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När Gud lagt undan sina penslar
och världen var färdigmålad
tog van Gogh vid
och förbättrade hans arbete.

              *

Dostojevskij klokförklarade
idioten inom oss.



Vi förstod aldrig
varför han som var stor
fick lösa barnbiljett
på söndagsmatinén.
Han var en del
av föreställningen
och hade ett skratt
som hördes ända bort
till Trädgårdsgatan.
Men vi skrattade
mest åt honom.

       När hans mor jordfästes
smet han från begravningen.
Han kom för sent
och smög in
i biografmörkret.
Det var en fars
av något slag.
Men vi hörde
hur han grät.
Den dagen drog vi
aldrig av honom
svarta vegamössan.

Matinébesökaren



Befordrad

En kväll, lite onykter,
cyklade han rakt in
i Frälsningsarmén.
Han fick en uniform
och bar den med andakt.
Sångröst saknade han,
men Gud var säkert
inte så nogräknad.
Sen fick han återfall.
Låg med fina uniformen
utmed rännstenen.
En officer hämtade honom.
Hans röst ekade
i hela kvarteret:
Satan flög i mig!
Uniformen skickades
på kemtvätt
men inte hans själ.
Strax efteråt cyklade han
rakt in i himlen.



Solkatten

Jag sitter på vedbodtrappan
hemma hos mormor och morfar
med att fat fyllt av körsbär
och spottar ut kärnorna
i en vid båge mot gårdsplanen.
Tusenskönorna kittlar mig,
när jag springer barfota i gräset.
Solkatten söker ett ansikte att blända,
hittar ett till slut
och möts av ett skratt.
Du är ofödd ännu många år,
men jag tror att du fanns redan då.
I bären som fyllde munnen,
i gräset som smekte foten,
i solkatten som vandrade
från vägg till vägg
från tid till tid
och slutligen fann ett ansikte,
värt att älska.



     Jag väntar i 40 minuter
     vid hållplatsen.
      Mitt emot

försöker missionsförbundarna
sätta upp
ett plakat
om Gud och julmarknad.

Plakatet ramlar ner.
Bussen dröjer.

Missionsförbundarna tar fram
spett och spade.

Bussen dröjer.
Plakatet ramlar ner.

Och jag tänkte:
Gud måste vara
på ett sjusärdeles gott humör
som en så vacker dag
kan jävlas
med dessa sina minsta.

Hållplats



Dikterna är hämtade ur följande samlingar:
Dikter inifrån 2008
Med Tidaholmskärra mot dikten 2000
Kärlekssviter 2002
Jag erövrar världen tillsammans med Karl och bröderna Marx 1973
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