den allmänna uppgivenheten,
undanbedd, förtappad och förskjuten
av den rådande tidsstämningen
av manfall, sönderfall och isolering

i den nifelhemska desperationen;
men det är allt bara övergående
som skuggorna av vinterns dysterhet,
och bortom dödens hotande visioner
väntar livet på att återvända
med sin allsvåldiga överväldigande kärlek.
Allt vad vi behöver göra är att övervintra
såsom vi gjort varje vinter förut,
hålla våra hjärtan varma under snön
och skydda kärleken mot kylan
och upprätthålla ljuset i vår själ
där den dock fortsätter förkovras
längst i djupet av vårt mörker
oförytterligen, obestridligen, oändligen
liksom vårt hela expansiva universum.
Strandad
Vräkt i land på ingen mans strand,
förkastad som en trasa smuts
fnner jag mig fullständigt bortkommen och utlämnad
som ett utsorterat och utrensat övergivet barn
med inget kvar att hålla sig till
utom ett omätligt hav av sorger
efter den omistliga förlusten av tre gamla vänner
som jag aldrig mer får skratta samman med,
och allra minst nu i midvinterns tilltagande mörker,
när som livet knappast kunde bli mer tungt att bära.
Trots förlusterna så lever ännu kärleken,
vårt enda hopp för livet och för mänskligheten,
outtömlig och omöjlig att besegra,
enda stråt att gripa efter i lavinerna
av ödets grymhets kataklysmers obönhörlighet;
men sällsammast av allt är,
att man behöver aldrig bli beroende av andra,
aldrig ha behovet av att bli omhändertagen,
vårdad och tyckt synd om eller vara älskad,
om man bara älskar själv
och är sin kärlek kontinuerligt trogen.
Om relativiteten i avsked
Dina vänner fnns där alltid
fast du nästan aldrig ser dem,
och när de är borta till och med
förblir de ständigt dina vänner
frånvarande och närvarande,
och när du efter någon längre tid,
ett åratal och kanske ett decennium,
träffar dem igen,
så är det som om ni sågs nyligen,
som om ni skiljts ej tidigare än igår,
de verkar ej förändras,
då sann vänskap aldrig någonsin förändras
men blott mognar och tillväxer genom åren
i intimitet och styrka och pålitlighet,
tills länken brister och defnitivt blir etablerad
som oseparerbar och oomkullrunkeligt osårbar,
då sann vänskap inte ens med döden kan avbrytas
men blott därigenom ytterst etableras
såsom absolut för alla tider.

Upplysning
– inte särskilt ortodoxt vid juletid
Man kan resa i oändlighet
och hålla på och söka utan resultat,
alltmedan närmast dig bredvid
fnns alltid kärleken och väntar
tålmodigt på dig för alltid fåfängt,
medan du går miste om den
bara med att ge dig ut att söka den.
Ty kärleken är utan möda
och omedelbar ju sannare den är,
som blott ett blixtens ögonblick
som upplyser all evigheten desto mer
och icke desto mindre för sin oerhörda korthet,
som den upplysning som Buddha genomförde
bara genom något fyktigt ögonblick
förevigat i en universalreligion
som samtidgt ock reformerade de gamla.
Inget avstånd, ingen tid och ingen ansträngning
behövs för kärleken som bara existerar
genom att en själ går utanför sig själv
och bryr sig om en annan
genom trohet, medkänsla och konstruktivitet,
förståelse och sanning.
Midvinterbaksmällan
Alla dina spöken trakasserar dig
för att dra ner dig in i det förfutnas träsk
av bara depressioner och mörk intighet,
och allt vad du kan göra är blott att i apati
stirrande betrakta svarta hål i luften
i trist väntan på den ringaste förändring,
och för alla dessa spöken att nå'n gång ta slut
och sluta bombardera dig ihjäl med pinsamhet;
och du kan bara sörja den tid då du ännu levde,
fri och ung, vital och kreativ,
medan nu du inget annat har att göra
än att bara blekna bort i drömmars hägringar
och narcissistiska självbedrägeriers självförförelse.
Finns det då ingen frälsning, inget hopp?
Jo. Aldrig fanns det drömmar, som man inte vaknade ifrån.
Blåtiran
Tindra, öga,
i din färgprakt,
spraka i din svulstighet,
väck sensation
med denna färggrannhets
exceptionella lysförmåga,
konkurrera ut all blåögdhet
och själva regnbågen
i all sin ultravioletta purpurhet,
din prominens är välförtjänad,
här slocknar allting ljusblått
inför denna djuphavsmörkblå bula,

makalös i prakt,
hur oförtjänt du än emottog den
av simpel avundsjuka
från ett rännstensfyllo,
för att han blott hade påsar under ögonen.
Försvar för de förtrampade
Vår tid skall komma,
deras tid som trycktes ner,
förtrampade och ignorerade
och nedvärderade till ingenting
blott för att de dock var,
mot strömmen, därför förbisedda,
överkörda för att de var annorlunda,
utfrysta och fockade som icke lämpliga
och refuserade som främlingar,
ett obehag att skrota och förtränga
och betrakta som ej existerande
just för att deras existens är oförneklig.
Men vi fnns och skall för alltid resa oss
på nytt och fortsätta som osaliga andar
bara desto säkrare för vår exil i underjorden
i förträngdhetens föraktade asyl
och alltid hemsöka historien
för att man någonsin i ignoransens namn
försökte att begrava någon levande.
Kall- och rivstart i motvind
– Någon frågade: Hur många blåtiror? Var inte orolig. De blir alltid fer.
Det går inte. Det säger ju sig självt.
Man bara står och stampar,
sladdar ner och halkar,
slaskar ner sig och blir bara skitig,
svär som sopebilshanterare
och känner sig så stinkande som de
alltmedan allt går fel,
man pressar sönder sig,
ådrar sig infektioner och får sammanbrott,
alltmedan alla kräver av dig
att du måste göra allting genast!
PÅ EN GÅNG!!!
Allt som fattas är punktering.
Annars är man fullständigt komplett
i vintermoddens färdighet
av mest utslagna vrak blott överallt.
Fatal diagnos
Liksom i alla allvarliga sjukdomar
förstår man inte vad som händer,
man känner inte igen sig själv,
man känner sig förlora kontrollen
inte bara över kroppen men över sig själv,
ens sinnen spelar en bara spratt
och omvandlar ens liv till kaos;
och även de mest ordentliga blir förvirrade,
sömnlöshet är oundviklig,

men det värsta är den ständiga kortslutningen
som gör att din hjärna bara går runt, runt, runt
som en tvättmaskin och bara ältar samma sak
som du inte kan släppa fast det förintar dig,
som ett slags frivillig självförstörande hjärntvätt,
och det är det allvarligaste symptomet:
den självgenererade självdestruktiviteten,
det mest fatala och hopplösa av beroenden;
och det har aldrig funnits något botemedel
utom dödens äntliga befrielse.
Diagnosen är obönhörlig: du är förlorad,
du lider av det värsta man kan lida av
och som hela tiden bara kan bli värre,
din undergång är oundvikligt hopplös,
för det har aldrig funnits någon bot för kärleken.
Det ouppnåeliga
Är det det som gör kärleken så oupphörligt attraktiv
med denna mystiska makt som ständigt förnyar sig
och alltid drar i dig igen och rycker upp dig
för att aldrig överge dig eller lämna dig i fred,
det faktum, att den sanna kärleken är ouppnåelig,
så att du alltid strävar efter vad du aldrig kan nå
och alltid söker efter vad du aldrig kan fnna?
Det absoluta kärleksidealet fnns,
och därför är det vad vi alla alltid jagar efter,
men problemet är, att det är aldrig praktiskt
men bara alltid förblir en teori som aldrig kan realiseras.
Ändå håller vi på och försöker utan att någonsin tröttna
i denna den absoluta fåfängans jakt
på den ständigt undfyende förtrollande hägringen,
som ingen kan förneka att alla ser
men som vi lika litet kan konkretisera
som klättra upp på regnbågen;
men försöket är väl vad som mest av allt
dock håller oss alla uppe och levande.
Klagomål
Det klagas överallt,
men detta är ett friskhetstecken:
om man klagar, ser man dock vad som är fel
och skaffar man sig sund distans därtill
i att man själv tar avstånd
från allt det oacceptabla, sjuka,
misslyckade, korrumperade och onda.
Bara om man låter sig bli påverkad
därav är man själv illa ute,
om man låter sig bli deprimerad,
nedslagen och ledsen och går i affekt
av missförhållandet, i stället för att
sunt ta ställning mot det och ta avstånd från det.
Samhället är sjukt av formalism
och byråkratisk självmumifering,
96 procent av alla klagomål till EU:s domstol
kommer från det sjuka Sverige,
som med andra ord har högsta EU-statistiken
när det gäller påtalade orättvisor;
men det kan ses som ett sundhetstecken
att de över huvud taget blir påtalade.

Antiexhibitionisten
Inte för att han gömmer sig,
men han är ingen sandwhich-man
och tycker därför inte om att skylta
varken med sin nakenhet, sitt mode,
sin förträffighet, sin duktighet,
sina skitiga srövlar, sin läskiga näsa,
sin patetiska bedrövlighet, sina manier,
sin morbiditet, sin sjuka fantasi,
sina hemliga kärleksaffärer,
sina groteskerier och avskyvärdheter,
sin extravagans och sin praktlystnad,
sin intelligens eller brist på,
sin fåniga ständiga bortgjordhet
och icke önskvärda olämplighet,
kort sagt, något av sig själv,
då han är antiexhibitionisten
som mest njuter av allt sådant blott
hos alla andra.
Den vilsna juden
Jag trodde jag äntligen hade ett eget land
efter tjugo sekler utan,
men det har bedragit mig,
det har uteslutit mig,
juden som trodde rättvisa var möjlig,
som trodde han kunde vara stolt över sin identitet,
som trodde att Gud menade allvar
när han sade, 'Du skall icke döda,'
juden som trodde hans eviga exil
äntligen var över när han välkomnades hem
till ett land som byggde nya Berlinmurar
och där hans främsta plikt blev att genast dra ut i krig
för att döda civila utan urskiljning,
som storebror Amerika hade lärt dem att göra.
Mitt land och mitt folk är förlorat
igen, som vi alltid har varit,
utkastade på drift i en meningslös värld
som alltid leddes och drevs av vansinne
och därför hopplöst gick fel från början,
som om man någonsin kunde tro på någonting.
Helt enkelt
Vem kan kämpa mot allt det oacceptabla
i vår värld, dess skräck, fördärv och fulhet,
våldets meningslöshet överallt,
den galna egoismens hänsynslöshet,
den helt frivilliga dårskapen i okunskapens blindhet,
den allmänna destruktivitetens ansvarslöshet,
jaktvansinnet på den falska trygghetsillusionen,
den globala paniska klimathärdsmältan?
– Vi ej endast kan men måste kämpa mot alltsammans
genom att helt enkelt ta klar ställning mot allt det oacceptabla
och ej någonsin ge avkall på det faktum,
att i motståndet mot dem och ställningstagandet i stället
för all skönhet, sanning, kunskap, utbildning,
naturen, fred och kärlek, har vi rätt.

Kulturbetraktelse
– självklarheter, naturligtvis.
Vi klarar oss inte utan den.
Det är den som håller mänskligheten uppe,
visar vägen och ger mening åt tillvaron,
medan allt det andra egentligen är oväsentligt,
materialismen, kapitalismen, politiken,
som bara förorsakar besvär,
medan kulturen är det enda som lyfter oss
över djurstadiet och barbariet.
Därför är mänsklighetens enda hopp
att låta sig ledas av kulturen
och inte av egoism och materiell vinning,
makt och pengar, prestige och fåfänga.
Vad är då kultur? Det är egentligen allt
som innefattas av konstruktiv andlig odling.
Däri ingår inte bara bibliotek och alla sköna konster
men även så vitt skilda saker som miljövård,
trädgårdsodling, tolerans och godhet;
och det är världens och politikens plikt
att gynna detta och följa dess idealism,
ty annars förråder de mänskligheten
och är inte bättre än Hermann Göring när han sade:
"När jag hör ordet kultur osäkrar jag min revolver."
Anonymitetens fördelar
Man slipper visa sig.
Man slipper skämmas för sig själv.
Man slipper blygas för vad man är,
med ögonpåsarna och rynkorna,
det glesnande håret, det strejkande minnet
som inte längre vet vem som hälsar på en
då man har glömt både namnet och var man setts,
den efterhängsna fotsvetten,
blygheten och skräcken för att bli sårad,
paranoian och den befogade nojan
för att ständigt bli överfallen bakifrån,
rädslan för att tappa byxorna i sällskap
eller för att ständigt nödgas kontrollera
att man stängt gylfen ordentligt,
för när man inte gör det har man inte det,
och så vidare.
Bättre då att inte synas offentligt,
att inte skylta med sina personuppgifter
i forum som kräver att få veta exakt när man är född,
att inte göra sig skyldig till alla sina blottor,
att hålla sig i skinnet
för både andras säkerhet
och sin egen ömtåliga husfrid.
Sista utvägen
När ödet ständigt bucklar till dig
för att strypa dig i stressens oro och bekymmer
under ständiga trafkförsåt och olycksfällor
för att driva dig till vanvett genom datorhaverier,
virusinfektioner, serverstrandningar och hårddiskkraschar,

och när allt du får för att du alltid har så rätt
är sönderslagningar av dem som alla har så fel,
när undergången hotar dig med slutgiltig ruin
och alla dina bästa vänner dör
alltmedan de få återstående avbryter all kontakt,
när allt går sönder och du ingenstans har att ta vägen
undan den slutgiltiga förintelsens nervsammanbrott,
så fnns det alltid en sak kvar som du kan göra,
och det är att ägna dig åt hälsosam meditations
väsentligheter i ditt vinkrus.
Ett självmords anatomi
(Obs! Ingen rekommendation!!!)
Vilken diktare har aldrig tänkt på självmord?
Det ironiska är, att alla de som lyckades
dog allra minst,
då de just genom att helt frivilligt utplåna sig
blev desto mer odödliga,
då deras verk i mer än bara blod- och eldskrift
levde vidare och kvar som mera levande
än deras självförtärda liv.
Av alla ideal är skapandet det svåraste,
då kreativiteten kräver mer än någon människa kan ge,
då dess förverkligande alltid kräver mera.
Så kan konstnären i dödlighetens fjättrande begränsning
aldrig leva upp till vad hans ande kräver,
som alltid måste trotsa, utmana och krossa
alla materiella möjligheter och realiteter
och orsakar därigenom oundvikligt tragiskt
ett konfiktförhållande emellan kropp och själ.
De festa som har varit inne på det här med självmord
och som överlevt har funnit något av ett nytt liv
som ett slags uppståndelse och pånyttfödelse
som ofta stimulerat dem till nya tag och kreativitet;
alltmedan andra, som ej kom tillbaka,
som Victoria Bendictsson, Karin Boye, ibland andra,
dock förverkligade sina odödliga jag
igenom själens segers kompromisslöshet.
Patienten
– smärtsam betraktelse från levande livet
Min vän, jag ber om ursäkt
att jag kom för att besöka dig
i ditt beklagansvärda tillstånd,
överlevd, men föga mera,
och plötsligt böjd och åldrad
utan någon gnista kvar,
som helst blott ville gå och gömma sig,
som om du skämdes för ditt nya yttre
och för att alls visa dig för sådana som kände dig
som ung, vital och intellektuellt briljant,
nu blott en skugga av ditt forna jag
som gömmer sig i drömda glömda minnen
av hur det en gång var bättre ställt
i lyckligare, ljusare, mer framgångsrika dagar,
motsatsen till hur det är idag.
Jag ber dig om förlåtelse att jag besökte dig

och skall ej mera hälsa på dig
förrän du har återvänt till livet
som den hjärtliga och goda vän du alltid var
som ej behöver gömma sig i sängen för dina besökare.
Min patetiska visit aktualiserar den betraktelsen, tyvärr,
att det nog vore bättre att omedelbart ta avsked
utan krus från livet, när det går i kvav,
än att bli opererad till oigenkännlighet
för att förvisas till en existens av skuggtillvaro
utan värdighet och uttänjd bara för att öka smärtorna.
Hjärnskrynklaren
(Enligt gammal sovjetisk psykiatri kan det ibland hända att patienten får för sig att det inte är något
fel på honom, vilket komplicerar fallet.)
Problem med någonting i sinnet?
Kanske någon liten depression?
En mindervärdeskänsla eller blyghet?
Kanske har du skuldkänslor för ingenting?
Det ringaste besvär kan du lätt slippa
om du går till Sinnesskrynklaren,
som bara existerar för att hjälpa dig
med dina samtliga problem,
som enklast löses genom piller.
Han har piller mot allt möjligt,
som bekvämt får dig att glömma allt,
bedöva dina känslor så du slipper känna nånting mer
och så att du kan sova lugnare och längre,
och om du har sömnproblem
så är ej heller det något problem.
Det fnns ju sömntabletter
för att kompensera alla piller som gör dig klarvaken,
och om dessa ger dig bieffekter
fnns det andra piller emot det.
Det fnns 374 diagnoser ungefär
för alla psykiska problem och störningar,
fast det för 50 år sen bara fanns 54,
och det fnns nu 174 psykofarmaka att välja bland
mot bara 44 för 50 år sen. Vilken framgång!
Vilken suverän uppfnningsrikedom!
Ja, Sinnesskrynklarna uppfann dem alla
liksom medicinerna emot symptomen,
och de är naturligtvis samtliga vanebildande.
Och om det uppstår underliga bieffekter,
som psykos och självmordstankar,
som gör somliga till mördare
som efter sina massmord och massakrer
själva tar sitt liv, så är det inte medicinens fel,
men snarare att de har fått fel diagnos,
vilket betyder att man måste komma på den nya sjukdomen
och hitta på en lämplig medicin emot den.
Så gå bara lugnt till Sinnesskrynklaren
och ha en pratstund med honom i godan ro,
och han skall genast komma på vad som är felet med dig
och ge dig rätt medicin för att kurera
din hjärnverksamhets oacceptabla status;
och när du då slutar som en finande och färdig zombie
som ej mer gör någon skada med att sova dygnet runt,
så kan du anse dig som fullständigt kurerad
utan någon vidare komplikation.

Försök till realistisk självbetraktelse
Som ett moln på ständig drift i ständig upplösning
utan mer än drömsubstans
är drömmen av min existens,
som fyter fritt i oceaners turbulenser
utan mera mening än en fyktig natt
av icke mer än lösa drömmar.
Mitt liv är en dröm som snabbt går över
för att måhända övergå till andra drömmar
av ej mera konsistens än någon annan dröm
av hägringar som skrivits blott i vatten
för att genast upplösas och glömmas bort.
Ett liv kan liknas vid en baksmälla
som konsekvens av födelsen
med döden som dess äntliga kurering,
livets enda två väsentliga begivenheter –
en högst pinsam kalldusch till entré
och en sorti när ingenting fnns kvar
till ingenting.
Ömhet
Mjukhetens behag gör ömheten mer sårbar.
Det är inte alla som förstår,
att ömheten är dubbelsidig:
den som ömmar djupt för andra
är desto mera sårbar själv
och råkar alltför lätt mer illa ut
än andra. Konsekvensen eller resultatet
är att dessa ömsinta och sårade martyrer
genom många krockar får en garvad yta som bedrar,
då de tycks ha ett kraftigt skinn på näsan
som bara döljer dåligt höljda sår på djupet.
Ju mer ömhet, desto mera sårbarhet,
så var rädd om dem som ömmar
och var öm mot dem tillbaka.
Metafysiskt
För länge sedan död och ändå alltjämt levande,
måhända ett mysterium i väntan på oss alla
här i livets mellanstadium
mellan vad som föregick och vad som kommer efteråt,
om vilket vi ej någonting kan veta.
Ändå känns det,
som om både vad vi lämnat och det efterkommande
har varit och skall bli långt bättre,
som om alla frustrationer hörde till vår dödlighet
och bundenheten därtill var begränsande
för våra spirituella möjligheter.
Buddhismen förespråkar ett Nirvana
som ett idealiskt själsligt upplyst tillstånd
som kan uppnås även inom dödlighetens ram,
men det är inte särskilt övertygande
och tydligen blott reserverat för ett ringa fåtal.
Kan vi då blott drömma om ett paradisiskt idealtillstånd
av den universella kärleken förrän vi föddes
och som väntar oss på andra sidan graven?

Det är då åtminstone en underbar idé och möjlighet,
men också det är bara drömmar av oss dödliga.
Men det är kanske den slutgiltiga defnitiva trösten:
att vi i all vår begränsning
ändå har en obegränsad frihet
till att tro och drömma om och fantisera vad som helst.
Diktarens privilegium
En poet går bortom verkligheten
och har rätt att vara exkluderad
från det världsligas småaktighet,
då det för honom (henne) är naturligt
att gå utanför konventionella dimensioner,
då hans (hennes) värld är tidlösheten.
Tro ej att du kan få något grepp om honom (henne),
stoppa in honom i något fack,
etikettera eller stämpla honom (henne),
då han alltid kommer att undvika all defnition
och trotsa alla läsares och forskares försök
till tolkning, desto mera så i alla tider,
då han redan ifrån början steg åt sidan
och tog avstånd från allt självbedrägligt sken
för att blott hänge sig åt allt det andra
som ej någon kunde defniera och förstå
och göra det i någon mån förståeligt,
som en sorts medium
mellan den konventionella dödlighetens dimensioner
och den ofattbara tidlöshetens oförgänglighet.
Vad spelar det för roll?
(Diskuterat problem: Om man skulle organisera en heterosexuell 'Pride festival' skulle homosexuella
och lesbiska gå till angrepp i protest mot den öppna förolämpningen...)
Vad spelar det för roll
vad uttrycksmedel kärlek tar sig
bara den blir uttryckt väl?
Om du är lesbisk eller homosexuell,
nekrofl, bisexuell, ja, vad som helst,
så måste du ej demonstrera det.
Du kan fritt praktisera vad som helst,
allt är tillåtet, det är fritt fram för all perversitet,
avvikelser av alla slag är välkomna,
ingen äger längre rätt att trakassera dig för det,
men det är faktiskt en privatsak
som, när den demonstrativt blir förevisad,
bara framstår såsom löjligt ful,
då den förlorar sin seriösa kärleksmening
som blott kan bevaras sann och vacker
när den äger rum privat och utan insyn
under lakanen och ödmjukt
utan pornografsk och prostituerad exponering.
Ju mer hemlig, mystisk och svårfångad,
desto mera attraktiv blir kärleken,
då romantiken lever bäst som färggrant utklädd
och blir som maskerad och beslöjad spännande.
Dess nakenhet är enahanda, tråkig och trivial
och desto mindre effektiv ju mer den demonstreras.

Insomnia
Som soluppgången är min kärlek
som ej någonsin går ned igen
men bara håller på och skiner
som en själ som aldrig sover
men blott håller på och strålar
som en sorts oupphörligt drömmande
som får allt liv att explodera
inte blott av energi
men av allt möjligt skapande
och framför allt ett alldeles nytt liv
av glädje och förunderlighet
nästan intill ren surrealism.
Om det är kärlekens effekt,
så låt mig älska bortom döden
och ej ens behöva sova mera.
Marknadsavföring
Marknaden är full och bara spyr hela tiden.
Vem kan ägna sig däråt
utan att själv bli full och nerspydd?
Det är bara avföring marknaden handlar om,
då den skiter i allt det väsentliga.
Jag vill inte ha deras skit.
Jag vill inte ägna mig åt skit.
Marknaden får skita ner sig utan mig,
och dess spyor och skit får den torka upp själv.
Problemet är att den aldrig gör det.
Den bara skiter på sig mera hela tiden.
Marknaden är bara en massproducent av avföring,
och den är ensidig och enkelriktad
och går under det falska namnet – Lönsamhet!!!
Därför är den så attraktiv för Girigheten,
som aldrig slutar att gå på den fnten
med ännu mera skit och avföring som resultat.
Marknadsföring är en masspsykos
som bara är en tävling i att skita ner sig,
det gäller att kräkas så mycket som möjligt,
så att man blir köpt som prostituerad avförare.
Året
– Årets vandring symboliserat genom fyra gestalter
Våren är en jungfru skär och ren,
i vithets renhet klädd
med fritt utslaget hår
som lyser liksom solen
i sin blondhets generösa fria längd
och väntar på att få omfamna dig
och fylla dig med kärlek.
Sommar är en brud
utstyrd i prakt och glädje
med en blomsterkrans i håret,
festande och glad mest hela tiden
non-stop under yrande banketter
utan slut och utan hejd
på livets glada lössläppthet.

När hösten kommer är hon mor,
en varm och älskande ljuv famn,
som ägnar mesta tiden åt betraktelse
och ömhet utan slut
och skördar noggrant
för en framtid utan slut
för livets främjande och oupphörlighet.
Det sägs att vintern är en styvmor,
sträng och stram och grym
och omänsklig ibland i kyla,
men hon är den vackraste av alla,
den mest rena och oemotståndliga
i kall distans men desto skönare
i sin utmanings ouppnåelighet;
och det är igenom hennes prövningar
som jungfrun föds på nytt
och livet tar sin början.
Nollad
Urlakad och nollställd,
förbrukad och utbränd,
slutkörd och kvaddad,
reducerad till apati,
renons på allt,
slagen till slant,
förintad till intighet,
och nykter dessutom,
är livet rena nollningen,
medan vinterförlamningen tilltar
och gråheten bara breder ut sig
i universell likgiltighet,
med den fördelen dock,
att man kan alltid börja om från början,
att noll ändå alltid är ett utgångsläge,
och livet aldrig kan bli på minus.
Älskar du mig än?
– från en gammal ungersk romans
Hur är det möjligt,
att du fortfarande kunde bry dig
om denna gamla skithög
med sina säckiga byxor och skakiga knän,
det ständigt mer rynkiga ansiktet,
finten som breder ut sig överallt
utom där den borde,
denna uttråkande gamla narr
som inte längre kan narra någon,
denna fallfärdiga ruin
av vad som en gång kunde ha blivit något,
detta rövhål av en olycka
med bara sliskig sentimentalitet att bidra med
utan något initiativ kvar
och ingenting att komma med
utom detta fortgående förfall
av ett värdelöst kadaver
som snart kommer att tas om hand
och skrotas som alla andra lik.

Hur i all världen kan du fortfarande älska mig?
Om det är möjligt,
då är vad som helst fortfarande möjligt.
Den Skinande Riddaren
– ett optimistiskt anfall
Paladinen är tillbaka,
med sin riddarära skinande utrustad,
strålande av dygder
och beredd att rädda alla damer
med sin gyllne sköld och skinande panache,
oemotståndlig för all världen,
Riddar Blå av Äroriket,
då den ridderliga tiden är tillbaka
och det med besked!
Nu stundar ny upplysningstid
att skrämma bort kråkskrämmor med,
som fundamentalister och fanatiker
och rutten vedergällningspolitik
och alla mörkermän som tror på våldet
och på hämndspiralers galenskap.
Ej någonsin har våld fungerat
till den ringaste uppbyggelse för någon,
medan kärleken evinnerligen
blott kan triumfera.
Evig ungdom
– ej endast önsketänkande
Det sägs, att allt vad du behöver
är en smula kärlek,
och det kanske är den mest universella
av alla sanningar som fnns,
fastän den även är den mest uttjatade,
upprepade och till banalitet förfäktade,
men kan den någonsin påminnas om tillräckligt,
vidimeras eller upprepas för mycket?
– då den faktiskt är den enda outsinlighetens källa
till mirakler och till evig ungdom;
då du varje gång som du blir kär
din själ förnyas och blir född på nytt
och ännu yngre än vad den för alltid var,
helt oberoende av hur patetiskt gammal
du beständigt känner dig,
då till och med en gammal själ
evinnerligen kan föryngras,
och ju mera så ju äldre den nu redan är.
Vad är då nyckeltricket till föryngringen
och hemligheten? Den är mycket enkel.
Var ej rädd för att bli kär igen,
frukta aldrig någonsin för kärleken,
ty den är alltid blott det bästa som kan hända dig;
och du kan aldrig göra något bättre
än att acceptera kärleken,
var i livet du än råkar att befnna dig,
hur gammal du än är eller hur ung;
ty varje gång infnner sig det underverket ofelbart,
att du får ytterligare ett liv att leva.

Paradiset på jorden
Du fnner det långt borta från det världsliga,
då världens makter gjort sitt bästa
för att spoliera allt; men bortom all förstörelse
och utom räckhåll för all girighet och makt
fnns alltid någonstans oaser kvar i öknen:
vänner med gemensamma intressen
för det kreativa och det konstruktiva
och som bjuder på sitt goda sällskap
av sin värme, ömhet och intimitet;
och så fnns det förstås god mat att tillgå
alltid någonstans trots allt
i lugn och ro i pittoresk miljö
– och kanske det mest viktiga av allt,
den varma koppen kaffe efter lunchen eller middagen,
var dags väsentligaste höjdpunkt,
då du alltid äntligen kan njuta
av att blott få koppla av i ljuv förnöjsamhet.

Kärleken som kom in från kylan
Den kyla som förlamade mitt liv
och mördade min livsvilja och livsmoral
med våldtäkt genom grymhet utan gränser
och med bara lidanden i släptåg
outsägliga och outhärdliga
har plötsligt skingrats genom en frisk fäkt
av uppvaknande och minnen ifrån barndomen
för länge sedan levande begravda
och som jag förträngt för länge sedan
men som plötsligt nu
genom en mirakulös återuppståndelse
har visat sig ha mera liv och kraft
än vad väl ens var möjligt
i den vildaste av fantasier;
och denna fäkt av värme
kommer från det djupfrysta Sibirien
till mig i mörkrets och förtryckets hjärta
där jag aldrig trodde kärleken var möjlig
eller ens var medveten om att den kunde
existera någonstans i världen mer;
och så infnner sig välsignelsen
som världens största överraskning
utan förvarning med hopp om liv trots allt
helt oförtjänt och överraskande
och härligt inspirerande återupplivande
som själva livets innersta mirakel;
men kan jag då våga hoppas
att det skulle kunna stanna och bestå?
Den enda strimman hopp är då åtminstone
tillräckligt för att man skall vilja fortsätta trots allt,
om det dock blir på villkoret
att man får törsta i all evighet
i väntan på ett nästa hoppets ögonblick.

Vinterblommor
Frusna hjärtans grymhet
nivellererar världen till en öken
av vanmaktens hopplöshet och ångestens förtvivlan
i den frusna vithetens sterilitets oändlighet
där desperat försmäktans skrin blir kvävda
i universella tystnadens förträngda död, –
men skenet fnns där blott för att bedra.
Väl skyddade och gömda sover vinterblommorna
och väntar blott på att få explodera
fram igenom isen i allt livets eviga triumf
i kärlekens och skönhetens fullkomning;
men än är ej ännu tid för deras blomstring.
Stör dem ej i deras sömn,
men låt dem vila ut ordentligt
för att sedan desto mera
kunna ta väl hand om oss och hela livet
i den fulla kärlekens magnifcens och värdighet.
Defnition av helvetet
Helvetet är all den förtvivlan som aldrig kan bli uttryckt,
all den sorg som aldrig kan gråtas ut,
det eviga lidandet som aldrig känner gränser,
den oförlösta kärleken som aldrig ens blir känd,
det dödliga förtryckets oupphörliga obeveklighet,
den smärta som aldrig ens kan skrika,
den ångest som ej kan botas ens med döden,
det onda som aldrig kan isoleras eller ens defnieras
och som aldrig upphör att plåga oss
med onödiga sabotage och katastrofer,
förlusterna som aldrig kan gottgöras
mest i form av förlorade relationer,
kort sagt, helvetet är allt det
som mest behöver komma ut
men aldrig kommer ut.
Om vikten av poesi
– Det sägs att kärlekens högsta uttryck är poesin.
I vintermörkrets dysterhet
av fattigdom och elände och depression
bland osaliga minnens mörka spöken
måste vi ha kärleken som omväxling,
det spelar ingen roll av vad för slag,
så länge blott det fnns en annan än oss själva
och vårt eget odrägliga sällskap att få älska.
Låt det göra ont och plåga oss
och resultera i vad smärtors helveten som helst
och driva oss till vansinnets förtvivlan
och till utbrändhet, det spelar ingen roll,
så länge bara man får ha sin kärlek att få ge sig hän åt,
omhulda och kapitulera inför,
något annat bättre att få fy till
bara för en fyktig lindrings ögonblicks moment
från verklighetens helvete och outhärdlighet.

Kreativ inställning
Vad rör mig tävlingar och fåfäng streberanda?
Jag har inga andra ambitioner
än att göra väl ifrån mig,
hålla mig till sanningen och vara äkta,
göra något som jag själv kan vara nöjd med
och som jag kan veta att är bra
och ger mig tillfredsställt gott samvete.
Jag vill ej delta i fåfängans ytlighet,
och massans smicker är min fasa.
Jag vill inte ta mig fram genom att vara social
och synas, smickra andra, delta i förljugenhet,
men hellre sitta ensam, okänd, överkörd
och förbigången, ignorerad och utfrusen
än att kompromissa med mitt ideal
och ge det minsta avkall på det.
Låt det vara sant och vackert,
må det låta bra
och inte vara någonting att skämmas för,
och jag är nöjd med verket
och kan då gå vidare till nästa.
Intersexualism
Vad spelar det för roll att så många karlar
försöker bli mer kvinnliga,
när så många damer
krampaktigt försöker bli som män?
Finns det verkligen en skillnad
utom den rent fysiska,
som alla fjättras av?
Män med mjuka hjärtan, överkänsliga som lipsillar,
med jobb som sköterskor och barnjungfrur
kan inte fnna mycket tröst i starka tanter
yrkesverksamma som offcerare, poliser
och soldater eller militanta feminister,
som om feminina förutsättningar ej spelade nå'n roll,
med samma rätt till maskulina later såsom män...
Jag tycker dock att damer gör sig bättre
om de visar någon moderlig och känslig ömhet,
och jag kan ej förstå hur någon man
kan vinna någon kvinna med att vara kvinnlig.
Låt för all del själen vara intersexuellt neutral,
men låt naturen ha sin rätt för övrigt,
för att ej försvåra ytterligare det sexuella livet
i onödan, som ju är komplicerat tillräckligt ändå
förutan att man alls behöver göra saken värre.
Tystnadens röst
När ord är otillräckliga
är tystnaden mer uttrycksfull
än tusen diskussioner
och miljoner symfonier,
om den tystnaden betyder känslors
vibrationer styrda av en sådan tankedisciplin
som riktar sig direkt mot kreativitet och kärlek.
Vibrationer av det kreativa tänkandet
är kanske universums största kraft,
och om den kontrolleras och disciplineras väl

så fnns det inga gränser för vad den kan åstadkomma.
Harmoni och melodi är några manifestationer
av den disciplin, som bringar oss ett sällskap tänkare
som med sin tankes djup och kraft
bär med sig ansvar för allt liv i universum.
Likets liknöjdhet
– till minnet av en annan självförbrukad
Den eskatologiska bankrutten
lämnar en i diket överkörd
och uttömd som en gastkramad ballong,
en trasig trasa ibland alltför många andra,
och det fnns ej någon lindring,
ingen bättring, ingen väg tillbaka
upp från bottnen av den slutliga fallgropens dödlighet;
det hjälper inte ens med mediciner längre
eller alkohol, då man tyvärr ej
mer kan lyfta sig i håret,
man är bara död och kan ej mera röra sig
och ligger där i skiten
som en annan värdelös förbrukningsvara
utan hopp om återanvändning –
man får ju inte ens bli nyttigt nermald
till hönsfoder eller fskmjöl.
Vad är då att göra?
Ingenting.
Det är det bästa man kan göra –
bara ligga lugnt kvar under isen,
bortglömd med bekräftad anonymitet.
Megastjärnans fåfänga
– inga namn, men fenomenet har alltid dominerat världen
Din hårdhets känslolösa dövhets infexibilitet
gör dig dess värre helt ogenomtränglig,
och din kyla gör ej saken bättre;
varför skryter du då så groteskt
om all din kärlek för all världen
när den enda som du älskar är dig själv
med all din överdrivna fåfänga
grant utklädd eller utspökad i lyx
så bländande och imponerande som möjligt
bara för att dölja krampaktigt det faktum
att där ej fnns något under ytan utom ytlighet?
Och ändå är du pretentiös i övermått
som om du ville muta hela världen
till att delta i fåfängan i din självdyrkan
med att imponera så hänsynslöst som möjligt,
medan allt du åstadkommer är allenast
att du inspirerar även andra till ditt självbedrägeri,
som därmed smittas av din blindhets saknad av distans
till vilken utstuderad bluff du är.
Jag tänker inte blanda mig i saken
utan låter dig fritt lura, svindla
och slå blåa dunster vem som än önskar bli bedragen,
men ber dig dock ursäkta
att jag helst håller mig i säkerhet och utanför
då jag ej önskar smittas av din strålning.

Tillbaka
Tillbaka till det verkliga
i tidernas begynnelse,
till grunderna för vår historia,
till ruinerna av det förfutna
och till glömda minnen
efter många års exil,
till slut kom äntligen den dagen
då han kunde återvända till sitt ursprung,
till de hem som lagts i aska
av historiens grymhet,
till de gravstenslösa kyrkogårdarna
och till den historia som begravdes levande
tillsammans med de tallösa okända offren
för det förra seklets första stora folkmord i Turkiet.
Ingen sorg kan vara mera djup,
och aldrig fanns det en melankoli så oerhörd
som i det vakuum av de tysta skriken
i oändligheten av de glömda offren;
men ändå fanns där en möjlighet
att börja om från början
och återuppbygga det förfutna,
restaurera en antik unik civilisation
och återvända till en tidlös härlighet
hos ett rättfärdigt folk
som aldrig gjorde någon skada eller något ont
men som fck lida outsägligt
utan att ha alls förtjänat det.
På något sätt förblir
oändlighetens tidlöshet av lidande
en dimension obotligt konstruktiv,
beredd att alltid börja om från början
med rekonstruktion och arbete
av det mest ärorika slag av alla –
godheten som aldrig kan ge upp
men ständigt offras och marteras om på nytt
blott för att återuppstå och på nytt begynna
arbetet som ständigt blott blir härligare
i sin eviga kontinuitet,
som livet självt som aldrig kan besegras
utan att blott triumfera
mer oövervinneligt än någonsin.
Is
Det kan inte undvikas,
det är en del av livet,
isen som du måste ta dig över,
slinta på och ofta falla,
aldrig säker, ofelbart försåtlig,
gjord i all sin kyla blott för platta fall
och alltid en dag eller annan
smältande
rakt under dina fötter,
sjunkande, försvinnande
med dig i djupet
i förödande förlamnings konsekvenser,
och du måste en dag gå igenom
eller fera, förr eller senare,

igen och åter,
och då hänger allt på kampen
för ditt liv som uppstår –
skall du låta dig försvinna
och gå ner dig, sjunka och förgås
eller återuppstå kallt förfriskad
om dock något kyligare?
Det tar tid att värma upp sig efteråt,
men då är man åtminstone erfaren;
men dock återstår det alltid mera is
som alltid kommer att ge efter,
då den alltid smälter.
Kamratskap
Min kamrat i livets kamp
är som en ödestvilling,
våra karaktärer är som sammanfätade
som om vi aldrig varit skilda åt,
och jag ej endast älskar henne
men avgudar henne outsägligt
i passioners eviga fatalitet,
och gärna skall jag lida för den saken
som den hopplösa självplågare jag är
och alltid var obotligen till professionen.
Bota ej min plåga,
men låt mig få hålla på så helst för evigt
med att älska dig, min vän,
den enda som jag aldrig kunde leva utan,
hjärtevän av ödet
och kamrat i evighetens frihetssträvan.
Migrändjävulen
Du hamrar i min tinning,
din förbannade demon,
förstör mitt liv och skäms ej för det,
din fördömda sabotageexpert,
som bara gör det för att djävlas
utan någon mening alls
och utan ens det ringaste motiv.
Vad har jag gjort för att förtjäna dig
som infernalisk och objuden våldgäst
i tre års tortyr och längre
utan att du nånsin lämnar mig i fred
förutom blott för att förnya dina angrepp,
alltid överraskande och grymt försåtliga,
som om du ville tvinga mig till nederlag;
men jag ger aldrig upp
och tål dina belägringar på livstid
om så skulle krävas
och slår lika hårt tillbaka
med min envishet och energi;
och du blir tvungen till att vika dig til slut,
din mördare och ärkeskurk till nedrig niding,
din förrädare som bara angriper lömskt bakifrån
och inifrån när offret ditt är obevakat obeväpnat;
ty mot min arbetsnarkomani
skall ej ens du i längden hålla stånd.

Lyckträffar
Plötsligt fnner man en vän
på vägen som från ingenstans,
och du hade ingen aning om ens
att den vännen existerade,
och plötsligt uppenbaras nya dimensioner,
nya vänskapsutsikter och nya horisonter,
och din framtids möjligheter blir förhöjda
genom nya tillfällen och nya öppna dörrar
inför ny mentalitetsbekantskap
och upptäckandet av nya livsaspekter.
Självklart gäller det att ta till vara
sådana lyckträffar och ej låta dem passera
men att gripa dem i deras gyllne ögonblick
och ta till vara skatterna de medför
och förena dem med ditt liv
liksom du berikar ditt med att ta del i deras.
Bäst före
När var man bäst före?
Det var väl någon gång
för länge sedan,
innan man blev minnessvag
och innan man gick in i väggar
eller in i tåg, som körde över en,
eller då för tiden
när man ännu kunde se allting i rött
i rosenfärgad och naiv romantisering
av allt som var fulare än vad man ville ha det,
då när man var ung,
åtminstone då man var yngre,
för nu blir man bara äldre hela tiden,
vilket man ju aldrig blev förut.
Det var väl då man var bäst före,
innan man blev gammal
medan man ännu var alltför ung...
Sommarfrost
Kalla fötter får man av den kalla sommaren,
där huvudvärken strålar neråt benen
så att mjältsjukan och gubbsjukan triumferar
i trånande misärs erbarmliga melankoli
där solen strålar kallt på ödsligheten
av ett antal ständigt mer förstörda liv.
Vad kan man göra? Kärleken rann ut i slasken,
spolades på toaletten och blev ej ens hackfärs
medan alla idioter bara går och sabbar
allt vad man försöker göra,
så att man blott känner för att dra
och helst då något gammalt över sig.
Så blir man bara äldre och bedrövligare
medan sommarvärmen utebliver skadeglatt
och släpper fram förkylningarnas kedjereaktion
som avlöser varandra generöst forsrännande
och man vill bara resa bort men har ej råd
då svenska kronan bara sjunker under isen.
Så blir sommarns kalla fötter bara kallare,
och sommaren går åt till smärtsam övervintring...

Vad är kärleken till för?
Om kärleken är något slags självplågeri
med sjuklig lutning åt morbiditet,
angår det inte mig, då kärlek ofrånkomligt
bara måste existera och få ständigt komma fram
på vilket sätt som helst. Det vanligaste är ju sex
på gott och ont, som dock befriar en
och kan i viss mån innebära självförverkligande,
medan det dock är påfrestande för nära relationer.
Säkrare är kärleken som uttryck inom konsten
när man låter kreativiteten föda ut i abstraktioner,
som ju faktiskt blott kan vara fördelaktigt,
medan samtidigt det inte utesluter
andra kärleksformer eller relationer;
medan andra låter kärleken kanaliseras religiöst
och därmed höjer den upp till universell nivå
som givetvis dock inte utesluter något annat sätt.
Kort sagt, all äkta kärlek är av godo och oemotståndlig,
så blott ge dig hän åt den,
för det är ju det enda den är till för.
Problemet med den evigt älskade
( – Beethovens "evigt älskade" har aldrig kunnat identiferas, till exempel...)
Vem älskar han?
Vem har hans hjärta?
Finns det över huvud taget ett objekt
som kan identiferas?
Ofta har det spekulerats i oändlighet
i vissa litterära älskares seriositet:
Har det blott varit fantasier,
eller fanns det faktiskt någon,
och vem var hon i så fall?
Om det är okänt,
vet man ens då vad det var för kön?
Jag kan försäkra er,
att det fanns aldrig någon äkta kärlek
som ej var konkret:
om det fanns kärlek
som fann uttrycksfullhet
i uppriktighetens nakna ord,
så var det alltid en person,
en viss person och någon annan än han själv;
och om hon hette Laura eller Beatrice,
Fanny eller outtalat skyddat namn,
så är det självklart och bevisligen
en klar identiferad och privat person
och aldrig något generellt, diffust
och aldrig blott en fantasi;
ty äkta kärlek är ej kärlek
om den inte är konkret,
och det vet varje äkta älskare,
och aldrig kan det påstås något annat.

Utschasad
Att hänge sig åt vild melankoli
och sjunka ner till botten
av en avgrund utan slut
av bara vemodskrankhet
efter en oändlighets besvikelser
och bara törsta ljuvt ihjäl
av allt man aldrig nådde fram till
efter seklers självförbrukning
fullständigt i onödan
är ändå att på något sätt
nå fram till någon meningsfullhet
i all meningslöshets intighet,
om så det ändå blott till slut
ej blev mer än en stämning.

Kärlekens mysterium
Vad är kärlekens krafts innersta mysterium?
Är det att man älskar själv,
eller att en annan älskar en?
Kommer kraften utifrån,
från någon annan än en själv,
eller är den inifrån och egen?
Ingen vet. Det enda säkra är väl
att man aldrig är helt ensam om den,
att den måste vara dualistisk,
ömsesidig, för att kunna existera och fungera,
och då lutar jag åt det mysteriet,
att det är två själars samklang
som det handlar om,
som på något sätt har en kontakt
utöver den materiella,
som tycks klart manifesteras
när två själar har bestående kontakt
fastän den fysiska kontakten saknas.
Det är nog om något äkta kärlek
som består i andra dimensioner
än i bara tid och rum.
Expressionism
Det viktigaste i all kärlek
är att den blir uttryckt,
och att därför den är uttrycksfull:
allt kommer an på expressiviteten,
som är mera övertygande
ju mera expressiv den är.
Det största uttrycket i kärlek
är dock i allmänhet det minsta:
viskningen kan säga mer
än alla starka uttryck och domderanden,
liksom en stilla melodi
uttrycker mycket mer
än megafonförstärkt elektriskt decibel
där all volym är desto tommare
ju högre upp den skruvas på.

Mest uttrycksfullt av allt
kan dock ren tystnad vara,
som i just det rätta ögonblicket
säger mycket mer blott genom att den tiger
än vad någonsin en dikt kan säga.

Gubbsjuka
Låt mig vila ut i dina armar
och få sträcka ut mig i din famn
för att få bara slappna av
från livets stressande förintelse
av bara huvudvärk och hjärtattacker –
jag är blott ett gammalt vrak
som ej begär just mycket mer
än att få vitna mina ben i sanden
efter ständig oro på de vilda oceanerna,
som ej hanterar någon bräcklig farkost väl.
Jag kan ej mer gå ner i varv,
ty inget varv kan mera fxa mig,
så uttorkad och undergrävd av parasitskeppsmaskar
som jag är, som knappast har mer liv att uppvisa
än gubbsjukans patetiska besatthet och fxering
vid allt möjligt som förstör koncentrationen.
Ack, en dröm om någon som man kunde lita på
i motsats och kontrast mot alla svikare
är allt jag har att ty mig till,
men drömmen fnns dock där,
och jag besvär den: låt mig vila ut i dina armar
och få stanna kvar i illusionen av din famn
för det att äntligen få slappna av och slockna.

Bergtagen
Jag tappade förståndet
och förlorade min själ
uppe i bergen
och kan inte få ner dem igen.
De kallar mig dit tillbaka
och det fnns inget annat val
än att återvända dit
upp till bergen
där friheten ständigt kallar
på din befrielse
och håller kvar din själ
i säkert oåtkomligt förvar
tills du kommer tillbaka
upp dit till bergen
där en dag äntligen
du kommer att fnna din frid
där uppe bortom bergen
med ditt huvud bland molnen
högt uppe i det blå
där den yttersta friheten fnns
långt borta där uppe
bortom de högsta bergen.

Hestia
Den okändaste av den grekiska antikens 12 gudomligheter, den enda aldrig avbildade, i stället alltid
framställd i hemhärdens tecken.
Den okända gudinnan,
aldrig presenterad som staty,
en tyst och from försynthet
som representant för hemmets härd –
och kanske den mest viktiga
av alla gudar och gudinnor
för att hon blott är och vad hon är
där hemma i varm innerlig intimitet
där allt som gäller är att hålla hemmet levande,
fungerande och rent i ordning –
vad kan vara viktigare
än att vidmakthålla denna grund för hela livet,
någonstans att vara hemma
och att alltid känna sig välkommen i?
Hon gjorde aldrig något väsen av sig,
ingenting utsvävande och vidlyftigt,
inga tvister, bråk, skandaler eller kontroverser,
bara den kontinuerliga stabiliteten,
tryggheten i att få leva sunt i fred
och underhålla grunderna
för all uppbygglig mänsklig verksamhet.
Baksmällan dagen efter…
boksmällan efter bokmossan…
Tautologin är fullkomligt medveten,
ty så känns det,
efterdyningarna, dånande baksmällorna,
de fortlöpande duvningarna,
susningarna efter krascherna, –
det är ej lätt att hämta sig
efter mässfallet som gick i taket,
då man ju ligger blåslagen
och fullkomligt eftersläckt
av den omfattande utslagningen –
att stå där fyra dagar varje dag
på golvet mitt i födet
av allt prat och propagandaföde
är att låta sig bli dränkt
av en långt värre syndafod
än den som allt ännu är färsk i minnet
efter den där katastrofen som ej någon minns
för en fem-sex tusen år sedan;
så, ursäkta mig, att jag ej är i stånd
att mer ha något stånd
just nu, plakat och avsmälld som man är
av bokmässfallets kataklysmers
omfattande tillplattande manglingars
hejdundrande besinningslösa rus...
Skadskjuten
Sårat lejon ryter illa,
vingbruten fågel kan ej klaga,
smärtans träsk är tyst som graven,
då levande begravda varken syns eller hörs,

men de fnns alla där,
de tysta invaliderna,
alla de som tiger och lider
och fnner tigandet därom
det enda som kan göra det uthärdligt
– och lever vidare, på kryckor,
i rullstolar, utan tröst i tystnad
och utan att klaga i stolthet;
och så fortsätter ständigt det eviga livet
i sitt ständigt döda lopp
i det ständigt pågående lidande
som åtminstone får en att känna
att man lever.
Helt invaliderad
försöker du till varje pris få luft
att andas, men den bara tryter
medan du oändligt långsamt kvävs
men ej tillräckligt för att dö
men bara för att hållas döende,
av all tortyr den mest olidligt plågsamma,
och allting bara dör omkring dig, – utom hoppet.
Det är samma sak vartenda år.
Den grymma vinterns köld begraver livet levande,
men varje vår är underverket där igen,
uppståndelsen med livet återställt och triumferande,
men aldrig utan samma vinterliga trauma
och tortyr som gör allt för att mörda dig
och sparar endast bråkdelen av en partikel
för att oundvikliggöra din återuppståndelse.
Skönhetsfråga
När är du som vackrast?
Är det under sommarns gyllne tid,
när allting blomstrar i sin högsta prakt
och grönskan prunkar med sin friskhet
så att hela världen sprudlar av ren skönhet?
Eller är det under höstens färggrannhet,
när skördar mättar livets fullhet
så att melankolin tar över
med mer eftersinnande betraktelse
som gör skönheten än mer oemotståndlig?
Eller är det under vinterns prövningar,
när folk och vänner svetsas samman
och familjer kommer närmare varandra
i den absoluta vita renhet
som hör vinterns skönhet till?
Eller är det under vårens renässans,
när livet vaknar upp ifrån de döda
mera triumferande än någonsin
i explosivt dynamisk skönhet
mera överraskande för varje år?
Nej, du är aldrig vackrast
under någon skönhets klimax' högsäsong,
för du är alltid vackrast
oberoende av tid och årstid.

Isblommor
De må vara frysta,
men de lever
under ytan av frigiditet,
den bottenfrusna kärleken
som aldrig gavs en chans
men levde desto mera,
som vulkanen under oceanens yta
som aldrig kom till utbrott
utom inom sig i det fördolda.
Men i all sin frusenhet
är isblomman ändå där
och oantastlig i sin skönhet
som är desto bättre konserverad
i sin absoluta renhet;
och ingenting är fruset
som ej en dag måste tina upp;
och isblommornas frö
är hela våren.
Utrotningshotad minoritet
Det har den varit under hela förra seklet
under ständig krympning och resignation,
men den har ej tidigare gett upp hoppet
som nu fer och fer tycks göra:
blott en tiondel för tjugo år sen
men idag en tredjedel
tror ej mer på en framtid för oss fnlandssvenskar,
fastän vi förblir konstanta numerärt.
Mest har vi jämfört oss med Islands folk
av samma storlek ungefär och lika litterära,
men de har ej haft över sig en tryckande majoritet
som mer och mer framhävt sin överväldigande dominans.
Vad vill ni med oss, fnnar?
Vill ni att vi skall försvinna?
Aldrig har vi varit populära för förfnskningen
men snarare tacksamma som objekt
för trakassering av utbölingar som sticker av
och som är alltför få för att förmå försvara sig
allt medan lagens skydd alltmera kringgås.
Men den brydsamma situationen är dock relativ.
Är inte hela mänskligheten re'n på fallrepet
som lyckats få naturen själv med allt dess liv
utrotningshotad genom mänskligt slarv,
inkompetens och misshushållning,
som dock den missbrukande mänskligheten
ej kan överleva utan?
Finlandssvenskarna är som utrotningshotat folk
i bästa sällskap med Amerikas indianer,
Söderhavets underbara polynesier
och tibetanerna, som Kina helst vill likvidera,
som om 60 års trakasserier och förtryck
med ständigt övervåld mot tibetansk identitet och dess kultur
ej var tillräckligt, som om en slutgiltig lösning var av nöden,
vilket för oss till det andra världskrigets förintelse
med dess traumatiska problematik som lever än.
Vem vann väl någonting på det, och var det värt det?

Resultatet blev allenast,
att nu Israel är starkare än på två tusen år.

Orfeus
oväntat besök
Du nedstiger till oss i nåd
från idealens värld med ljus
och skänker oss inspiration
med all den glädje som din skönhet ger
med glimten av odödlighetens möjlighet,
då blotta existensen av ditt väsen
och personlighet, Apollons främste son,
ger inte blott all mänskligheten hopp
men skänker ljus åt själva helvetet
med alla dess fördömda själar
grymt ihjältorterade för evigt
som vi själva denna vinter...
Kort sagt, din visit var verkligen välkommen
som en efterlängtad nypremiär
med bättre hopp för framtiden
att dina inspirerande och effektiva gåvor
skall förmå oss till förnyat håll-igång
för ännu någon stund av evigheten.
Vintertarantella
Vi dansade på ängarna
långt bortom ovanför Palermo,
druckna av citronparfymen
från de prunkande fruktträdgårdarna,
där i träden apelsinerna
varmt lyste liksom guld,
berikande den vällusttyngda doften,
medan tarantellan aldrig kunde sluta,
då vi dansade från kust till kust
och aldrig kunde få tillräckligt
av det pastorala frosseriet,
medan allt vi sökte var egentligen
blott glädjens värme och befrielse.
Så kan man drömma även mitt i vintern
fast i drivans järngrepps
oförsonlighet och grymma råa kyla,
och mot sådan hjärtlighet i drömmen
med dess evigt varma ljus och glädje
förmår vintern faktiskt ingenting.
Istidsrefektion
Vem kan tro på våren mer
i denna vilsekomna istid
av komatisk djupfryst letargi,
försmäktan, depression och liksterilitet,
som knappast ger utrymme mer för något annat
än uppgivenhet, förtvivlan och kapitulering?
Några påstår dock att snön är ren och vit och vacker,
och visst är den det, men bara då att titta på,
och ej att leva i och vara levande begravd i,
vilket vi är dömda till att vara i oändlighet tills vidare.

Dock fnns det någonstans en vår som väntar oss,
om ock den verkar mera avlägsen än någonsin
och knappt ens någonting att drömma om för realister;
medan vi får vackert vara nöjda under tiden
med all denna vithets charm och underbara renhet
i den vackra hårdhetens sterilitet
hos denna åtminstone tillfälliga istid.

Om vinterns försåtliga infytande
Vetenskapsmän har upptäckt att vinterkyla kan ha långtgående allvarliga psykiska konsekvenser...
Nu är det bevisat:
Vintern gör en dum i huvudet,
man blir trött och trög och slö och tung,
och det är inte alls ens eget fel
men bara vinterns och dess kylas
att man blir så deprimerad.
Vinterns depressivitet är närmast då
en farsot och en smittsam sjukdom
som påverkar alla negativt:
man är ej ensam om att bli en idiot,
för alla andra blir det också.
Och det värsta är,
att det tar tid att återhämta sig
och desto längre tid ju längre kylan håller i sig.
Är det då för kallt för länge
föreligger risken att man aldrig blir normal igen,
förslappningen blir kronisk och obotlig
liksom den omärkliga fördumningen;
så det är kanske lika bra
att bara gräva ner sig genast.
Musikens språk
Musikens språk är det enda transcendentala språket,
då det är det enda språk som förstås av alla språk utan förkunskaper.
Även den mest omusikaliska människa kan förstå en enkel melodi
och därav bringas till känslomässig reaktion av upplyftande slag,
vilket knappast något talat språk i samma mån kan göra.
Dock har musiken sin egen grammatik, ehuru enkel,
utan vilken musiken inte har någon mening.
Liksom en språksats måste bestå av subjekt och predikat för att alls ha någon mening,
kräver musiken melodi, harmoni och rytm.
En melodi kan vara utan harmonik och rytm men är då naken och behöver kläder.
Harmoniken är den fulländade kostymen, kläderna gör mannen,
medan rytmen gör den mera skräddarsydd och passande,
så att den kan klä vem som helst;
men med dessa tre komponenter, melodi, harmoni och rytm,
är musiken oslagbar som språk och tränger igenom överallt,
överglänser alla språk och förenar dem,
ty vilka språk och ord som helst kan sättas till musik.
Den inneboende kosmiska ordningen i musiken
är därtill så fullkomlig i sin natur och så ren i sin begripliga abstrakthet,
att den i regel alltid har en positiv, upplyftande och inspirerande verkan.
Den är i sig ett ideal i sin oantastliga abstrakthet,
den är, som Leonardo da Vinci sade, "det abstrakta konkretiserat",
och kan därmed sägas utgöra en förenande länk mellan idévärlden och verkligheten
med en sorts prometeisk funktion i en upplyftande verkan för människan.
Beethoven såg sig själv som en Prometheus,
som stal elden från gudarna för att ge den åt människorna.

Kort sagt, musiken har just det som alla språken saknar,
det där lilla extra,
som bättre kan förena alla språk och folk och nationaliteter
än vad någon politisk talare kan göra.
Säg det med musik, och budskapet går fram,
medan nästan alla predikanter alltid talat blott för döva öron.

Skrotarsvängen
Ingen får ges möjlighet att undgå den allmänna medborgerliga plikten till konsumtion av skräp och skval till
förbannelse.
Du måste vara med i skrotarsvängen,
konsumera mera, köpa mera skräp
och njuta av reklamkanalerna
i TV varje kvart, de upplysande avbrotten
i varje flm när den är som mest spännande,
som lämplig distansiering till engagemanget,
och reklamen är ju alltid upplysning,
varenda konsumeringskommendering om igen
varenda kvart för upprepningspedagogikens skull,
och följ sen noggrant med allt vad som händer inom sporten!
Ingen stress är mer hysterisk eller viktig.
Hänger du ej med i stressamhällets mediehjärntvätt
med dess absoluta krav på ständigt mera konsumtion
så är du ute och passé och har ej någonting i samhället att göra
som är bara till för dem som hjälper till
i den universella självförtäringens självdestruktivitet.
Skönhetens problem
Skönhetens problem är att den är för skön,
varje vacker kvinna är för vacker,
och du har ej någon möjlighet att få dem alla.
Även om du vinner en av dem,
så är det aldrig tillfredsställande,
då det fnns alltid någon vackrare.
Skönhetens förtrollning är oemotståndlig,
man kan bara falla för den,
man kan bara falla för varenda vacker kvinna,
och att komma undan detta är omöjligt;
medan man dock snart blir offer
för sitt eget självbedrägeri,
när esomoftast skönheten blott visar sig en mask
för avgrunder av ytlighetens tomhet,
vilket bara komplicerar skönhetens problem...
Så lär man sig med åren
att se bortom skönhetens maskerings kamoufage,
och där upptäcka att verklig skönhet
aldrig är bestående utom i själen.
Utsvävning
Könlös kärleks utsökta subtilitet
uttrycks bäst genom musiken, sade någon,
för dess fallenhet för ömhet in absurdum
utan risk för överdrifter eller överfall
eller ens för möjlighet att gå för långt;
vilket leder oss till möjligheten
att musiken kunde vara själva hjärtat och essensen

för det rena kärleksspråket och dess uttryck,
som nog knappast kunde bli mer rent och koncentrerat.
Detta för oss till den ännu märkligare möjligheten,
att kärleken är verkligast och sannast utan kön.
Kan verkligen det vara sant?
Vem kan åtminstone ej falla för musiken
när den ägnar sig åt kärleksuttrycksfullhet,
och i sådant fall är både sex och kön helt utan all betydelse.
Ungdom
Ungdomen är alltid där
hur än den åldras,
du är aldrig död och borta
eftersom du en gång levt,
och ditt liv när det var som bäst
är vad som alltid lever vidare
i sin krafts skönhets bästa hälsa,
charm, vitalitet och energi,
som ej någonsin kan gå förlorad
även om du dör,
och åldrandet är bara mognad –
allt det bästa av ditt liv och din person
bevaras kontinuerligt i din själ
för att där ständigt lysa vidare
i oupphörlig härlighet för alltid.
Hjärtats sång
Sjung, mitt hjärta
ut din smärta
med din glädje och din sorg,
men låt ditt hjärta
alltid sjunga,
och den vackraste av alla sånger
är den rena sorgens
som ej nånsin kan ta slut
men bara måste sjunga
vidare av fröjd och smärta
för så länge som man lever,
ty när sången din tar slut
är även livet slut.
En enda droppe
Det enda som behövs
är blott en enda droppe
till all världens oceaner
som ett bidrag
till att inte låta
oceanerna försvinna,
men den enda droppen
är då desto mera viktig
då den är personlig,
ingenting är viktigare,
ty den oceanen
är all världens kärlek,
varför varje droppe är så viktig,
då just denna ocean
ej någonsin får torka ut;

och viktigast av allt är därför
att varenda en av oss
åtminstone en gång
kan gråta blott en enda tår,
en enda droppe som ett bidrag,
så att kärleksoceanen aldrig torkar ut.
En gammal musikers klagan
Den ljuva tystnadens musik
är som en balsam för min själ
i mitt utslitna ålderstigna tillstånd,
handikappad och martyriserad
av allt oljuds barbari,
det hårda onaturliga och destruktiva
barbariets hysteri och stress-oväsen,
ljudmiljöförstöringen,
som överträffar all tortyr,
då endast den musiken är naturlig och perfekt
som kommer ut av tystnaden
och all naturens stilla ackompagnemang.
Låt mig få vila där
i outsäglig isolerings härlighet
i fulländningens säkerhetsmiljö,
där man i stilla ödmjukhet
i evighetens oändliga djup
får höra universums renaste musik
i tystnadens totala skönhet.
Demaskering
Det är över,
föreställningen är slut,
det är nu bara att gå hem
och kasta masken,
lämna puppan för att övergå till intet,
reducerad till ett fadder,
ha blott ensamhetens vingar kvar
helt utan tillgjordheter,
tysta torra tårar utan färger,
den av grämelse och saknad mättade melankolin,
den brustna kärlekens fåfänga nederlag,
besvikelsernas överväldigande beskhet,
och den tysta sorgens allomfattande betryckthet.
Någonstans i detta ödeshav av övergivenhet
så fnns dock du, förlorad liksom jag,
fullständigt utblottad och naken
inför världens realistiska okänslighet,
där ingenting är som det borde vara;
och den enda trösten i dess mörka ormgrop
är att vi dock har varandra.
Förförelsen
Vad är kärlekens krafts innersta mysterium?
Är det att man älskar själv,
eller att en annan älskar en?
Kommer kraften utifrån,
från någon annan än en själv,
eller är den inifrån och egen?

Ingen vet. Det enda säkra är väl
att man aldrig är helt ensam om den,
att den måste vara dualistisk,
ömsesidig, för att kunna existera och fungera,
och då lutar jag åt det mysteriet,
att det är två själars samklang
som det handlar om,
som på något sätt har en kontakt
utöver den materiella,
som tycks klart manifesteras
när två själar har bestående kontakt
fastän den fysiska kontakten saknas.
Det är nog om något äkta kärlek
som består i andra dimensioner
än i bara tid och rum.
Tacksamhet
Min tacksamhet är utan gränser
för den hälsa och det liv som återgavs mig
efter en förfärlig rännstensprövning
av mest plågor, mardrömmar, tortyr
och outhärdlig invaliditet,
som gjorde mig fullkomligt oduglig till allt,
mer miserabel och eländig än en död.
Men plötsligt vändes situationen,
jag återvände från de dödas avgrunder
till ljuset för att än en gång bli aktiv
och härligt kunna återuppta arbetet
och till och med i någon grad bli effektiv igen
Hur kan jag vara annat då än tacksam
bortom alla gränser för vad man kan föreställa sig
och jubla lycklig i all ödmjukhet,
försiktigt med en innerlig förhoppning om
att aldrig mera ramla så djupt ner
till botten av en avgrundsexistens.
Fåfängans martyrium
Livet är bara lidande,
i synnerhet för martyrer,
de som känner det mest,
offer för sin egen överkänslighet,
som bara tilltar med åren,
varför många begår självmord
av livets outhärdlighet,
då denna ständigt accelererar
och ökar med tyngd och stress
som ständigt pressar dem djupare ner
i förnedringens obotliga träsk,
som bara drar ner och aldrig upprättar.
Vad kan man då göra åt saken?
Det fnns bara en sak att göra:
att fortsätta arbeta tills man dör.
Att stupa på sin post
är till och med för martyrerna
något av en personlig seger trots allt,
även om den är den minsta tänkbara.

Kulturen
(Vår kulturverkstad drabbas av ständigt nya nedskärningar, vi har inte råd att uppdatera våra datorprogram,
våra anställda ges ständigt mindre arbetstid, hälften av våra lokaler har vi tvingats hyra ut, bokförlagen ger ut
ständigt färre titlar, och tidskriftsdöden griper omkring sig som en tystnadsepidemi... )
Kulturen är en slagen gammal kvinna
som ständigt måste huka sig
och fnna sig i att vara tiggerska
och hänvisad till fattighuset.
Man drar alltid ner på henne,
hon är ju inte nödvändig
men kostar bara pengar,
hon är en onödig lyx,
och eftersom hon ej är aggressiv
och inte kan försvara sig
och saknar tänder
liksom hänsynslöshetens vapen
kan man lugnt marginalisera henne
och hålla henne på avstånd,
medan hon får huka sig för slagen
av ett ständigt hårdare samhälles gatlopp
och vandra vidare och vara glad
för att hon alls får privilegiet
att få överleva.
Kärleksdikt
Du ljusstråle från ungdomen,
du var min stora famma
under omgestaltningsårens turbulenser,
och din kärlek var som solen i mitt liv
så länge vår kontakt var stadig
och ej andra kom emellan
med sexuella monopolkrav
som förintade vår harmoni;
men du fanns alltid där
och återvände alltid troget,
liksom nu, när vi på nytt rök samman
oförväntat mitt på torget
och allt visade sig vara oförändrat –
kärleken fanns kvar
trots tjugo år av skilda vägar,
och vi hade knappast vuxit alls,
det eviga beviset på sann kärlek –
ingenting förändras, fastän allt förändras,
kärleken förblir den samma när den väl är sann
vad som än händer den och dess förvaltare;
och så är vi de samma som för tjugo år sen,
bara ännu mera så än förut.
Kärlekens komplikationer
Kärleken skall vara komplicerad.
Ingenting är enklare än att bli kär,
men för att fortsätta att vara kär
så krävs det någon sorts mobiliserad envishet,
att hålla fast vid kärleken och hålla den vid liv
är mer än blott ett arbete,
och att härda ut med den intill det bittra slutet

är den yttersta och absoluta prövningen.
Komplikationen är utmaningen,
som alltid föreligger oundviklig
för att ständigt tillta lika länge som din kärlek håller på,
och ödets prövning är att ta upp kampen med komplikationen,
som alltid skall multiplicera sig så länge som din kärlek håller på,
som hydrans huvuden,
där två nya växte ut för vart och ett som du högg av.
Det är den stora sporten,
där det gäller att ej någonsin ge upp ditt mästerskap.
Om du ger tappt är du förlorare och har allt att förlora,
medan om du lyckas med att aldrig någonsin ge upp
och ha din kärlek kvar igenom alla dess komplikationer,
då är du den största vinnaren och oslagbar som sådan.
Asylen
Apropå min senaste rättegång, åtalad för att ha cyklat mot grönt gångljus när ett osett cykelljus var
rött, dömd till 1500 kronor i böter för brottet. Hela dokumentationen fnns som anteckning under mitt
namn Christian Lanciai på Facebook.
Jag ville aldrig slåss med verkligheten.
Jag ville njuta av den och behaga den,
men hur jag än försökte vara den till lags,
behaga den, försköna den och idealisera den,
behagade den endast slå tillbaka
för att skoningslöst och ensidigt, urskiljningslöst
och elakartat konsekvent blott ge mig fan,
som om jag var en brottsling
för att jag blott ville göra gott.
Mitt brott var då min kreativitet.
Så sätt mig då i fängelse
och isolera mig med självmordstankar
som den enda terapin och vägen ut,
det enda rimliga att göra
som en mänska brottsligt delaktig
i det omänskliga fördärvet av planeten,
mänskligheten ihjälparasiterandes
på en natur som kvävs i mänsklighetens spyor
av dess ansvarslöshet, korruption och självsvåld.
Min enda tröst är min asyl,
min arbetsplats, där jag alltjämt
åtminstone kan arbeta
gratis som jag alltid gjort i hela livet
för att fortsätta få fan för det
av orättvisans och omänsklighetens samhälle.
Om man ej får vara idealist och leva för idealismen
har ej livet någon mening och är blott parasitism,
och ett samhälle som bryr sig om att sabotera,
motarbeta, våldta och förgöra själens idealism
är dödsdömt och ett monstrum av parasitism
som man kan överleva blott igenom att ta avstånd från det.
Konstverket
Vad bryr jag mig om deras elakhet
och världens ignorans och nonchalans,
den infernaliska krasshetens egoism

och den mänskliga blindhetens destruktivitet,
när jag ändå kan arbeta
och ibland få vara kreativ i fred?
Jag struntar i att tjäna på mitt arbete
bara det blir färdigt så att jag kan visa upp det
med ett eget liv och budskap
av uppbygglighet och sannings skönhet
som kan göra det bestående.
Det räcker gott åt mig.
Låt andra gamar tjäna pengar på det.
Jag är nöjd med kunskapen och äran
om att vara verkets skapare,
ty ingenting kan överträffa det.
Involverad
Är kärleken självdestruktiv till sitt väsen?
Passionens svarta avgrund är blott mörker,
och dess svarta hål är ett inferno,
men vad är väl kärlek utan det,
och vem kan leva utan kärlek?
Kärleken förtär mig, och jag njuter av förintelsen
och ber den ej upphöra med sin plåga
men blott fortsätta accelerera den,
då kärleken är något som ej någon kan få nog av.
Jag är icke mer än mänsklig,
lika prisgiven och utsatt som envar
åt kärlekens förföljelse och infernaliska förförelse
och kan blott njuta därav
lika länge som den håller på med sin tortyr
och ber blott att den aldrig måtte upphöra därmed.
Din skönhet
Jag tillber din skönhet,
dess djupa dramatiska gåtfullhet,
dess outrannsakliga mörker
och dess outgrundliga hemlighet
som måste trotsa allt mänskligt förstånd
med sin ogripbarhets oantastlighet.
Att jag dig älskar är för litet sagt,
att jag dyrkar dig är ej till fyllest,
men det att du dock är min vän är min salighet
som jag helst icke vill dela med någon,
ty du ensam är min fullkomlighet.
Mer kan ej sägas, ty ord är ej nog,
ty din gåta är till för att ej kunna tydas,
din tidlöshets skönhet är allt och ej nog.
Kärlekens förbannelse
Mina damer leder bara till bekymmer
med att alltid råka illa ut
ej genom självförvållan eller slarv
men bara för att de är damer
och som sådana så sårbara och ömma,
som om kvinnan bara föddes till att lipa
över egna olyckor igenom sårbarhetens öden.
Varför får då inte kärlek vara endast kärlek och i fred?
Det är som om det hänsynslösa samhället och världen

inte kunde tåla kärlek utan att bestraffa den,
som om den måste straffas blott för att den vågar existera.
Det är kanske höjden av allt livets orättvisa,
att dess upphov kärleken skall alltid vara
det mest straffade av allt.
De bästa vännerna
Till minne, vi närmar ju oss Allhelgona: Aurelio Lanciai, Hubert Evert, Berndt Lindholm och Nils
Sondefors, som fortfarande fnns kvar här på poeter.se.
De bästa vännerna
är de som gör sig påminda ännu efter döden.
Det kan synas som ett cyniskt och sarkastiskt konstaterande
att de bästa vännerna är vänner som är döda,
men det verkar faktiskt vara sanningen.
Skall man då skräda sanningen för att den är obehaglig?
Aldrig. Tvärtom, den måste föras fram
och desto mer ju mera obehaglig den är.
De följer med mig ännu, mina bästa vänner,
min far i sin totala måttlighet i allt,
min barndomsvän, ett ideal av grannhet och av godhet
som gick under i en cancer som missköttes av hans läkare,
min broder invaliden, överkörd som barn,
som blev den främsta levnadskonstnären av alla,
och min ryske vän, den störste humoristen,
alltid lika rolig och uppfriskande i överlägsen sundhet,
som gick under som Vysotskij genom självförbrukning.
Fastän de är borta är de mera levande
än nog de festa människor jag känner,
som om det att de gick bort för tidigt
beseglade och etablerade en vänskap
mer defnitiv än evigheten.
Livets förräderi
Vem har inte blivit sviken
någon gång i livet, blivit överkörd,
ställd inför rätta blott av illvilja,
skrotad, våldtagen och likviderad
helt i onödan för ingenting,
och vem kan tiga om sin plåga,
vilket skri kan hållas tyst i längden?
Ingen klarar sig från detta fenomen
och trauma, som är allmänmänskligt,
ingen kommer undan livets orättvisa
och dess grymma obarmhärtighet,
som är som en naturlag:
Du är född blott för att plågas,
och emedan du är född så får du stå ditt kast
och fnna dig i lidandet så länge som du lever.
Allt vad man kan göra åt dilemmat
är att leva och stå ut med att naturen har sin gång
och åtminstone då inte hålla tyst om saken
men helt enkelt vända motgångarnas prövningar
i motsatt riktning genom att ge dem fritt utlopp
genom harmens kreativitet.

Livets resignation
Omkring 20 år så tål man ännu vad som helst,
vid 30 vill man gärna ha en egen säng att sova i,
vid 40 känner man behovet av en egen bostad,
när man fyller 50 börjar ambitionerna bli mindre viktiga,
vid 60 har man redan börjat trappa ner,
vid 70 kan man acceptera pensioneringen,
när man är 80 år så är man nog på säkra sidan av sitt liv,
vid 90 börjar det bli dags att tänka på refrängen,
och vid 100 är det dags att börja om igen.
Nollställd
Naken har du fötts till världen,
och naken är din själ för resten av ditt liv.
De kläder som du får är för att skyla dig
och dölja din ofrånkomliga nakenhet,
och så blir hela livet bara en förklädnad,
en förkonstlad maskerad av bara tillgjordhet och masker
och hyckleri för döljandet av sanningen,
som alltid skall förbli en ömklig nakenhet;
men även själva kroppen är blott en maskering,
en robot som du styr, en automat att lura världen med,
ett medel för bedrägeri och lyckligtvis en dödlig lögn.
Du själv är någonting helt annat,
nämligen din nakna själ,
vars nakenhet är sådan
att den lyckligtvis ej någonsin behöver synas
och du till och med kan komma undan med den
när du dör.
Självmord eller självuppgivelse
– till 70-årsminnet av Stefan Zweig
Inget dåd kan ha ett sämre rykte,
vara mer föraktat, stämplat som den maximala fegheten,
i vissa länder straffbart, mera än med döden,
den totala eviga fördömelsen i helvetet,
men det är att förenkla saken.
Allt beror på handlingens motiv.
Om det är hämnd som avses
såsom följd av oförrätter, vilket det ej sällan är,
så måste saken ses i mera sakligt perspektiv.
Låt oss som exempel ta ett klassiskt fall.
1942 var Stefan Zweig en ledare för humanismen,
som författare mest översatt i hela världen,
en representant för pacifsm, kultur och internationalism,
vilket gav honom en position av oerhörd betydelse,
men såsom jude tvingades han i exil från Österrike
och fann slutligen sig isolerad i Brasilien
berövad all kontakt med sina tyskspråkiga läsare.
När han begick sitt självmord med sin fru
förklarade han klart och tydligt att det bara var av intellektuella skäl –
som intellektuell fann han det omöjligt att andas i en värld
av krig och Adolf Hitler, dominerad av vulgär politisk propaganda.
Fastän han förnekade att skälet var personlig frustration,
så hade blott det faktum att han tog det steget
oerhörd betydelse moraliskt för den intellektuella världen,
och det året vände kriget emot Hitler

först i Ryssland vid Moskva, i Afrika och slutligen vid Stalingrad.
Det var den yttersta personliga demonstrationen mot förtrycket
som han kände såsom intellektuell av politikens övervåld.
Vi upplever idag precis det samma i Tibet,
där hittills mer än tjugo munkar bränt sig levande till döds,
och de var inga självmordsbombare, de offrade sig själva blott
i livets yttersta demonstration och reaktion
mot outhärdlig grymhet, övervåld, förtryck och kränkning,
vilket måste föra med sig konsekvenser.
Gamsamhället
Energibolaget i Sverige AB kräver 600 kronor i straffavgift för att man av missnöjesskäl byter elbolag.
Detta är tyvärr en skälig missnöjesdikt. Man kan ju inte bara klaga på regnet hela tiden...
Varsågod. Ta för er bara,
girighetssamhälle,
som ej någonsin kan tröttna på att bråka med mig,
skönstaxerad för att jag led av för liten inkomst
och förföljd av skattemyndigheterna tills min ekonomi var helt förintad,
varpå man nedlåtande med sju års dröjsmål
gav mig landets lägsta möjliga pension
som någon sorts kompensation
för att de tvingat mig ge upp att tjäna pengar.
Ändå hade jag en gång en hyfsad tjänst som organist
och tjänade mer än vad jag behövde
i en god katolsk församling där jag trivdes väl
och hörde hemma som född katolik
men sparkades för att jag hade fräckheten att påpeka
latinets nödvändiga vikt för den liturgiska musiken,
men latinet hade skrotats av ett Vatikankoncilium,
varför jag blev obekväm och måste sparkas bort.
Förlagen ratade mig konsekvent
för att de inte kunde se en möjlighet att tjäna pengar
på historiska romaner, skådespel och dikter,
hur utförligt och väl skrivna de än var,
så att jag har förblivit refuserad nu i 40 år
och publicerar därför gratis mina verk på nätet
samman med vad jag har komponerat genom åren.
Gamsamhället vägrade mig konsekvent en utkomst
och har bara straffat mig för att jag varit kreativ,
men felet är blott girigheten
som förlamar hela samhället
och genompyr dess väsen genom hjärntvätt och byråkrati:
"Du måste vara girig och ta del i girighetens stress,
ty annars har du ingen del i samhället."
Då avstår jag nog hellre från det privilegiet
för att enligt min natur fortsätta kunna vara kreativ.
Kodsamhällets stress
Man måste byta koder hela tiden,
och det hjälper inte att man lär sig dem,
då andra byter ut dem om du inte gör det själv,
och inte bara koder, utan även lösenord,
användarnamn och andra viktiga krypteringar,
som måste innehålla stora bokstäver och siffror
om vartannat och nödvändigt utan ordning;
medan koderna i sin tur även ställer till det
genom att ett l är som en etta och en nolla som ett O;
så koderna och lösenorden måste göras mera komplicerade,

så att till slut vi alla är bortkollrade och utelåsta,
så att ingen kommer vare sig in eller ut,
och vi är strängt förbjudna att meddela våra koder
någon annan, och ej ens vår postiljon
kan längre informera oss om våra egna koder
eller lämna våra brev i brevlådan
då kodsamhället blivit alltför komplicerat,
medan enda räddningen fnns i våra datorer
som vi inte kommer in i
då de har bytt lösenord
för säkerhetens skull.
Fragmentering
Melankolin var alltid mitt temperament
på gott och ont, för mig var sorgen alltid vacker,
och det här med vemod är för mig en medicin mot verkligheten.
Våra liv är bräddade med möten och premiärer
som dock alltid avslutas med avsked och dess smärta, som blir kvar.
Som något av en fykt från verkligheten och en lisa mot dess grymhet
hängav jag mig åt musiken, där jag fann "en högre sannings skönhet"
än all den brutalitet som tagit över dominansen i vår värld,
men ack! min mänskliga beskaffenhet var ej tillräcklig för musikens ideal,
min kropps och händernas begränsningar blev en förödande komplikation,
ett handikapp i högerhanden gjorde mig till livstidsinvalid,
en skada som med åren bara tilltog och blev svårare,
så att jag under mer än 20 år försökt och sett mig nödsakad
att avstå från musiken med ett vemodigt farväl för alltid.
Det har inte gått. Jag bara måste kämpa vidare mot omöjliga odds,
och därför har jag aldrig gjort karriär och aldrig nått en stor publik.
Vad gjorde jag för fel? Jag levde för min kärlek
för musiken och för konstens skönhet kanske alltför intensivt,
åsidosättande allt annat, jordisk kärlek, välfärd och karriär,
men jag har aldrig kunnat ångra mig. Om det är någon mening
med det som man lider för, så kan ej någon smärta bli tillräcklig.

Min döda kärlek
Hur är det möjligt
att vi ännu är tillsammans
dagligen och det intimt
och dessutom i högre grad
än när du var i närheten
vid liv och aktiv,
medan alltsedan ditt avsked
du i stället för att blott försvinna
som ett minne bleknande bland skuggorna
blott har intensiferat och förstärkt din närvaro
nästan till den grad att du har hotat
mer och mer ta över i mitt liv
som mer en del av mig än av dig själv.
Det är ett metafysiskt fenomen,
och jag kan blott förundras över
att du är mer levande som död
än vad du var som levande.

Arbetsnarkomanins välsignelse
Man har aldrig tråkigt.
Man är aldrig arbetslös.
Man saknar aldrig underhållning.
Man är alltid sysselsatt.
Kort sagt, det medför blott välsignelser
att aldrig kunna sluta,
aldrig kunna vila,
alltid ha något framför sig
både att se fram emot
och kunna uppskjuta,
som det heter,
– den som har något att uppskjuta
har något att se fram emot.
Man kan även se det som en undanfykt
att slippa resa bort,
att komma undan sociala tråkiga förpliktelser,
att slippa stökiga tröttsamma fester
och i stället hålla sig i fred.
Med denna salighet är lönen sekundär
då ingen lön och vinst är högre
än tillfredsställelsen
med ett avslutat arbete.
Arbetslöshet ger arbete
En annan gammal dikt på temat arbetsnarkomani
Arbetslöshetens hopplöshet är helvetet på jorden,
själens brinnande förtäring utan slut,
en avgrund utan botten som man ständigt faller ner i
och som oavbrutet tilltar i sitt gastkramande mörker.
Ingenting är outhärdligare
än den vistelsen i limbos hopplöshet
förutan möjlighet till frihet eller någon skymt av ljus.
Men i den yttersta misären kan man göra bruk av fantasin
och därmed treva sig med slughet runt problemet,
skapa arbete av ingenting och överleva
som en Robinson på obebodd och isolerad ö.
I nöden testas kreativiteten och personligheten,
och om man blott har det minsta av nåndera
kan man arbeta sig ut igenom att fundera.
Livets tortyr
Hård är den gemena blåsten mot oss
med en skoningslös och hjärtlös kyla utan ände
medan vi förföljs av plågsamma och onödiga motgångar,
olyckor och dödsfall, oersättliga förluster,
och till detta kommer vår förfärliga separation
som håller oss på smärtsamt avstånd utan kommunikation.
Hur kan vår kärlek överleva då? Men samtidigt döljs knoppar
under drivan som försiktigt ändå vågar dväljas
hukande sig under skarens kvävande belastning
vägrande att släppa greppet om sitt liv och utveckling;
och sammanlunda skall var mänsklig själ
besegra alla frusna hjärtan,
då det alltid gives en uppståndelse
från allting falskt och varje fåfäng död;
så att på något sätt all kärlek alltid skall bedra förgängelsen

och återkomma, lurandes allt dödligt genom sitt mirakel
i vad som kan kallas evighetens äventyr
att klara sig trots allt och existera liksom på pin kiv
blott för att aldrig någonsin ge upp.
Kontinuitet
Hur länge kan man älska?
Man är bara tvungen att beständigt hålla på
och aldrig ge det minsta avkall på passionen,
för man lever blott så länge som man älskar.
Det spelar ingen roll vad den tar sig för uttryck,
bara den är levande och äkta och man känner den
med allt sitt väsen, så att man är bara den.
Att älska är ens enda plikt i livet,
därför endast lever man och kan man leva,
den är vad som håller dig vid liv
och som om något kan ge livet kontinuitet
även efter livet – man har inget annat
som kan föra en beständigt vidare
och över alla hinder, kriser, tragedier,
katastrofer, undergångar, avsked,
ond bråd död och kataklysmer,
ty den stora hemligheten med livselixiret kärlek
är att den är vad som alltid överlever.
Kärlekens under
Du är alltjämt oförändrad
såsom den jag älskade
från början, och igenom alla åren
har din kärlek bara blivit vackrare,
som om det faktum att jag älskat dig
mer än nån annan och för alltid
stadfäst och bevarat såpass väl din skönhet
att den endast tilltagit med åren
med vår ömsesidiga och långa mognad.
Hur många år har nu passerat?
Inte mer än bara några evigheter.
Ditt behag och charm fanns där från början
lika pålitligt och säkert som min uppriktiga ärlighet
som aldrig slaknade det minsta under alla dessa år.
Ditt leende fanns där från början som en soluppgång
som aldrig upphörde att genomsyra generöst mitt liv,
och även om du hade efterföljare
förblev du alltid grunden för min kärlek,
som jag alltid kunde fortsätta att bygga på
i ständig utveckling och expansion,
blott för att ständigt växa i sin livskraft
i kontinuerlig och mirakulös förnyelse
själv transcenderande i sin kontinuitet.
Potens
Jag är inte rädd för kärleken
men föredrar dess lindrigare former
framför allt med kvalitet.
Den högsta kvaliteten är den andliga,
som vida överträffar all den fysiska,
främst genom outtröttlighet och gränslöshet

då denna potential är utan ramar och inskränkningar.
Är det då celibat jag förespråkar?
Inte alls, då celibatsfrågan är ovidkommande,
då andlig kärlek ej behöver disciplin.
Den bara är och verkar, gror och expanderar
i oändlighet och skapar endast goda relationer.
Den är därför överlägsen allt vad fysisk kärlek heter
och upplöser och omöjliggör de allmänna problem
som uppstår vanligen i fysiska och nära relationer;
och det underbaraste av allt med andlig kärlek,
är dess överlägsenhet och överträffande av jordisk kärlek
även när det gäller närhet, värme och intimitet
förutom dess potential för en bestående kontinuitet.
Tidsbrist
Du har inte tid för någonting
då tiden aldrig räcker till.
Ditt liv är pressat inom snäva gränser
in i tvångströjan av tidens stress
som utesluter varje form av frihet,
då din tidsbegränsning alltid är för kort;
och ju mera ekonomiskt du använder den
för allt som måste uträttas och genomföras,
desto mindre tid ser du dig ha
och inte ens tillräcklig tid att sova,
då du alltid måste jobba övertid;
och aldrig får du någon fritid
till att äntligen få ledigt för att kunna
lösa ditt problem med tiden som en bristvara
som aldrig ens kan ge dig tid att leva.
Livet för konsten – en attityd
råd till en konstnär
Skit i karriären!
Vad spelar det för roll
om du ej tjänar pengar på din konst
så länge du kan arbeta och vara kreativ?
Var tacksam för att du kan undgå vara prostituerad,
som ju hela världen är för övrigt,
blint beroende av kapitalets slaveri
i passiv följsamhet med den politiska korrektheten
som döda fskar följer med den okritiska strömmen
av den hjärntvättade allmänhetens blinda lydnad under media.
Se ditt verk som ett personligt offer
av din kreativitet till tidlöshetens lov och högre dimensioner
av kvalitativ och mer bestående universalitet
och strunta i din samtids likgiltiga intighet
och ta all frånvaro av erkännande som en komplimang.
Om de ihjälrefuserande förlagen inte reagerar
utom genom svarslöshet och hänvisning till pappersstrimlaren
så är din byrålåda tusen gånger mera värdefull
som säker hemlighetsbevarande skattkammare.
Du vet själv värdet av vad du har skapat,
vare det tillräckligt såsom motivering
till att ständigt fortsätta gå vidare och skapa mera.

Kärlek på distans
Avståndet gör kärleken mer kännbar
i den sorg som saknad väcker
i förening med en outsäglig längtan.
Ofta är det sagt: den kärleken är störst
som svårast har för att få fram sig själv
och svårast är att uttrycka.
När en kärlek lider av att icke fnna uttryck
i de rätta orden, är det för att den är djupast
och mest ovärderlig; därför kan den inte fnna ord
då orden inte räcker till,
då kärleken som äktast även kräver mest
i uttryck av sin sagesman,
han kan ej kompromissa med sin ärlighet
och kärlekens, som kräver endast det mest absoluta.
Sådan kärlek kanske odlas och mår bättre på distans
än vågar att riskera renheten och äktheten
i känslor som ej tål den ringaste forcering.
Svartlistad?
Familjen var den bästa tänkbara,
perfekt på alla sätt och vis,
fyra välskapta, begåvade och vackra barn,
en kreativ skulptris till moder,
alla musikaliska som fadern,
och så uppstod det ett missljud: en av sönerna
förfördes av sin rockmusik och kom i dåligt sällskap
men blev så omsider frälst av en manipulativ sekt,
och alla syskonen kom med och följde efter,
även modern övertygades och satsade sitt liv på detta,
alla utom fadern, som ståndaktigt höll sig utanför,
men så tog även yngsta sonen efter två års studier av frman avstånd.
Han fann sig berövad av två värdefulla omistliga år,
de viktigaste ungdomsåren,
vilket skulle komma att förfölja honom hela livet.
För dess skull hade han avbrutit sin skolgång
och fann sig nu hopplöst utanför sin tid och samhälle.
Och fadern? Han hade förlorat mest,
han såg sin härliga familj gå helt förlorad
åt en hänsynslös amerikansk vinstsugen religion,
den dyraste i världen, som ej släppte taget någonsin om sina offer.
Detta fck långt gående och oanade konsekvenser.
När han dog testamenterade han sin väl skyddade förmögenhet,
med sparsamhet förvaltad under alla åren,
till sin hustru och till barnen, men hans änka
fck ta ansvaret men var ej ekonomiskt kompetent.
Vad hon ej frivilligt betalade i arvskatt slösade hon bort
på sin religion, där tre av hennes barn re'n slösat bort
i stort sett hela sina liv på bara dyra illusioner.
Ju mindre sagt om detta, desto bättre.
Den fjärde, en författare, fann det ej lätt att komma fram i världen
som idealist med enbart konstnärliga ambitioner
inom nischer som ej var politiskt opportuna,
så han bara refuserades i åratal och i decennier av förläggarna,
som bara tänkte ekonomiskt och gav fan i konstnärliga kvaliteters hänsyn,
så att han befarade sig vara svartlistad av den politiska korrektheten.
När han efter 43 års refuseringar som sextioåring
alltjämt ej bemöttes av förläggarna med annat än nedlåtenhet
och nonchalans, då manus aldrig mera skickades tillbaka
utan blott försvann förmodligen i dokumentstrimlingsmaskinen

insåg han att han ej någonsin skulle bli accepterad av förlagen,
etablissemanget, samhället och läsarna.
Vad hjälpte alla hans romaner, dikter, dramer och essayer,
kunskaper, sociala dokumentationer, kvalitet och arbetsresultat?
Då började han dricka. Han var 60 år
vid bästa hälsa och vigör med alla marginaler kvar,
så det var bara att ej missunna sig whisky, vin och Jägermeister
medan han dock fortsatte som vanligt med att arbeta.
Det bästa han kan hoppas på är att det alltjämt skall bli många år
som han åtminstone kan fortsätta med drickandet och arbetet.
Hågkomst
Skulle jag då inte se tillbaka
till de platser där jag älskade
och umgicks med intima vänner,
och blott leva för att återfnna dem,
besöka dem på nytt med värmens innerliga glädje,
som de måste utgöra en kontinuitet
av vänskap, kärlek och samhörighet för alltid?
Jag skall synnerligen sakna er
men trösterikt bevara er i hågkomst
för att alltid och på nytt besöka er
i minnena och städse tänka på er
för att innerligt se fram emot det ögonblick
av några dagar, då vi har att kultivera och bevara
vår bestående union och eviga samhörighet,
så länge som vår hågkomst ännu lever.
En mörk hemlighet
Du kom till mig i mörkret
av min yttersta förtvivlan
av besvikelser och brustna illusioner
som berövat mig all tro på människan,
men med din uppenbarelse
med liknande erfarenheter
öppnade du dörren för mig
till en ny värld att få upptäcka
av möjligheter, löften och av kärlek,
och ur mörkret av din avgrunds tragedi
har du ej upphört någonsin att ge mig ljus och hopp,
som om ett helvete av blod och tårar var nödvändigt
för att uppnå någon äntlig mognads visdom.
Därmed måste närvaron av din själs svarta hål
bli min kontinuerliga passion och lidelse
med hänvisning för gott
till mörkrets universum av din kärlek.
En tibetansk fristad av lycka
De har det gott i Dharamsala
där de fritt får verka med sin religion
och sin flosof i det anrika biblioteket
där 40 procent av all tibetansk litteratur kunde räddas
alltmedan blott 60 procent blev förstört av kineserna.
Här kan de även ha sitt fria klosterliv
efter att 6200 kloster förstörts i Tibet av kineserna.
Här kan de leva i fred i sin landsfykt,
de lyckliga få tibetaner som lyckades fy

från kinesernas folkmord på mer än en femtedel
av hela den tibetanska befolkningen,
av vilka en halv miljon blott var menlösa munkar och nunnor,
förintade, mördade och ihjälbombade i sina kloster.
Men de har det bra här i Dharamsala
och ger mera intryck av lycka än några kineser i Kina.
Människans oväsen
Ett väsen är ett levande väsen.
Vad är då ett oväsen?
Just det. Det är motsatsen.
Det är dött eller mördande.
Ett väsen kan också vara ett andligt väsen
och är lika levande om inte mer för det.
Oväsen är aldrig andligt,
och ju mera oväsen det för,
desto mera mördande är det.
"På den tid då allting var tyst i naturen,
Ichtiosaurus, en vresig och sur en,
fck höra sitt namn,
blev blek som en hamn,
och försvann bland de utdöda djuren."
Just så ställer människan till med naturen idag,
med sitt oväsen skrämmer hon bort den och dödar den,
kör sin miljöförstöring hänsynslöst blint
utan omdöme styrt av sin kortsynthet;
under ett halvsekel har alla vilda djur redan försvunnit,
och kvar är den dödliga människans dödliga oväsen
med ökensterilitet av förgiftade mångmiljonstäder
som en sorts ersättning för allt vad hon har förintat
samt den outhärdliga mänskliga oväsensplågan.
Rötter
resenärens tröst
De fnns där från början,
genom dem kom du till världen,
du kan aldrig någonsin förlora dem,
de följer med dig vart du än beger dig,
och om du berövas dem, de sågas av brutalt,
så kan du ändå ej bli av med dem,
hur osynliga de än är i skydd av jorden,
men du kommer alltid att förnimma dem
och känna av dem desto mer om de är hotade.
Måhända hade du dem redan långt innan du föddes
som en arvsbelastning av ett andligt slag
att ha med dig som ett slags startkapital
för livets resas farliga och obekanta äventyr
som kan föra med dig vart som helst
på ödets irrfärder till överraskningarnas mål,
men som till slut skall föra dig i hamn
där du skall alltid höra hemma
hos ditt ursprungs rötter
i direkt kontakt med hela universum.

Det yttersta förräderiet
Vad du än gör, svik aldrig dina ideal.
Om andra sviker och förråder dig,
så bara spola dem och släpp dem och låt dem försvinna
som de själva valt och funnit bäst,
men du har inget med deras negativism att göra,
då du alltid har din egen väg att gå
då dina ideal förutan tvekan är din kallelse.
Om du sviker dem så sviker du dig själv
och har förverkat ditt berättigande och ditt egenvärde,
ditt livs mening, din integritet och är ditt eget livs förrädare,
men dina ideal skall alltid upprätthålla dig och hålla dig i gång
igenom alla prövningar och skeppsbrott och martyrier;
och när du är färdig med ditt liv har du dem kvar
att bortom döden fortsätta att följa vidare i evigheten.
Hjalmar Procopés snapsdikt
Jag tar en sup, en ärlig sup var dag,
jag vill en sup ock mina vänner bjuda.
Kung Salomo nog hade gjort som jag,
om renat brännvin stått att få i Juda.
Han skulle tagit sig en styrketår
och uppstämt glad till lutan "helan går"
och tillsett strängt att ingen fnge kraba,
ej ens den sköna drottningen av Saba.
Uti en gammal kodex fnns ett bud:
att supen endast tagas må till fsken.
Det budet tycks dig strängt, ty – Herre Gud! –
ibland du skådar knappt en spigg på disken.
Men lugna dig och fall ej strax i kramp,
hugg gaffeln modigt i en ättikssvamp
och tag ditt glas, det är dig ej förbjudet:
"All mat är fsk" – så lyder andra budet!
När du förgäves gått från bank till bank
och hela livet tycks dig fullt av galla,
och lånen sägas upp, och du är pank,
och allt är slut, och växlarna förfalla –
min vän, grip icke till revolvern strax,
blott den, som har ett gott humör, har fax.
Tag dig en sup, tag två, det klarar tanken
och ger kurage till nya dåd – i banken!
Må söderns barn i Rheims och Epernay
besjunga druvans safter i sin bägar.
Vi Nordens söner sjunga ej som de,
ty rankan spirar ej på våra tegar.
Men lika gott, om dock vi ej ha gull
att slösa på champagnens dyra tull,
vi ta vårt glas, och nöjda uti hågen
vi stämma upp: Hurra för rena rågen!
Ett drickbart vitt vin får man från Bordeaux,
men ej om det jag gör ett högtidsnummer.
Nej, hellre ett glas rhenskt jag läppjar på
till köttet av en frodig nordsjöhummer.
Men bäst av vita viner, vill jag tro,
är snapsen till vår lilla kräftas klo.

Och allra bäst – o, alla dryckers krona! –
den snaps, som tas till stjärten av en hona!
Ej nykteristen skrämmer med sitt hot:
att det är Synd att ta en sup till sillen,
att den som smakar starkt, blir idiot
och endast sodavatten föder snillen.
Må han predika både natt och dag,
hans lära har ej stöd i Mose lag,
ty fåfängt söka vi ett bud hos gubben,
som säger: Du skall icke taga nubben!
Vid himlens port står gamle Petrus än
och skiljer bister getterna från fåren.
Det är ej lätt att slinka genom den,
ty han har skarpa ögon än trots åren.
Men smyg en sup med angostura i
åt gubben – och strax är passagen fri.
Då ler han gott, och innan du vet ordet,
du står framför det Stora Smörgåsbordet!
Rotfästet
Rötterna är grunden för ditt liv,
ditt ursprung, din familjebakgrund, dess miljö,
din uppväxt kan ej ske förutan denna grund,
som måste vara tillförlitlig, trygg och säker
för att du skall kunna bygga upp ditt liv;
men när du åldras måste småningom förfallet sätta in,
det går ej att undvika tragedier, katastrofer och förluster,
påfrestningarna måste bli enorma;
då ställs allt på prov och frågan uppstår
om ditt rotfäste ännu kan hålla.
Det beror på vad du byggt det på
och hur du har förankrat det.
Om grunden varit säker,
om du varit trogen dina relationer,
varit ordhållig och vänfast, värnat om familjeäran,
odlat traditioner och ej slösat bort ditt liv,
så håller rotfästet för evigt.
Du har ingenting att frukta,
vilka motgångar och katastrofer som än drabbar dig,
vad förluster du än gör, vad orättvisa du än råkar ut för.
Om ditt samvete är rent mot slutet av ditt liv
så har du triumferat och kan lugnt gå vidare.
Hemmet och frman
– en manipulativ sekt som tidssymptom, på förekommen anledning, i jamber, en sorts protestdikt
förklädd i prosa
Hemmets ljuva vrå var en kulturhärd för idealism, förkovran, tillväxt, utveckling och kreativitet och
kunde byggas vidare på i oändlighet i fruktbar expansion och obegränsad och personlig frihet.
Firman krävde bara offer, kostade ditt liv och mycket pengar, krävde absolut lojalitet och var
paranoid i sekretess och tystnadsplikt, förbjöd kritik i varje tänkbar form och gjorde dig till livegen
och slav på livstid och i evighet, om du ej bröt dig loss.
Hur kan man då uppoffra hemmet och dess trygghet för en sådan frma, kamouferad som religion
men klassad som en sekt av värsta manipulativa slag, som höll dig fången genom illusioner om en
’bro till evig frihet’ som förförisk myt?

Men fenomenet är blott ett symptom på samhället, vår sjuka tid och världens utförsåkning mot ett
helvete av aldrig tidigare skådat slag, om inte tidigare civilisationer fann sin undergång och
utplånades i just denna ’utveckling’ och inveckling med en robotisering genom hjärntvätt genomförd i
sken av ett slags automatisering av all mänskligheten genom media främst som medel.
Man skall programmeras och fördummas genom TV, skvalmusik och oväsen, bedövas och
indoktrineras till att lyda blint det ekonomiska kapitalistiska systemet som vill tvinga alla till
beroende och slaveri, till att ej tänka själva, ej ifrågasätta något och blott följa med i strömmen såsom
döda fskar. Det personliga och individuella skall förkvävas och oskadliggöras, kväsas och förringas,
så att alla utan undantag må dränkas och försvinna i den skenande omänsklighetens dumhets
hopplösa självdestruktivitet.
Näckrosor
Oantastliga, de fyter liksom döden
ofattbara i sin skönhet och oemotståndlighet
som dödsfällor på mörka vatten
lockandes till att ta fatt dem
för att fastna i deras osynliga lianer
för att dra dig ner som fången
till en säker drunkningsdöd;
men det är hos dem något av en doft av evighet
besläktade med lotusen och urtidsblomman
många hundra millioner år sedan ur tidlösheten.
Det var min primära refektion vid återkomsten
till ditt hem för första gången på decennier
att du hade näckrosor som bodde i din sjö
för att välkomna mig in i din skönhetsvärld.
Låt näckrosorna då bli tecknet för förnyelsen
av vår förening av själsfränder genom tidlösheten
efter många kriser, öden, tragedier och erfarenheter.

Kärleken är aldrig en parentes
Drömmen jag förlorade var mera än en dröm,
långt mera verklig än vad någon verklighet kan vara,
då kärleken ju alltid är en verklighet
som transcenderar all förgänglig dödlig verklighet,
och detta var allenast kärlek och ej något annat,
vem som än var involverad och hur tragisk vändning den än tog,
men den var min, och så var även dess förlust,
en högst onödig och oreparerbar skada;
likväl fortsätter min dröm att existera,
den kan ej förnekas, bortförklaras eller ogiltigförklaras
men förblir fortlöpande för alltid för att följa dig på vägen
vart du än tar vägen, för att kanske en dag
än en gång bli påtaglig
och så bekräfta och bevisa sin defnitivitet,
som vilken dröm som helst fortgående i evighet
mer sann och verklig och bestående än verkligheten.

