
Hexameter  für alle
med tidsangivelser – för timing av uppläsning

Tips till rappare  (2:15)

Dikt om ett sätt att berätta som saknas i dagens salonger 

Åldriga versmått saknar en plats i vår sjudande nutid
fylld utav budskap om varor och åsikter huller om buller 
Mitt ibland detta har ordens musik fått en chans att belyssnas
Rappande stjärnor som aldrig läst Stiernhjelm  bjuder oss alla
nutida drapor om livet och samhällets brister och fröjder
framfört med känsla och kärlek för ordens förtrollande rytmer

Varför då inte ta steget och väcka hexameterdikten
klassiska leken med stopp och fortsatta rytmiska flöden
Några kan minnas från skoltidens stelnade kunskap
versfötters regler: troké är en jamb och jamben troké
medan den sköna daktylen som ord är långt från daktyl
sjungande gungande fram uti versradens rytmiska flöde
brytande strömmen ibland med cesur nånstans där det passar
slutande sen med troké efter fem eller fyra daktyler

Annat som passar är fler konsonanter som klingar kamratligt 
så det kan låta som susande säv eller vinande vindar

Mera hexameter skulle ge färg åt de rappande alstren
Dags att ta fram den  och ge den en plats i den nya kulturen

Tanketrädgården (hexameter)  (0:45)

Per Gahrton påpekade en gång att ordet tankesmedja var så typiskt för  industrisamhällets okunniga syn på
kreativt tankearbete, varför inte tanketrädgård?

Sinnets igenväxta snårskog 
kan bli till en blommande trädgård
Främjande sparsamma kloka 
funderingars sansade tillväxt
Bara vi lär oss till sist att invänta intryckens tomhet
Strömmen av bilder och fraser, 
passerande ting att beskåda
fångna i farten som flygande frön genom sinnet



Långfärdsbuss    (4:50)

            Nedtecknad under en resa med vanligt bussbolag                                                      
 
Gungande tungt längs den bottniska vägbanans vindlande linjer
rullar den billiga bussen mot Stockholm med välfyllda stolar.
Enstaka lövträd * lyser i norrländska granskogens grönska;
brandgula fläckar som varslar om hägrande höstdagars klarhet.
Timmarna går * och mullret från motorn beblandas med toner,
sipprande ut * från radion i bussen och läckande lurar,
burna av dåsiga bussresenärer med bortvända blickar.

Framme vid föraren bjudes en ljudlös men textfösedd långfilm
mycket diskret och på oläsligt avstånd från alla på resan
utom de närmaste sittande sannolikt fyllda av annat  
Många placerar bagaget intill för att undvika sällskap.
Runda dekaler på rutorna manar *  alla att nyttja 
nyligen införda säkerhetsbälten, som ingen begagnar.

Eftersom landsvägen har * sin sträckning i centrum av Sundsvall,
så har en hållplats förlagts *  just här *  i mitten av staden.
Annars så skickas man ut * till landsvägens avlägsna mackar
snabba små lönsamma stopp * vid vägkanten, praktiskt för alla,
allt medan enstaka resande raskt kliver på eller lämnar.

Eftersom bolaget inte har råd med att tillåta paus,
vandrar en hästsvansförsedd servitör genom bussen och säljer
kaffe i pappmugg och ynkliga mackor, * kakor och godis.
Muggarna vägrar att passa i hålen i brickan som fälls från 
ryggen i flygplansfåtöljen som tillhör * färdgrannen framför,
hotande kaffespill om man försöker att pausa från fikat.

Lysande tecken berättar att WC ska finnas på bussen.
Idoga sökare finner detsamma * nästintill dolt i
trappan vid utgångens fotsteg - en dörr * som döljes i väggen.
Utrymmet tillåter inte att stå, * och sitter man upprätt
dunkar man huv’et i taket, så ingen förblir där för länge.
Ville man använda tvål eller handduk så blev man besviken.
Tomma behållare visar att påfyllningsplikten är bortglömd.

Enformigt flyter så tiden * fram medan nattmörkret faller.
Antalet resande minskar och snart kan * företagsamma 
flytta sej till * ett obesatt stolspar och sträcka på kroppen.
Uppländska slätten * glider förbi anonymt och i stillhet.

Nordliga förortens pampiga lador med it-bolagen
visar att färden nu hastigt * närmar sej bussterminalen,
varför en del börjar klä sej och samla bagaget i knäet.
Snart svänger bussen * in på sin enskilda gatstump och stannar.
Slutet på resan är här * och utan en blick eller hälsning
skingras nu alla åt olika håll * i storstadens kvällsljus
Somliga ilar beslutsamt mot hägrande hemhusets hägnad
Andra som gäster i staden * sökande husrum hos vänner
Eller på trista hotellrum så långt från natursköna hemmen

Ännu en resa är avverkad nu på den eviga färden
Fram och tillbaks på sitt stråk mellan Stockholm och *** Norrland



          Drapa i tredje årtusendet  (12 min)

Om språkets kommersialisering,  efter Georg Stiernhielms Hercules

Henrik låg kvar * i sängen en morgon i sena sin ungdom  
utless på krävande åtgärder,  välvilligt valda metoder
tänkta att ge honom mening och stolthet på vägen i livet
när han nu saknade jobb * och levde på gränsen till armod
kämpande tappert mot utanförskapet och smygande skammen
grubblande över sitt liv * och utan en framtid framför sej

Plötsligt så tändes ett ljus i hans överbelastade sinne
Fylld utav kraft gick han bort till sin dator, slog på den och väckte
skrivarprogrammet ur strömlösa dvalan och började knappa.
Sålunda skaldade Henrik nu * - i ilska och oväntad klarhet:
Låt mej få kvida till tröst en drapa om tiden som timar
Ekonomitro och ordrevisioner är temat för tanken
under en tid när många förbryllat betraktar när sådant som
fordom betraktats som givet försvinner i flödet av djärva
brott emot brukliga seder vars självklarhet hastigt förbleknar
Alltmedan språket förvandlats till stöd för det samtal som råder

Låt oss då börja med magiska mantrat, som hyllas av många
Globalisering som låter oss tänka på omsorg om jorden,
vitt perspektiv och handlingar långt bortom snäva kalkyler
Kallsinnigt kidnappat av de bemedlade bolagens språkrör
som en beteckning på hur de nu samvetslöst utnyttjar världen
utan att bry sej om vem * som mister sin plats i fabriken
nedlagd i västliga småstaden, flyttad till tropiska nejder
lockande bybor att lämna sin hembygd med löften om framgång
stuvade tätt i baracker så långt * från jorden de ärvde

Detta är dock inte enda exemplet på hur det gått till när
själva vårt språk * har formats av krassa värderingars förtur
medan vårt nutida samhälle djärvt växte fram ur historien.

En gång i tiden var råd * en klokhet man delgav varandra
medan det numera mestadels handlar om pengar på banken
Inte så många vet råd, men många med pengar de har det
Deras förmögna förmåga ger rätten att slippa ta ansvar för livet 

En gång betydde ju också förmögenhet faktiskt förmåga
kunskap att lösa problem och att framställa värdefull nytta
Alltmedan penningen nu tagit över betydelsen smärtfritt
tappar vi alla en delaktig makt över tingen och livet
Återstår bara att samla på makten hos pengar och status.

Rättfärdigt handla var något som förr var en dygd att beakta
Sålunda väntades samvetet leda oss rätt genom dagen
Kraftfulla medvetna handlingar blandat med ömsinta gester
Handla på rea är nu * den dygd som oss driver i livet
samtidigt bidrar vi då * till tillväxtens heliga framsteg  

Vänskapens uttryck var fordom en tjänst * åt den som behövde
bistånd och samtidigt givande glädje åt den som fått hjälpa  
Numera säljs den och handlas likt varor på marknadens villkor
utan att inblanda känslor och löften om gentjänst tillbaka
Drömmen om tjänstesamhället beskriver en förutsedd framtid
alltmera fylld av betalning för saker vi gör åt varandra
Frågan om varats natur * har gäckat var tids filosofer 
Mening och mål med att vara har legat i centrum av gåtan
Numera skapas den självklara meningen lätt genom varan



som vi bär hem från affären och lagrar i skåp och på hyllor
om vi har tur * så ger den oss uppskov från tvivel och ångest

Till och med skulden som plågat vårt sinne sen urminnes tider
löses numera med knapptryck * eller i reda kontanter
Endast om pengarna slutligen fattas och fogden tar över
kanske en gammaldags skuld kunde greppa det nutida sinnet

Sålunda har vi förvandlat de viktiga orden till måttstock
över hur pengarna vandrar ibland oss betraktat som nytta
visande makt och förvärvade roller som ordnar oss noggrant
över och under varandra i status och möjliga lagrar

Underligt nog kan vi hitta ett ord med det motsatta ödet
att från en snäv och begränsad kontext breda ut sej i språket
ty vi behöver ju ändå beskriva det allmänna goda.
Matematiken blev den abstraktion som fick ersätta himlen
Prästernas hemliga pakt med Gud * blev vetenskapsmännens
privilegierade tillgång till världens och livets mysterier
Heliga handlingar fordom var konfirmationen och nattvard
Numera helighålls däremot köpet och tingproduktionen
alltmedan framstegen räknas i magiska siffror om tillväxt
Sålunda är det nu räknandet självt som förhöjts metaforiskt
Vill du förmedla din kärlek så hoppas du på att den räknas 
i en prekär konkurrens * med sådant som bokstavligt – just det

Utanpå dessa exempel på ord som förbytit sin mening
finner vi också hur rimliga åtgärder hamnat i onåd i tiden

Förr var det viktigt att vaktslå om sånt som man ville bevara
Protektionism är nu framstegsförhindrande tecken på feghet 
Länder ska undvika skydda sitt folk från förlorad försörjning
allt medan äventyrshjältar tar risker och hyllas i TV,
mönster för hur kommunalråd i glesbygd bör sköta sin budget

Likaså är det nu fel * att vilja bedriva reglering
Allting ska tillåtas hända * fritt på en marknadsarena
Kökskranen borde väl bara ha till eller från hos dom frälsta

Allt går så bra av sig självt att planering har blivit ett otyg
Jo, fast det  gäller förstås politikens beslutskorridorer,
dom som förväntas ha koll *på samhällets bortglömda helhet
Turligt planeras detaljrikt i storföretagens kontorsrum

Henrik går ur sitt program * och lämnar sin insuttna skrivplats
tänker en stund betraktande tomt genom otvättat fönster
vänder så åter till sängen och drar * sitt täcke till hakan
tänker på Stjernhielm som kämpade förr för att frigöra språket
Kyrkans latin hade makten när viktiga ting skulle sägas,
svensk poesi som behandlade livet var  sällsynt och udda
Stiernhielm förtjänar sin titel som far åt den skaldade konsten
visande ynglingar vägen till dygdefull strävan och mognad

Henrik å sin sida saknar moderna bevis på nåt dygdigt
finner att lättjan är lysande svar * på flättjan1 i tiden
stannar i sängen för dagen och lyssnar på ljuden från gatan
Drömmer om kommande tider då orden har mognat och klarnat
redskap för forskande samtal om mål och mening med livet
kraften att visa på vägar mot framtida ljusnande tider

 Anders Erkéus , 
anders@erkeus.se 0700222198 

1 Flättja  =  lättsinne, flärd , flyktighet  - Flättjan, Kättjan, Lättjan och Rus var Hercules utmanare hos Stiernhielm
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