
Först kanns det skönt 

rent svindlande och obegripligt 

skönt 
att det trots allt också finns de som ser 

bakom fasaden 

som vet 

och inser 

Men sen blir allting 

bara annu svårare 

Sen kommer frågan: 
Varför går du inte? 

Qtaliga gånger har jag varit 
på vag 

om denhar perioden inte ar 

den sista 

då går jag 

om elakheterna går ut över 
barnen 

dA går jag 



om han dessutom börjar 

Ijuga 
då går jag 

och bar han nånsin hand 

på mej 

då går jag 

nar barnen inte lang~e  

orkar 
då bara måste jag 

Och allting hande 

Andå gick jag inte 

Varför? 



En alkoholisthustru 
det ar en 
som alltid har svansen bak 

hur hon an vander sej 

Om hon förstår och förstår 

och förlårer 

och jamnar vagen 
och håller slakten på avstånd 
och tystar ner barnen 

och beundrar 
och tröstar 
och tror och tror och tror 

och hoppas 

så ar hon en sjalvgod fan 

som alltid är så javla perfekt 

och fullkomlig 

en allsmaktig en 
som tror att hon kan flytta berg 

och komma med syndernas förlåtelse 
det ar tamme fan 

så man spyr 
nar man ser hennes sjalvlysande nylle 



Och om hon bönar och ber 

och g6mmer flaskor 

och tömmer ut halften genom fönstret 

och i blomkrukorna 

och vagrar ljuga för slakten 

och skylla på maginfluensa nu igen 

för arhetskamraterna 

och vander dövörat till 

för det femhundranittionde varvet 

av den olyckliga barndomen 

och det oförglömliga kriger 

ocHde avundsjuka kollegerna 

så ar hon en farlig en 

intrigant och hamndlysten 

och banne mej 

om det inte ar hon 

nar det kommer till kritan 

som sätter igang 
alla konspirationer överallr 

och förtalet och smutskastningskampanjerna 

hon ar det naturligtvis 

som ligger bakom alltsammans 

vem annan kanner så bra till 

alla varldens deraljer som man får slangda 

i ansiktet 

hon Sr det som sitter dar som spindeln i natet 

och bara sväller av illvilja, fy fan 



Och om hon slutligen inser 

att hon har eer eget liv 

att leva 

och att någon annans 

kan hon andå aldrig leva 

och inte bära en annans bördor 

ens om hon ville dee 

aldrig så garna 

så ar hon en hbrd javel 

en satans karriarist 

som engagerar sej i vad som helst 

och vem som helst 

bara inte i den som står henne narmast 

och som bast behöver henne 

och som hon dessutom har lovat 

akka i nöd och lust 

nu var det minsann slut med den lusten 

så fort det blev lite nöd kantänka 

nu flyger hon och Ränger 

och agnar sej åt allehanda ovasentligheter 

och mest åt sej sjalv 

och sin egen framgång 

vad det nu sen ska färestalla, fan anamma 

men p i  en annans bekostnad går det 

kom ihåg det 

East det Iar hon val strunta blankt i 
karringjaveln 



Och om hon slutligen ger opp 

och står dar ensam 

med sina trasiga nerver 

och barnens trasiga nerver 

och tusen samvetskval 

för att hon alskade för lite 

eller alskade för mycker rentav 

för att hon gjorde si och inte så 

som kanske hade kunnat radda alltsammans 

ifall hon hade varit rnanska 

att begripa lite mer 

så kan man slå sej i backen på 

att hon snart har hiitat 

nasta karl 

som hon kan slå klorna i 

och pina och plåga 

och dominera över 

och spela skyddsangel för 

tills ingenting annat återstår 

för den stackarn helier 

an flaskan . . . 



En så arlig skildring 

av alkohoiism 

säjer kuitursidornas kioka man 

Hur  kommer det sej 

ati ingen RV dem 

saknar 

iillexemprl iirkterna? 

Den vassa genomtran~ande konjaksiukten 

som hugger rn i meiiaiigardet 

så fort man kommer inom dörren 

Den ljumma runda stankrn 

av konjak utspadd med magsafter 

när du har spytt opp ailtsammans 

Stravr rödvinsblack 

surt vittvinsrap 

sött siask av sherry 

vermouthsklibh 



Många år  

höll du mej på halsrer 

genom att alltid tala 

om sjalvmord 

så fort du drack 

jag  gömde 

saxar knivar 

hopprep mediciner 

patronerna til l  gevaret 

kassetten till revolvern 

slangde fiskljustret 

u i  genom fönstret 

en natt 

nar  jag såg hur dina biickar 

hangde vid det 

svart mor den vita 

vaggen 

Varje kvalP 

var gevaret ovanför dörren 

det sista jag såg 

innan jag sornnade 

Varje morgon 

slog jag upp ögonen 

och såg gevarer 

försr 
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och ailtid var jag 

tacksam 

över att annu en dag 

eller en natt 

hade gåti 
och du levde 

Lange spelade jag med 

i det spel du ville 

spela 

med mej som motspelare 

och ditt 19v 

och min förtvivian 

som insats 

Tills jag förstod: 

jag kan andå inte 

hindra dej 

ifall du 

verkligen vill dö 

Ansvaret 

för ditt liv 

ar inte mitt 



Men för n i t t  liv 

och för barnens 

har jag ansvar 

och jag kan inte leva 

ifall alla mina 

krafter 

går åt  tilI 

att  hilla dej 
vid ett liv 

d u  inte bryr dej om 

Nu ser jag inte 

gevaret langre 

fast jag anrar 

att det hanger kvar 

på sin plats 

och du har slutat 

att tala om 

ditt sjalvmord 

nar d u  

dricker 



Nar han a r  tio 

stadar han och dammsuger 

varje millimeter minutiöst 

radar sina ylastsoldater 

så alla gevar pekar å t  samma håll 

mor en gemensam fiende 

som ska nedgöras 

Han ritar bara monster 

hiskeliga vidunder 

med femton klor och rovtander 

och jattelika gap 

de kommer ut ur bilderna 

och angriper 

allr och alla 

de ar förfarliga och fasansfulla 

de skriker ut sin skrack 

På kvallen vågar han inte somna 

för han måsre ingripa 

ifali det blir gräl igen 

då avleder han deras uppmarksamhet 

från det de gralar cm 

så deras irritation 

riktas mot honom 



så Iange båda gralar på honom 

tycker de iallafail 

lika 

för engångs skull 

På natten måste han smyga sej opp 

och kolla 

att ingendera har iiyttar bort 

och färsvunnir 

Han petar på dem för sakerhets skull 

så han ska veta 

att de båda ligger dar  

och sover bredvid varann i sina sangar 

Kan angslas sdndigt  

han ar  alltid radd för katasrrofen 

han ver att  den kommer 

han vet bara inte nar  

Han vågar inte 

gå förbi ett öppet fönster 

och inte över torget 

Kan vågar inte langre gå i skolan 

nu vågar han 

snart inte leva langre 



Den dag katastrofen igen ar över oss 

då ar han rådigast av alia 

och har mest tålamod 

i timmar ligger han bredvid på sangen 

och stryker hår ur pannan 

och lyssnar, pratar 

rröstar 

halier i och kramar 

finns dar bredvid 

och tröttnar aldrig 

Nu slipper jag oroa mej 

sajer han 

för nu har det ju hant 

Han vaxrr nåcgra år 

och fyrtio centimeter 

blir mera axelbred 

Or varje dag 

Snart har hans krafrer 

vuxit fatt 

det ansvar han sen Iange 

burit 



Du berattar 

om hur du somnade innanför dörren 

med huvudet på din hund många nitter 

hur du cykiade och q a t  

n i r  din hund dog 

att hunden betydde mer 

för dej 

a n  din pappa och din mamma 

som aidrig var nyktra eller hemma 

och som inte visste 

vad de skulie ha dej till 

Det i r  sorgligt 

och du grårer 

Jag sitter i stolen mittemot dej 

och jag hinner tanka mycket 

för historien a r  inte kort 

och det i r  inte första gångex 

jag hör den 

Du berartar 

och jag sitter och undrar 

varför du inte sijer nånting 



om de kvallar nar dina barn 

inte har vågar somna 

utan har  slunkit runt hörnen 

och iurpassat på dej - 

pappa har val inte börjat 

dricka igen 

hur mår pappa 

har luktar vai inte 

konjak 

han dricker val sakert sakert inte 

denhar natten? 

Medan du gråter dej till sömns 

för att det a r  så synd om dej 

som hade en pappa som var 

alkohoiist 

så sitter jag och undrar nar 

mitt hat 

kommer att branna dej tili 

vit aska 

medan du iigger dar  och snyftar 

utan en tanke på 

att dina barn ju också har 

en pappa 



Hon kryper upp i min famn 

sömndoftande 

småbarnsfjunig i nacken 

orden snuhblar ivrigt: 

Vei du vad 

jag drömde så konstigt i natt 

jag drömde att jag drack en he1 vecka 

och jag drack och drack 

och blev alldeles vimsig 

men sen gick jag tili doktorn 

och dokrorn tog blodprov på mej 

och sen gick jag hem til1 mej 

och så drack jag igen en vecka 

och så var jag vimsig igen 

Vet du vad 

sen markte jag plötsligt 

att jag hade blivit en varg 

jag var ilsken och vild och galen 

och ville bara slåss 

men då kom min vargpappa mot mej 

och vi rulla i giaset 

och bet varann 

mensen bet jag ihjal honom vet du 

och sen sluta jag genast slåss 



Vid frukosthordet 

berartar hon sin dröm på nyrt 

för alla 

anda fram tiil vargpappan. då slutar hon tvart 

ler snabbt u i  ögonvrån mot mej, 

sen var det inte mer sajer hon 

fortsatter att tugga 

sina riscrisp 



Du måtte vara stark 

hander det 

att  nanskor sajer 

tiil mej 

Och jag tanker 

på ailt som har hani  

- kanske 

jag ar  stark 

Ja,  det a r  val så 

Jag ä r  val scark jag 

Starka manskor böjs inte 

De brvts 

och hrister 



O m  jag inte hade alskat dej 

så oerhört 

och alltid hade trorr 

på diiia ord 

om att dethar var sista gången 

definitivt och oåterkalleligt 

allra sisra gången 

du drack 

så hade det kanske varit Lattare 

att stå ut med 

de gånger som kom sen 

Men jag trodde ju alltid 

på det du sa 

och alskade dej 

och var övertygad om 

att du egentligen inte ville nånting annat 

an  sluta dricka 

och aldrig börja igen 

Det föreföll förresten 

fullstandigt logiskt 

för vem skulle frivilligt 

vilja ha det så javligt 

som du hade det varje gång 



och det blev dessutom alltid 

lite varre 

an den förra bottenjavliga gången 

Nångång nar jag misströstade 

frågade jag dej 

varför du inte hade slutat 

fast du så sakert lovade 

att du skulle göra der 

förra gången 

Då svarade du 

att du egentligen inte 

hade velat sluta 

innerst inne 

den gånpen eller nån annan gång 

Men, sa du,  nu ville du 

på ett helt annat 

och alldeles nytt satt 

Nu ville du 

alltså verkiigen 

aldrig mera dricka 

Och trodde jag dej? 

Naturligtvis trodde jag 

nu nar du ville 

också allra innerst inne 

Och jag alskade ju dej 





Jag kliver öv?r dej 

nar du ligger dar  berusad 

jag håller barnen ät  sidan 

ilyttar min madrass 

sover på golvet i rtr annat rum 

fortsatter att jobba 

med mitt 

jag lever mitt lic 

barnen lever sitt 

och du a r  visserligen störande 

de timmar du ar  vaken 

och snavar omkring 

och tjatar 

men du angår oss irite 

du finns intr Iangre med 

i värt iiv 

Nu får du tro och hoppas 

alldeles för dej sjalv 

vi har tröttnat på 

att bli besvikna 

vi staller inte Iangre upp 

på dina villkor 

A v  alla satt 

vi har prövat p5 

verkar dethar atr vara det enda 

som faktiskt har effekt 



Synd bara 

att det kom för sent 

för mej 

Så var det alltså 

min likgiltighet 

du behövde 

medan min karlek tydligen 

bara var dej till skada 



Qverklassalkoholisterna 

brukar kunna hålla sej flytande 

mycket flera år 

an underordnade låglönsalkisar 

och de verkligt privilegierade 

överklassalkisarna 

behöver överhuvudtaget inte nånsin 

bli allmane kanda 

som alkoholister 

Qverklassalkisarna super hemma 

skaffar hem det de behöver 

rar sej sen ledige så lange perioden pågår 

med en buffert av sekreterare 

och barn och hustrur 

som avvarjande telefonsvarare 

Overklassalkisarna skjutsas 

diskrer med privarbil 

och assistans av nån trogen nara van 

som inte pratar bredvid munnen 

in på privatkiinik 



Dar får de enkelrum med telefon 

så de kan halla koi1 på hustru 

och sekreterare 

och de har tiligång tili överlakarn själv 

vilken tid på dygnet som helst 

de har ju  råd act betala årtahundrafemtio mark 

för atr bli inskrivna 

Sen får de injektioner 

och a r  nersövda en vecka 

och forslas sen hem lika diskret 

rned hela lagret av lugnande och srarkande 

och ångestdampande preparat 

Sen ger de sina underlydande 

diverse order 

som visar att de har laget helr under kontroil 

och bara kraver lite avkoppling 

Nar några dar har gått 

stiger de ut i samhallet igen 

nyduschade, masserade 

med slips och strumpor ton i ton 

och kladda i splitternya 

kalsonger 

som ger dem mod tili hårda tag 

mot slappheten som kytrar 

bland de underordnade på jobbet 

och darhemma 



1 uitrarapid 
Iyfter du din hand 

som ska sl i  mej 

mycket hinner gå 
genom min hjarna 

innax din hand 

a r  framme vid mej 

tanken 

på alla kvinnor 

i alla tider 

som har upplevt denhar sekunden 

sekunden innan handen sIår 

skracken 

som förlamar 

så jag inte förmår 

slita mej loss 

bita sparka fly 

jag kan inte öppna munnen 

jag skriker inte 



känslan 

av att vara utiamnad 

utan återvando 

utan rnöjligherer 

inte rå på 
inte ha kontroli över 

inte kunna göra nånting 

inte kunna göra ninting 

och siutiigen 

det otroliga i det 

som nu a r  över oss - 

det ar ince tankbart 

det kornmer inte att handa 

det kan inte ske 

du 

kan inte siå 

rn ej 

Innan din hand 

ar framme vid mej 

vet jag redan: 

detta drabbar oss ince 

av karleks brist 

utan av karleks förtvivlan 



andå 

ar det svårt att fatta 

omöjiigt att glörnma 



Jag alskar dej så oerhört 

sa du 

ingen har nånsin kunnat alska som jag 

Jag har byggt en pyramid av min karlek 

sa du 

jag har placerat dej på en piedestal 

högt ovanför molnen 

Dethar ar århundradets karlekssaga 

sa du 

den kommer alltid att bestå 

i evighet ska den beundras 

sa du 

För mej var det svårr att sova 

de sjuhundratrertio första natterna 

sen jag insett 

hur oerhört du älskar 

din karlek 



Du frågar mej 

vem du a r  för mej 

och det kinns plötsligt 

svårt 

för mej ait svara 

Du var min langtan 

efter ta och ge 

ett enda stort svar på mitt behov 

av att behövas 

Du vai den som Jag ville 

stå i bredd med 

och ha förtroende för 

den jag ville Iita på 

och aldrig svika 

vad som an hande 

Du var en utmaning så djarv 

att den var oundviklig 

du var en uppgift 

som var alltför svår 

och darför nödvandig 

och du var den jag ville 

atr mina barn skuIle likna 



Du var alla möjligheter 

och urveckling och framrid 

du var gemensam kamp 

och det omöjiiga hoppet 

om förandring 

Du var bottenlös 

och jag vai bortenlös 

och vi skulle drunkna tillsammans 

Men nånstans under Aren 

har nånting hanr 

Idag ar du den 

som jag bor med 



En hei dag 

håller vi på och mal 

om att jag aldrig sa dej 

att du borde ha hjalpt mej 

med barnen 

och hushållec 

o n  att jag visst sa 

att jag sa och sa och sa 

men att du aldrig hörde på 

eller förscod 

eller brydde dej om 

att försrå 

vad jag försökte saja 

om att du aldrig försökte lasa 

mitt femhundrasidorsbrev till dej 

nar du var borta 

för att du inte begrep 

att der kunde innehålla nånting 

som gick upp emoc 

att du kom tillbaka 

till mej 



om att det enda du tydligen 

behövde 

varmin kropp 

inte mej 

inte mina tankar 

som du aldrig tycks ha haft 

nån anvandning för 

förresten 

om att ifall det nu bara 

vai kroppen 

så finns det val 

f6i fan 

andra kroppar 

varlden full 

om att isåfall så 

och varsågod 

stick stick stick 

Du hissar segel 

på din gamla skorv 

och styr 

het av ilska 

ut i vassen 



Jag hugger kvistar 

så stickorna 

sprätter 

Jag racker ut  tungan 

å t  dej 

Jag hatar dej hatar dej hatar dej 

Jag kan bara förestalla mej 

hur du förbannar 

och förnekar mej 

och min kropp och rnina tankar 

dar uce på fjarden 

Nar du kommer tillbaka 

sitter du tyst på berget, glirar ironiskt: 

"Jag sajer ju andå 

bara dumheter 

så det basta jag kan göra 

a r  väl 

att hilla kaft" 

För all del 

föralldel föralldel 

Jag går in och sätter på 

middagsmaten 

Jag alltid jag 

naturligtvis jag 

och middagsmaten 



råkar titta ut 

dina Iessna ögon 

Jag går en runda 

på berget 

Din idiot, säjer jag 

din satans förbannade 

idiot 

kysser dej på munnen 

Skitstövel, sajer du 

motvilligt 

kysser mej på munnen 

sjutusen volt 

rusar ivag och drar opp 

fyra gaddor 

ur havet 

håIler en föreläsning 

om Van Gogh och Fanny Churberg 

pratar pratar pratar 

Vi pratar 

pratar 

pratar 

Ja her repd  

vad vi måtte 

akka varandra 



Overallt 

sökte jag dej 

som fanns överallt 

i min varld 

Jag försökte göra om 

min varld 

så den skulle passa dej 

sökte dej överallt 

men den jag antligen fann 

var mej 


	Århundradets_Page_01.tiff
	Århundradets_Page_02.tiff
	Århundradets_Page_03.tiff
	Århundradets_Page_04.tiff
	Århundradets_Page_05.tiff
	Århundradets_Page_06.tiff
	Århundradets_Page_07.tiff
	Århundradets_Page_08.tiff
	Århundradets_Page_09.tiff
	Århundradets_Page_10.tiff
	Århundradets_Page_11.tiff
	Århundradets_Page_12.tiff
	Århundradets_Page_13.tiff
	Århundradets_Page_14.tiff
	Århundradets_Page_15.tiff
	Århundradets_Page_16.tiff
	Århundradets_Page_17.tiff
	Århundradets_Page_18.tiff
	Århundradets_Page_19.tiff
	Århundradets_Page_20.tiff
	Århundradets_Page_21.tiff
	Århundradets_Page_22.tiff
	Århundradets_Page_23.tiff
	Århundradets_Page_24.tiff
	Århundradets_Page_25.tiff
	Århundradets_Page_26.tiff
	Århundradets_Page_27.tiff
	Århundradets_Page_28.tiff
	Århundradets_Page_29.tiff
	Århundradets_Page_30.tiff
	Århundradets_Page_31.tiff
	Århundradets_Page_32.tiff
	Århundradets_Page_33.tiff
	Århundradets_Page_34.tiff
	Århundradets_Page_35.tiff
	Århundradets_Page_36.tiff

