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In the evening      (1:10)

I came unexpectedly once to this place
There was something that something had set me to 
chase
So I spent all the seasons
Pursuing the reasons
While time drew the lines in my face

There was no-one to show me the way or the gate
Caught by a calling that some may call fate
While moments of beauty were teasing my mind
And made me believe I was some other kind
And suddenly time’s getting late

So come here tonight
I will hold all the rivers
I will turn off the stars for a while
Lay down with me lightly
and shine on me brightly
As we rest ‘neath that old cosmic smile 

Insikt…. (0:10)

Allting har varit nu lika länge

Självupptagenhet  (0:15)

Inte ens min inbillade storhet 
har jag kunnat ta på allvar

Aldrig för sent  (1:55)

Det är aldrig för sent att börja sluta
om du känner att skjortan är för trång
Det är aldrig för bråttom för att luta
sig stilla tillbaka i en  sång
Det är aldrig för sent att lägga på en extra rem
Det finns alltid en tid att komma hem

Det är aldrig för sent att nonchalera
din bild av dom andras bild av dej
När dina livslögner slutat att fungera
har du chansen att sluta säga nej
till allt som livet bjuder, men som kommit helt i 
kläm
ty det finns alltid en tid att komma hem

Det finns alltid en plats där du kan vila
och den platsen, den är just där du står
Det kan plötsligt bli dags att sluta fila
på en drömbild du ändå aldrig når
Det är mycket som vill hända innan klockan slagit
fem
om du bara slagit in på vägen hem

Så fast tiden verkar vilsen och försenad
och full av prat som inte gör nån vis
är den faktiskt ändå inte illa menad
den bara  strävar fram ur förhistoriens dis
Och när vi sedan vaknar upp en dag, med liv i 
varje lem
Ska vi se vi aldrig tappat vägen hem

Jag behåller min plats - för 00-talet   (1:50)

Jag sitter i myndighetsluren och väntar mens armen blir lam
En spökröst försäkrar mej envist, dom gör allt för att hjälpa mej fram
Att anställa fler till sin växel, de skulle ju kosta mer lön
Så jag väntas förnöjsamt fördraga att behålla min plats i kön

Jag sliter och tänker och undrar och sprider små texter omkring
Och hoppas att nån på parnassen ska gilla mitt idoga spring
Och bereda en plats i solen åt mina uttänkta rön
Eller åtminstone lova,  jag behåller min plats i kön

Det osar så konstigt en morgon, av rök blir jag vilsen och yr
 Jag finner att allt står i lågor,  mitt hem har till sist tagit fyr
Jag kastar mej på telefonen, och avger ett vädjande stön 
Och trösterikt meddelar brandkårn, jag behåller min plats i kön

Om jag kommer till Sankte Petter och ska visa min nytta och flit  
(Ja, jag vet inte alls hur många som numera söker sej dit)
Så må jag väl ändå försöka att be mej en stilla bön
Att vad jag nu än har att vänta, jag behåller min plats i kön
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Senindustriell klagan  (2:40)

Dagarna är så olika
vissa med påhängsen energi som hos ett nattfyllo på Medborgarplatsen
uppradande påstridiga episoder, synbarligen godtyckligt, men 
med ett påtagligt känslomässigt sammanhang, undflyende som 
retfulla provokationer av någon som antydningsvis vill visa dej något

Andra dagar önskar man fortfarande
att man skulle vakna när det sedan länge är för sent,
fast i sinnets förvirrade gloende på en ständigt undflyende yttervärld

Och mitt i detta, allt som rasar under ytorna
den stora inte så hemliga hemligheten att vi delar det här
via spegelneuroner och outtalad empati

Vill vi dölja att vi inte erbjuds så mycket val
som krämarna vill få oss att tro
när de bjuder katedraler av likvärdigt gods
ägnat att för en stund stilla stormarna
i våra inre vattenglas

Vill vi dölja rädslan för att
lyfta oss och mötas på andra sidan 
den repriserande emotionella berg- och dalbanan,
outtalade sociala förväntningar,
personliga förminskande självbedrägerier
och det eviga mumlet från dem som sköter rundgången
och avsiktligt eller oavsiktligt underhåller osäkerheten

Hade jag inte sett
vad som faktiskt är möjligt
i välvilligt konstruerade sociala undantag av öppenhet
och plötsliga överraskande självklara möten
Hade jag inte anat vad som faktiskt finns
strax bakom urskuldanden, undvikanden 
och betingat upprätthållen likgiltighet
skulle jag ha hållit tyst

Men jag vet
Någonstans här innanför finns något att vila i
En gemensam stillhet
där vi kan hämta den lugna, starka kraft
vi så envist tvivlar på  
Låt oss mötas där 

Fondanalytikern (0:35)

Jag mötte en fondanalytiker i gläntan
Vi talade om utvecklingen
Utvecklingen av den urgamla heliga kosmiska brodyren
Och de invävda mönster som kunde yppas
när mer och mer blir synligt
Han trodde på en snar uppgång
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Geometri (0:15)

Enda sättet att finna
var ditt centrum ligger
är att lära känna
dina gränser

Naturligt  (0:12)

Även mycket små träd
fäller sina löv
på hösten

Online (0:14)

Den nya skrivkulturen
har visat oss
med all tydlighet
hur vi inte svarar
på varandras frågor
eller argument

Stadskunskap  (0:15)

I staden lär man sej
att vara mycket nära
andra människor
utan att låtsas om
att dom existerar

I stockholmstrafiken (0:15)

Jag färdas på min cykel
När jag inte vill bli störd
Får jag nog av livets gyckel
Kan jag lätt bli överkörd

Byråkrati  (0:40)

Obegripliga svar levereras av prestigefyllda 
myndighetspersoner
som ser sej som betydelsefulla kuggar i ett 
maskineri
som de identifierar sej med i hopp om att 
känna sitt värde
och i besvikelsen över att detta inte fungerar
låter sin arrogans fylla hela den visserligen 
begränsade sinnesrymd de upptar

En tröst  (0:12)

Folk är trevligare 
än dom försöker vara

Tanketrädgården (hexameter)  (0:40)

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

Mysteriet  (0:18)

Det heliga dårskapet:
Att upptäcka mysteriet i sin egen natur

Rättesnöre  (0:12)

I industrisamhället 
gör man det hellre med en maskin

Meningen  (0:50)

Vad är meningen med verkligheten
Vad är meningen med att undra över meningen
Vad är meningen med att undra över meningen
med att undra över meningen
Och så vidare 
Javisst
Sådant är det,
språket
Nåväl, detta torde väl utsäga det mesta i 
frågan,
varför vi kan gå hem i lugn och ro

Hemma  (0:15)

Uppfylld av tomhet
vandrar jag stillastående 
längs tiden

Tack  (0:35)

Tack för att du vänligt tar undan brickan
Tack för att du visar din bag för flickan
Tack för att du gråter en stund på kvällen
Tack för att du drömmer om något mer
Tack för att du tvivlar på  livsmodellen
och inte litar på allt du ser
Tack för att du inte röker just här
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Varning (0:12)

Om du tycker poesi är vackert
Var försiktig
Den kanske vill dej något

Luften – ett element  (1:00)

Luften tränger in 
överallt där en dörr öppnas
utan att fördenskull
ställa till kalabalik

Den vill bara finnas
omflytande, närande
tillintetgöra otrevliga dunster
genom att spä ut dom
i sin egen ständigt rörliga rymd

När den är i häftig rörelse
är det svårt att inte svepas med
och ibland flyttar den då
ett och annat mycket tungt föremål
Den underhåller då kraftiga eldar
men släcker de små

När den är stilla 
är det sällan någon
som egentligen tänker på den,
men den underhåller då
den svagaste eld

Det är ordens fel  (0:40)

Sakta sänker sej orden över verkligheten
Som slitna pepparkaksformar 
i ett oupphörligt julstök
med snirkliga förutbestämda former
Som oavsiktligt fixerar oss
vid våra självsnickrade elfenbenstorn

Skymmande oss från varandras
Oundvikliga gemensamhet
Och möjliga möten
Där språket börjar

Förlåt  (0:20)

Förlåt om jag försummar min uppgift
men jag kom nyss
och finner tecknen
mer estetiska än klargörande

Ekonomi (0:15)

När tillväxtens imperativ rår
blir allt som orsakar kostnader bra

Introspektion (0:15)

 Jag tar mej själv på så djupt allvar
att jag oundvikligen måste le
åt den påstridiga beslutsamheten

Påbud (0:15)

Du ska bara lita på vetenskap och beprövad 
erfarenhet
oavsett dina erfarenheter

Bekännelse (0:10)

Jag betalar ofta för lite
när det är gratis

Plikt  (0:10)

Jag följer oftast regler
när jag tror att jag kan ändra dem

Dilemma (0:15)

Orden är redan här 
problemet är relationen
mellan dem och världen

Undran  (0:10)

Tänk om livet är en koan?
Än zen då!

Uppmaning   (0:05)

Vägra tidsandan!
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    (med cesurmarkeringar)  (4:30)

 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 bussen
utom de närmast * sittande, som inte verkade bry sej.
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
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Ordord   (3:10)

Det sker liksom lite i taget.
Orden spricker upp
Blir genomskinliga
Träder fram i avskalad nakenhet
Faller sönder i beståndsdelar 

Ibland med överraskande bokstavligheter
som överröstar den automatiska tolkningen 
Eller som mystiska ljudande toner och läten

Hur står det till?
Får man tillstånd
till detta tillstånd

Om vi stilla låter sinnet rinna ner i sprickorna
öppnar sej en vibrerande rymd 
där något rör sej
Laddningar, hopar av mental och emotionell 
energi
Upplöses omformas och nybildas
Då och då utkristalliserade till begrepp
i ett samspel på distans
med resultaten av
uppmärksamhetens otåliga vandringar på ytan

Vår vetskap om varandra vill förse begreppen 
med ord
Eller låta orden födas ur dem 

För laddningarna hämtar kraft ur ännu djupare 
okända skikt
vars materia utgör gåtorna om vår existens
och den fördolda möjlighet till försoning 
som visorna vill handla om

Alltmedan vardagens bilder, känslor, ljud, 
smaker och lukter
Liksom den malande tankeproduktionen
hopas på ytan, sökande sina ordlösa rötter
för att ta emot
eller ge rum, släppa fram

Förstår vi varandra?
När förstår vi varandra?
När vill vi förstå varandra?

Det spruckna språket befriar
oss från sej självt
Medan vi själva står kvar
i den frihet vi inte förstår

Man får finna sej
Man får finna sej.

Återseende   (0:10)

Inne i världen
möts vi igen
som vanligt

Begäran  (0:05)

Älska mej som vi är

Haikuförsök   (0:35)

Viktiga vägval
frågor i solskenet
parkeringsförbud

Minnet förbleknar
Levande stunder
förmår ändå bära dig

Klockan på väggen
Vindar i träden
Livet kantas av ljuden

Hopp   (0:55)

Kampen mot naturen är över
har vi tur så är det ingen som har vunnit
nu vidtar det ömsesidiga omplåstrandet
vem finns där att badda på såren

Nödvändigtvis nödvändigt visa
så småningom inte så små
torde vi tordas ta till tålighet och tålamod
tills tiden inte längre hotar med sin oundviklighet
och vi vilar i vetande 
om att vändande vindar väntar



Sid 10 av 23

Sysselsättning   (1:00)

Sysselsättning
kan väl vara bra 
när det gäller att hjälpa barn
fördriva regniga sommardagar

Men livet som helhet ska inte fördrivas

I synnerhet inte med full sysselsättning, 
som av någon anledning för tillfället anses 
betyda 
åtta timmars dagligt sysselsättande 
med att framställa något 
eller administrera något, 
eller vara trevliga mot varandra
vad det vara månde, 
mot betalning

Vi fick ju inte ens betalt 
de där regniga sommardagarna  i barndomen,  
men vi hade väl för roligt. 

Avståndet – till SL  (1:20)

Jag tänker och tänker
jag tänker på avståndet mellan vagn och 
plattform
men jag stiger inte av 
jag tänker på hur smalt mellanrummet är
hur nära det är mellan tåget som tar dej på resa
och plattformen, där du kan bida din tid
Finns det en resa
som inte har gjorts förut?
Finns det en vilopunkt
som inte är en del av färden?
Vem är det som förändras?
Vem är det som står kvar 
och ser förändringen?
Jag tänker och tänker
och sen går jag av
drar ett djupt andetag
och faller tillfreds i klyftan

Elden brinner  (1:15)

Så många tider som har svunnit
Så många dagar som har flytt
Så många broar som har brunnit
Som inte lett till nånting nytt

Så många svar som ingen fattat
Så många frågor som har glömts
Så mycket ord vi har författat
Innan papperskorgen tömts

Men ibland när kvällen stillar.
Och när mörkret är din vän   
Och inga tankar dej förvillar
Vet du elden brinner än

Så många lösningar du anat
Så många tecken som du tytt
Så många stridsstigar du banat
När du borde vänt och flytt

Alla klockorna har stannat
Och alla fåglar sjunger fel
Och du väntar på nåt annat
Och kan se att allt är spel

Men ibland i någons öga
Kan du ana omigen
att resignera båtar föga
och att elden brinner än

Blåst – en absurditet  (1:25)

Dagen har trasslat in sej i sej själv
Men låt oss bortse från det
Vi siktar i stället på färden
vi  badar i däcksbruset,
knastrande grus
vind mot hud i dag
kallt om häcken
medan vi glömmer skuggan 
med sina pockande åminnelser 
vi svajar fritt från sida till sida.

Äntligen polletteras självupptagenhetens 
smärtingväskor
i hopp om att de glöms bort
eller förskingras av tankspridd transportpersonal
Kom gärna hit ut en stund 
och hoppas att vinden 
som Guds disktrasa ska torka av
den yttersta visdomen
med spadet av genomkokta lögner

Här blåser vi hem
den vilsekomna vandraren
över ängarna
och lovar
evig trohet till otroheten
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Frihetsrummet  (1:00)

Någonstans
Bortom förhoppningar och besvikelser
Bortom självbekräftelse och anpassning
Bortom strategier och uppgivenhet
finns ett rum
där friheten och kärleken möts
i stillhet och självklar sirlig dans
 
Och i detta rum växer 
en närvaro och hängivenhet
med enkelhet och oförutsägbarhet
vilande i det framströmmande skådespel
som kallas livet

I Göteborg 2001  (0:40)

När fredsprojektet skjuter sina olydiga barn
som tar sej för att ställa till och dansa mitt i 
stan
och sätter dem i fängelse på fejkade bevis
mens mediedrevet gottar sej i våld på alla vis
så alla slipper höra nån kritik mot Unionen
då är det dags att börja tänka över situationen

Evolution 1.8  (0:55)

Det är inte sent på jorden
det är tidigt
jag kastades genom en dörr av ljus
växte, exploderade, komprimerades 
hittade ett hem av sten
där jag vilade en tid
Kravlade mej upp ur havet
klättrade ned från trädet
steg ut ur den fuktiga grottan
ställde undan plogen
parkerade bilen
stängde av mobilen
och kisade mot solen
Vad var det nu jag skulle göra här? 

   –    –    –    –    –    –    –     –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    -    –    –    –    –    – 
– 

När osthyveln gick sönder (1:15)

I morse gick min osthyvel sönder
lika förvånande som självklart
Alla kan se de svaga punkterna
om man tittar efter
De där smala näsen på varsin sida om 
skåran där ostarnas avskilda skivor
passerar för att landa på den flata plåtytan
som nu själv avskilde sej

De svaga punkterna i alla ting
som vi inte låtsas om
medan de överraskande självklara 
sammanbrotten
får oss att för ett ögonblick haja till i 
igenkännande

kanske först irriterade över att ha vetat detta 
hela tiden
kanske sen lite mer försonade med 
förgängelsens
ständiga närvaro och beredskap
att slipa av våra triviala förväntningar 
om tingens beständighet

Igen kommer undan, 
inte ens osthyvlar
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I affären  (2:30)

Kassörskan och jag var överens om  att 
kreditkortbetalningsapparaten blivit coolare 
i sitt nya utförande

men jag vill ändå inte köpa äpplen med 
etiketter
jag undrar vem det är 
som tror att jag gärna vill ha frukt
som ser ut som de framställts av en maskin

Jag funderar ibland varför äpplen alltid säljs 
per kilo

och avocadon per styck,
fast oftast per två eller tre styck
Jag undrar hur det skulle vara om det var 
tvärsom
fast så är det nästan ibland i Pressbyrån
åtminstone med äpplena 

Min längtan efter ett annorlunda liv möter 
ständigt
nya produkter, nya förpackningar, etiketter, 
nya möjligheter att betala för att saker ska ske
nya metoder för att få mej att handla
i den betydelse av begreppet som numera 
råder
och en limpa som heter Längtan

Och visst irrar jag runt
vägrar dock att memorera den oförklarligt 
långa promenaden mellan saften och juicen
eller de senaste strategiska omflyttningarna
till impulsköpens fromma

Dom allt rödare skyltarna

med samma priser som när dom var vita

Drömmer om en metaforisk lanthandel
Får jag be om det där andra, tack,
nej, lite längre bort,
lite närmare
vad kostar det?

I tysthet utför vi vår sociala dans i 
varugångarna, viker undan för varandras 
kundvagnar, väntar stilla medan någon annan 
letar där du ska leta.

Utan att ha blivit instruerade 
har vi nu lärt oss att hantera de inte längre 
reklamfria pinnarna på  på det löpande bandet
för det finns ju en gräns
för vad vi vill köpa

Jag uppvisar min tomma kasse
för kassörskan  -  
Nej, det gör jag inte
trots att man tackar mej för det
men jag låter bli att känna skuld för att jag inte 
gör det
eller ilska över att jag inte är betrodd

och hon sitter där,
 med ett leende som jag gärna vill lita på
konkurrerande om jobbet med den oförvitliga, 
garanterat livlösa nya automatkassan
och vi är överens om att  
kreditkortbetalningsapparaten
blivit betydligt coolare i sitt nya utförande

Var det bra så?

Klara kyrka i rusningstid  (1:20)

Vi slutade tro på Gud
utan att börja tro 
på oss själva
men däremot
började vi dyrka
våra spår i yttervärlden
som bevis för vår förmåga

Till sist kom dessa spår
att hota vår existens
och vi står villrådiga
bland dom fula
naturfrämmande monumenten

över vår egen tilltänkta allmakt,
kolosser som sträcker sej mot den
numera betydelselösa himlen
eller breder ut sej på bredden 
omgivna av gigantiska ytor
att ställa lasthungriga bilar på

medan vi här och där
 fortfarande finner
de vackra monumenten 
över vår övergivna Gud

Tomma, ödsliga, magnifika
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En del av oss    (2:20)
En del av oss
har vårt hjärta i en annan värld
än den som triggar våra dagliga sinnen

en del av oss bor innanför oss
och ser våra personor
spela upp sina manuskript
i de skådespel som nutiden tillåter
där dagarna rullas fram
på utlagda förutsedda möjligheter

så rädda för att bli sedda
som samtidigt är det vi vill
om vi inte bara vore si och så
som vi tror vi inte bör vara

i den andra världen är vi inte så rädda
i den andra världen
möts våra bilder och toner
i brokiga mönster vi kan vilsamt betrakta
eller låta oss kastas ut i hisnande möten
och bländande klarheter

andlösa förvåningar
och ordlösa insikter
om vilka vi  kan vara

ett stilla sjudande nu
fyllt av förflutet och framtid
och däremellan utvecklingen
utvecklingen av vår kosmiska brokad
där nya detaljer ständigt uppenbaras
i kontrast och komplettering
av de urgamla grunddragen
som när oss genom den vistelse
vi erbjudits som gåva
att förvalta och vidarebefordra
i den dans vi inte kan nobba

en del av oss
är lite förlägna
när ljuset från den världen
söker sippra fram genom oss
och vi hoppas att du
hör hit

Att längta hem  (2:50)

Du får höra hemma, 
känn ingen skam
när du motsätter dej den rörlighet och rotlöshet
som de globala månglarnas
omedvetna och medvetna påhejare kräver av 
dej

När din by, 
hus för hus förvandlas till ett spökskansen
övergivet av de effektiva serviceförmedlarna

eller ditt hus i staden
förvandlas till ett medelklassens
gated community med 
sina kodlås som slutar fungera
på den kvällstid då ändå ingen
förväntas titta förbi

När din vänlista på facebook,
med halvhjärtat uppgrävda
bekantskaper från förr
och frukten av tillfälliga möten
som ni bägge fixerat i jakten på
en mätbar bekräftelse,
bjuder några gillatryckningar
ägnad att ge dej en illusion 
av någon sorts kontakt

Känn då ingen skam

om du faktiskt längtar hem
till ett bestående sammanhang
där du ger och tar
och möter andra med alla sinnen 

När din lust att verka och arbeta
och skapa mening i ditt liv
och ge av din förmåga till andra
hänvisas till att söka anställningar 
hos några som inte har råd med dej
och liksom du  inte har lust att ha dej där
medan du övervakas av motvilliga 
eller avtrubbade socialtjänstemän och -kvinnor
som ser till att du inte får tid och ro
att ta  livet i egna händer

Känn då ingen skam
om du vill strunta i deras krav
om du längtar hem till en okänd plats
med ett självklart sammanhang
där du verkar med andra
och får kraft att bli
till något ni vet att ni kan vara

Du får höra hemma
Känn ingen skam
Känn ingen skam
Du får söka en fast punkt
att lyfta från
och förvandla världen



Sid 14 av 23

Ett samtal från månen (4:20)

- Hallå
- Hej, hur har du det därnere, vad håller du på   
med?
- Jag mår bra, och jag e  -   i arbete.
- Jaha, i Arbete var ligger det.
- Nej, det ligger ingenstans
- Aha, ett drömsamhälle, Shangri La, Utopia
- Jaaa, en del tycker ju så
- Så, vad händer där?
- Ja, lite olika saker, det spelar ingen roll
- Va?
- Ja
- Men varför är du där då?
- Jag tjänar  -  Pengar
- Vem är det?
- nja, ja får pengar, jag tjänar en arbetsgivare
  som ger mej arbete
  så att jag kommer i arbete
- Så att du kommer i Arbete?
  Och dessutom får betalt?
  Så snällt.
- Ja, kanske det, fast vi måste
- Måste, varför det? 
- Arbetslinjen
- Arbets - linjen?
- Ja man drar ett streck
  ett rakt streck
  och sen följer man det 
- Vart då?
-  Jaa,  det vet man inte så noga
-  Nähä?
-  Men man är i arbete,
   man får betalt
   man kan överleva
-  Överleva – är det ett krig?
-  Nja, ibland kanske
   man konkurrerar, man tävlar
-  Tävlar ? Om vaddå?
-  Om att ha arbete
-  När man är i Arbete?
-  Nej, när man söker arbete
   När man är i Arbete,
   så har man arbete
-  Jaha, gör det ont?
-  Ja ibland, när man är rädd
   för att bli arbetslös
  för att trilla av arbetslinjen
  och komma lös
- Så man sitter fast?
- Ja, eller … löst
- Jaha, vilket e bäst
- Att sitta fast e nog bäst -

  i ett fast arbete
- Men kan man röra sej då?
- Nja, men alla vill inte,
  fast det är bra med en rörlig arbetsmarknad
- Arbetsmarknad?  En marknad som rör sej?
  Som en ambulerande cirkus?
- Njae om man är i arbete så är man på
  arbetsmarknaden
- Så det är där som Arbete ligger
   Shangri La - på en marknadsplats,
   tja, det verkar kanske trevligt, men vad säljer 
   dom där
-  arbete
-  Va, kan man köpa hela platsen, hela Arbete
   När man är i Arbete?
   Så man har Arbete för sej själv då?. 
-  Nej, om du har eget arbete då är du inte på   
arbetsmarknaden
-  Nähä, var är man då?
-  I utanförskap
- Vad är det för ställe då?
-  Om du har Arbete för dej själv 
   kan du inte vara i Arbete.
-  dom som inte är i arbete är i utanförskap
   men man bör stå till arbetsmarknadens    
förfogande.
- förfogande?
- Ja man måste foga sej
-  Jaha, men kan man inte vara någon 
annanstans, än på dom ställena?
- Nä, det räknas inte
- Varför det? Kan man inte räkna nånting annat
då?
  och gå nån annanstans
  och hitta på nåt vettigt och kul?
- Jo, det kanske skulle gå, men jag vet inte...
- Kan man inte räkna sånt som man gör för att 
de e bra och kul oavsett om man är i Arbete 
eller Utanförskap eller nånting annat?
- Hm det låter ju bra, vi får se,
, vi hörs, hej då
- Hej
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Inte så djävla noga (2:10)

Livet är inte så djävla noga
och varje sekund är avgörande
för det i grunden ofattbara förlopp
vi har att söka finna oss i
Ibland kan det kännas lite futtigt
hur vi vrider och vränger oss inför varandra
för söka hitta nåt sorts lagom sätt
att låta orden flöda ur vårt obändiga inre
på ett sätt som inte vidgar det oundvikliga avståndet
mellan de personligheter vi klänger oss fast vid
som det verkliga uttrycket för oss själva

och den så kallade frihet
som ger en möjlighet att jobba på vad man vill framstå som 
och den ojämna kampen mot sej själv för att genomföra sånt
som man tror sej böra utföra

Särskilt som man kan ana
att det borde vara förbannat lätt
att det kunde vara förbannat lätt
om vi liksom kunde låta oss vara

Jo, visst, vi kunde stanna upp ibland
och le åt oss
berätta och titta på våra respektive skådespel gemensamt
på ett välvilligt och intresserat sätt

Det skulle kanske vara lika roligt och spännande
som de dramer kring död och undergång vi åtnjuter
från de mediala industrierna

Det är inte så noga
men det kanske kan vara ganska lärorikt
och underhållande
varför inte försöka?
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Drapa i tredje årtusendet  (12 min)

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 sånt som
fordom var sett 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
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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 
Vad det må vara, 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 som tecken på nytta
visande makt och beräknade 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 verklighetens mysterier
Heliga handlingar fordom var konfirmationen och nattvard
Numera helighålls däremot köpet och tingproduktionen
alltmedan framstegen räknas i dunkla 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 ord som var bra har förlorat sitt värde

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 tveksamma 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 språkets förfining
visande ynglingar vägen till dygdefull strävan och mognad
finner att lättjan är lysande svar på flättjan i tiden
stannar i sängen för dagen och lyssnar på ljuden från gatan
Drömmer om kommande tider då orden har återfått makten
redskap för forskande samtal om mål och mening med livet
kraften att visa på vägar mot framtida ljusnande tider
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Under ytan (2:45)

Fiskar kommer inte undan
med ständigt vidöppna ögon
fuktade av havets sälta
möter de sitt öde

fiskarna blev kvar
när vi andra sökte nya element

nån halvmiljard år senare
kan du möta deras outgrundliga blick
och för oss uttryckslösa ansikte
när du drar upp dom
för att införliva deras kroppar med din
med krokar genom ansiktet
eller i hundratal tillsammans
kvävandes i samma luft
som din egen kropp villkorslöst kräver
du kan vara tacksam för
att du slipper se in i deras inre

metandet
en dödlig meditation
betraktande en korkbit
lyssnande till kluckandet mot klinkerna
väntande
hoppandes att kroken inte fastnat i ögat
förbarmande bryter vi nacken av den fångade
om vi är modiga
och inte vill se dem flämta efter vatten
sprattlande
långsamt stelnande

det finns fiskar som kan så mycket konstiga saker
byter kön, ruvar sina barn i munnen, orienterar med elektricitet
gräver ner sej i dyn eller kastar sej upp i luften
klättrar uppför lodräta vattenfall
anlägger vackra mandalor i havsbottnens sand
till sin älskade
ja, vad ska man göra
när man har att diskret hålla sej undan
de övervattniska utvecklingarna och konflikterna
om inte odla sina egenarter
låta världen vara i fred,
och röra sej fritt,
som fisken i vattnet
med öppna ögon
kanske – en förebild
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Frihet (1:10)

Vi talar om frihet
men vi kommer inte undan
vi vill inte känna språkets och kulturens bojor
och riskerar därmed att inte ge oss chansen
att uppleva det sociala fängelsets möjligheter
en begränsad oändlighet
likt antalet tal mellan noll och ett
Låt oss vandra längs gränserna
låt  begränsningarna smeka våra utlämnade kroppar
låt oss besöka bortglömda och ensliga rum
där vi alla eller några djärva uppehållit sej
i stunder då ingen behövde drömma om frihet

Sluta skriva   (0:55)

Sluta skriva!
Det fungerar inte.
Vi måste se varandra.
Vi måste låta våra ögon mötas
och våra kroppar signalera 
de verkligheter vi inte kan dölja.
Vi måste låta oss infångas av 
spegelneuronernas nyupptäckta gemensamhet
som vi sedan urminnes tider
varit beroende av.
Lägg på, lägg ner, stoppa undan
och ta bussen om det behövs

Svordom i en välmenande kyrka   (1:40)

Berör mej
Jag vill bli berörd
Bara lite, eller mycket
Jag också
Berör mitt sinne och min kropp
Och berör mig på den plats
där vi båda möts
där vi båda är en - på riktigt
bortom våra reaktioner, rollinstruktioner och 
beräknande personligheter
berör mej där vi alla möts
ovetande eller vetande
om vår gemensamma möjlighet
att låta oss vara
att tanka den näring
som driver själva livet
på dess vindlande resa 
mot någon form av möjlig förverkligande befrielse
som vi bara anar i laddade stunder
av hänförelse eller förtvivlan
berör mej
berör oss
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Modern kommunikation   (3:00)

Ring, ring, ring,

Hej, välkommen till Anders Erkéus

For English press one, für Deutsch  zwei drücken, pour francais, presse trois, för fikonspråket tryck 
stjärna 

Jag vill gärna ringa upp dej efteråt så att du kan knappa in  hur du uppskattat att tala med mej,    
samtalet kommer att spelas in i utbildningssyfte, så jag lär mej veta hut.

Du kommer nu att få fjorton val
Om du har ringt fel tryck ett,
om du inte står ut med dessa växelrobotar, tryck 2
om du egentligen borde messat, tryck 3
om du önskar att du kunde träffat mej i stället tryck 4
om du är glad att du slipper träffa mej, tryck 5
om du vill ha en date, tryck 6
om du vill berätta om dina senaste problem, tryck 7
om du vill skälla ut mej för något, tryck 89745623
om du provar din nya telefon, tryck 8
om du bara vill slå ihjäl tiden, tryck 9
om du vill låna pengar, tryck noll

piip

Berätta med enkla ord vad du vill
------------
Jag förstår inte, vill du förklara lite närmare?
------------
Menade du goddag yxskaft?
------------
Menade du låt mej slippa eländet?
------------
Vänta så kopplas du till kundtjänst

piippp

Hej , för att underlätta kontakten ber vi dej knappa in ditt  23siffriga personnummer, ditt 
skonummer, antal anmärkningar hos kronofogden och hur många gånger du varit otrogen de 
senaste 6 månaderna.
-------------
Tack, välkommen till kundtjänst, mina telefontider är helgfria tisdagar och torsdagar kl 11- 11.30, 
om jag lyckats vakna då

Välkommen tillbaka
Avsluta med fyrkant
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Väg 200   (1:30)
(på Johans begäran om en vägdikt 27 okt 97)

Ingen råkade komma förbi
Några mil fram och tillbaks
för dem som hörde dit
Några bortglömda före detta stationssamhällen
Där några en gång hade mål och utgångspunkt
Några i annat fall intolerabla järnvägspassager
Anonymt slättlandskap till hälften
andra halvan plötsligt böljande
Den livsfarliga avfarten till ett grustag
mitt i en djup svacka
En lada med en annonserad plåtslagarverkstad
där ingen visar sej om man tar sig tid att gå runt den
på den kamomillbeväxta tillplattade lerjorden
Nyss la dom ned överskottsförsäljningen i Slätte
Kanske till och med de hemmastadda
börjat fara förbi
Väg 200 – två mil i ensamhet

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
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Till John Cage   (2:10)

Du hade ingenting att säga
och du sa det 
genom dina högljudda tystnader
och överraskande ljudligheter
Du blottlade de hemliga sammanhang 
som vi avfärdar som slumpen
via stjärnkartor, radioapparater och i-chingstavar
du upprepade dej envist för att vi kanske skulle förstå
eller vilja förstå att vi inte förstod
att vi inte kan förstå
och att det inte är meningen
att världen är en ofullbordad kantat
över sina egna strävanden
där bullrande rulltrappor och känsliga fiolstycken
segrarnas jubel och de förbiseddas kvidande 
är stämmor i samma stycke
Att vi ska lära oss att lyssna på dem alla
liksom på varandras oundvikliga dissonanser
som de möjligheternas konstverk de är
för att kunna bidra till styckets framkämpande
i grunden ändå
växande vänlighet
och låta det bli
och låta det låta
vi hör dej, John

Den moderne liemannen (0:30)

Döden har hängt sin rostiga lie i ett träd
och vilar bekvämt bakåtlutad i en trädgårdsstol
medan hans svartlackerade robotgräsklippare
tålmodigt vankar i din trädgård 
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