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Först: 

Tack till alla som har gett oss stöd och inspiration till detta för-

sta nummer av papi. Vårt mål är att ge ut tidskriften fyra gånger 

om året. Mer information finns på vår hemsida.

Vi önskar er en givande läsning,

Jerker Knape & Johannes Neleryd 
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Kristian Lundberg: 
Att minnas också honom
Det blir igen slutet av juli och början av augusti

Murarna omkring kyrkogården vittrar långsamt sönder

av regn och avgaser, återigen har jag fastnat i tankarna

om musiken som lever inom mig, som jag lever av, som

kapslar in mig och gör allt omänskligt, overkligt  Jag är ensam

nu, rör mig mot den ihållande tonen som skär genom 

skallen  Och visst minns jag, hur skulle jag kunna glömma?

Att ta spjärn mot själva fästet, hjärtat, livets yttersta muskel

– och bara kasta sig ut, juli som glider in i augusti

Allt sjunger, växterna, de döda i underjorden

som ligger nerbäddade, ivriga, väntande  Allt sjunger, också

detta minne som jag alltid vaknar upp till just när juli börjar

glida över till augusti  Jag svarar på ett brev, dricker vatten,

rör mig genom staden, ritar av min son i samma ögonblick

som han uppslukas av tanken på att ingenting längre kan vara

som det skall vara, allt förändras, ingenting är också du

*

Om jag bara kunde röra vid dig nu;

sträcka ut den vänstra handen och vidröra

själva fästet av dig; dygnet som kastar en
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skugga över ansiktet, vatten, bara detta kalla

strömmande vatten som håller fast oss, ett

hav av luft omger oss, ingenting är också

det som väntar utanför oss, om jag bara

kunde röra vid dig nu, sträcka ut en hand,

låta allt falla tillbaka och återuppstå, som

när man reser upp ett träd i skogen efter en 

stark vind, om jag nu bara kunde röra vid dig,

stryka med handen över den vänstra delen

av ansiktet, den del där ögat är som djupast,

slippa just detta, denna morgon, denna 

förlamning som får del efter del av min kropp

att domna bort och försvinna, som du nu

just när juli vänder sig in mot augusti



Erika Kamlert: 
Här ska vi stå
Här flyter föremål iland

Här blir händer ved

Tiotusen bitar berg & moln

En fråga som inte vill bli 

ställd fingrar sig in & ut

Rasslar sig genom sömnen

Här är minnespussel som

inte vill ligga stilla medan

världen lägger allt bakom 

& bara lämnar kvar kroppen 

som driver styckad från

kroppen Buren upp på land
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Att vi driver styckade, att skogar

genomskärs av ljus & hårslingor

virvlar som mot en slags botten

tillbaka in genom mun & hals

Att riktningen är densamma för

oss som bär våra ord som flaskpost

& läser varandra ibland, oss som 

tuggar och sväljer timglasets sand

Att detta förhåller sig såhär är vad

det är, varken mer eller mindre



Men om vattnet inte längtar

Inte talar eller minns

Då skiljer det oss åt

Ja, då skiljer det oss åt

Men det skilde oss inte åt

Delarna är alla ett enda 



Här bävar jorden av blodfyllda läppar

Bergen reser sig på tå & ett andetag

Skakar vattnet mellan & i oss så att

Det skär hinna från hud & upplöser

Finns himlen nu inte i våra ögon finns 

den inte alls En övergiven plats kanske

Världen tar sig tillbaka flytande ovanpå

Den högra slår & tar tillbaka, slår &

tar tillbaka, plötsligt om natten som regn



Vad är det för en fråga jag glömt?

Vad är det som tickar inuti jorden

så att hela universum trycker sig

så tätt inpå med sin hela tomhet?

Detta enda som inte tar sig tillbaka



& här ska vi stå 

ansikte mot ansikte

& vara igenkända

brinna som pilar av Nu

rakt in i ingenting

uppspänt över vattnet

här ska vi vara

om så bara här

ska vi vara



& här ska hjärtats knoppar

öppnas & bära frukt

vinäpplen, vildhallon, sprängande

sädessafter, jäst deg och ägglossning

flammande lemmar rasar med öronen

platt mot marken för att lyssna till

klotets tröga rörelser därinne

tickandet; tick tack, öppna, tick tack

öppna, öppna, öppna

även här är våra hjärtan muskler

som växer när de kan och dör när

de ska, som skuggorna vi kastar 

mot varandra genom natten



Varför går det inte att undkomma kroppens ensamhet

Trots blicken som ser och gör synligt

strålarna över flaskpost och vrakspillror 

trots stötarna som tar sig ur en och in i en annan

trots allt luckras kroppen upp av sitt eget salt

medan självlysande maneter andas i samma takt 

som lejon och zebror i jakt



Längst ut vid öppet land

slår vågorna stenar mjuka

En reva i molnen läcker ner

samma färg som kinderna

ljusblå bredvid varandra

& bergen smyger sig närmre

Högras fingeravtryck svärtar 

havet, tusen sotiga årsringar

Vi ska driva styckade härifrån

& sedan inte kunna ta tillbaka

Gryningen fastnar som ett 

svart vatten i öga & öra



Och så ristas platsen in medan bladknyten spänns ut

Långsamt kommer världen tillbaka

genom morgonen hela dagen byts tid

ut mot annan i dammet under sängen

kotorna maler öppna, öppna, öppna

& kanske öppnas världen också

som ur en liten reva i tiden men

inte blir den hel

Allt som har varit ska vara i en evighet

Nu, nu, nu, nu, nu 

& aldrig behöver detta ta sig tillbaka

detta som bara är här



Ida Linde: 
E4:an
Vallmon blöder försiktigt men vi kör norrut. Semesterbilder och 

körkort måste förnyas. Alla hemligheter står vid ett ögonblick 

öppna, att gå in i, sedan sluter de sig. En överkörd katt och de 

andra sover. Någon pratar på radion och öronen värjer sig, vänjer 

sig, lyssnandet lyser längs vägen. En död räv röd. Tänker på det 

selektiva ansiktet, många dagar kan passera i mörker och ändå 

vakna med samma ljusa skinn, att en dag bära djupa streck av en 

bortglömd.

Volvons front är avskuren. En man sitter med ryggen mot asfal-

ten, han har en filt runt axlarna, tittar ut över fälten eller blun-

dar. En kvinna står med händerna längs kroppen, hon håller en 

mobiltelefon i handen men använder den inte. Ambulansen är 

redan där, sirenerna är avslagna men snurrar. Saktar ner och 

båren bärs öppen och orörlig. Stanna. Vänta på att döden ska vara 

klar och köra vidare.

Barnet vaknar och säger mamma du har så smutsiga ögon ska du 

tvätta dem. Går in på rastplatsens toalett och ser hur sminket runnit. 

Det är sommar och alla meddelar sig dagtid. Nätterna är tysta. Sitter 

på det nedfällda toalettlocket och väntar på att upprepas. Kör vidare, 

lukten av bananskal och kalla pannkakor. Köerna sinar, träden står 

tätare och mörkare, allt längre mellan bensinstationerna.
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I ansiktet på föraren till en Saab hinner en annan människa 

skymta förbi, någon som man bara orkar tänka på när mil försvin-

ner i hög hastighet. Minnet förskjuter vad som egentligen hände, 

vid Gävlebro kan man tänka på den bortglömdes namn. Sedan ska 

alla kissa och äta.

När man inte längre kör drömmer man mot fönsterrutan att man 

tar svenskt rekord i tvåhundra meter. Medan man blir intervjuad 

av tidningen springer någon annan snabbare. Vaknar och natten är 

blek. Ortsnamnen är bekanta och närmar sig. Höga Kusten-bron är 

byggd och vi pausar inte längre i Ådalen, upprepar inte historien 

om statyn för barnet. Framme står de flesta granar och björkar på 

sin plats, lyfter upp barnet på axlarna och går en människa högre 

på de platser jag själv blev buren. Gatunamnen minns jag felaktigt 

medan snön läker över badplatsen.



Kristian Carlsson: 
Succession
Med åldern tål jag bara framställd värme.

Min enda svaghet är trender.

Jag suktar efter nya trender. 

Min vilja att leva har decimerats sedan femtiotalet.

Jag känner inte igen mig i den bild

som ges av femtiotalet.

Ungdomar kan alltid skratta vid fel tillfälle.

Jag gav ut en tunn diktsamling 1954. Blev årets löfte.

Men ingen annan höll vad de lovade. Därefter

har jag arbetat upp mig i skrivbordslådan,

gammelmansdikter från första början. Jag minns 

att diktaren som var outsiderkung
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gillade titeldikten. Gilla är ett intressant ord. 

Det får mig att tänka på att hamstra.

Jag beger mig till bokmässan för att köpa

fjolårets diktsamlingar för tjugo kronor, 

tio för hundrafemtio.

Jag svettas doften av min mormor. Ett märkligt

artonhundratal som kommer.

Jag njuter av förlag som hela tiden saluför

sina titlar till upplagans ände.

Utan kredit, utan knot.

Men 1954 skulle jag inte skälla Bonnier.

Femtio år senare har båten gått. Jag åker

ofta tåg för att komma på rätt köl.

I Ørestad byggs en drömvärld upp,

långsträckt framkantsarkitektur.

Hela jag rämnar vid framtiden.

På begäran, Fritz Lang.



Det perfekta brottet är inte det oupptäckta

utan det som gör mänskligheten gott.

Varje decennium har lämnat en del frågor

obesvarade. Men jag har inte sparat på dem.

Inte ens det livsfarliga är detsamma från tid 

till annan. Jag har sett reklam få vuxna män att gråta.

Benny lever sitt eget liv. 

Radioskugga. Saken är biff.

Sedan jag hamnade i medelklassen kan jag välja 

att inte äta skämd mat.

När jag fallit tillbaka från medelklassen

har jag kunnat fortsätta välja att inte äta nyttig mat.

Vem av er är det som är min son?

Vem vill läsa för mig?

Allting sitter i lungorna: synen.

Hjärtattack i hjärnan. Många besvär med det hjärtat.

Vad är hyran på det här förlaget?

Var ligger räntan på paginering?

Om det är Kristian som har gått 

kan vi väl ha en trevlig stund.



Hamna.

Som varande.

Tystnaden kan bara färdas i ljudets hastighet.

Min värdighet är beroende av att göra tillsägelser

som »Vet hut!» och »Fy skäms!».

Kan spädbarn se unga ut för sin ålder?

Jag är chanslös idag, kan inte värja mig.

Som om inte det vore nog, 

tas gammelmansrösten för sötma.

Det syns att ungdomar vrålar.

Jag skyms av min ålders värnlösa.

Jag begår allt mer 

för att jag måste.



*

Det finns mycket hemska sjukdomar.

Vad många sorters djur det finns.

Jag skulle vilja leva när skällsordet var gås, inte hora.

Jag vill inte flytta. Jag är ändå en sån som inte orkar.

Vem är du som jag ringer? när en historia 

sänker mig; 

som den om Sylvia Plath, som när den blivit till film 

får mig att tänka: det är bra att 

eftertexterna finns så att man inte behöver resa sig.

För det går ibland inte att röra sig.

Jag är hursomhelst en sån som inte orkar något.

Vem är det som man ringer?



Jag skäms när Sylvia Plaths dikter

är för svåra på engelska, för mig;

det är substantiven.

Jag borde inte ha sett filmen.

Kan jag ringa dig nu hos dina vänner?

Hennes samlade verk som jag köpte

för tio år sedan, på engelska,

är fortfarande lika svårförståeligt;

för substantiven.

Tack för översättningen Siv Arb. 

Jag är ändå en sån som inte orkar.

Kommer du ihåg när jag ringde din syster?

Det var i mellanstadiet och du tänker 

ännu på det. Om jag för det på tal.

Är det inte konstigt att män minns

puberteten så livligt, för livligt om man förstod.

Flickorna är pojkens pubertet, för en fyrtioåring.

Ted Hughes kn fram sin separation.

John Lennon kn fram en separation.



Yoko Ono är världens bästa konstnär. Ibland.

Sylvia Plath är död. På sitt sätt.

Ibland bestraffar man sin son

så att det går över hans förstånd.

Så gör jag, som aldrig skulle kunna slå mitt barn.

Mitt barn luktar godare än ditt.

Hursomhelst.

Kan du tänka dig något värre? än att lukta hund

på ett kalas där ingen vet att du har en hund.

Det är dig jag ringer om jag behöver.

Semikolon var mitt första skägg i profil;

ingen älskar som jag skägg i profil.

Hellre ett semikolon än punkt;

detta kommer aldrig att ta slut.

Men nu pratar vi inte mer om det.

Jag är den som slukar fakta

om idolerna. Svåråtkomlig fakta; 

plus förord och eftertexter.

Att dyrka är att avbilda.



Det blir ingen dikt av det. Det behövs inte:

det blir en människa. Varför är det dig 

som den människan också skulle ringa?

Av den tanken blir det en annan människa

som ringer mig. Jag svarar aldrig 

när jag arbetar. Det blir en dikt.

Jag kan sluka samma fakta om förebilderna

flera gånger. För det kan gå år mellan gångerna.

Du undrar om jag glömt eller friskar upp —

det är inte det som jag ringer dig om.

Äntligen, 

kan man säga äntligen åt något i oktober?

Men jag läser inte nobelpristagarna 

sedan -89,

jag säger det bara för att få in

årstiden i dikten.

Jag hade hellre skrivit en haiku.

Men det är dig jag ringer.

I Tokyo. Åh, avund.



Byggnation får mig att slappna av. 

På olika sätt.

I Tokyo. Åh, avund.

Men inte här. Det är ingen byggnad.

Jag är ledsen när jag ringer dig.

Du kan inte veta var jag ska kunna sätta mig.

Det finns många sätt att utrycka sig.

Men när inget duger måste man utsätta sig för något.

Kommer du ihåg? hur ont det kan göra i kroppen

när du är vaken. Misstro mig inte.

Din syster är bättre än du.

Om min son får ingen hysa snarlika tankar.

I någondera riktning.

Det är det som gör ont i honom.

Han som inga syskon har. Jag har.

Jag är ändå en som inte orkar.

Det finns mycket elaka tankar.

Jag hittar på elakare tankar.

Det är inget för de onda avsikterna.



Kan jag ringa dig fastän ingen orkar med mig?

Om det är bokstavligt talat!

Min son har gjort bort sig

men det gör inte lika mycket;

det är bara nya generationer som trodde det.

Du får iallafall inte skriva om min son.

För du luktar hund. Fortfarande. Och det tar sig.

Även i Tokyo. Åh, avund.

Somliga ogillar riktiga personer i dikter, 

och man vet att de är riktiga om de är kända.

Pentti Saarikoski noterade i en dikt

att det finns de som ogillar nummer

i dikter.

2.

Ingen vet vem F är. I det här fallet.

Jag måste berätta det som gills.

Det är dig jag ringer om F. Jag vet allt

som gills i verkligheten, strax utanför dikten. 

Jag har ännu inte bestämt mig



vad som ska gälla i dikten.

Jag är lynnig. Och moloken. Vad svarar man på det?

Kan du säga »kläm fram det din gås»?

Nummer två gills inte;

det vet du som läst från början utan etta.

F har också kn fram sin separation.

En euro för separationsångesten.

Vore det inte för inflationen 

kunde alla ha råd

även om du läste dikten 1936.

Och om du läser den om femtio år

måste en fotnot berätta när euron uppstod.

F bryr sig inte om detaljer. 

Och är död om femtio år. Inte jag, inte. 

Det är chockerande att tänka sig

hur gammal min son är då.

Han kommer att minnas sin pubertet. Usch.

Jag intresserar mig för detaljer.

Det är också perverst. För inte hade F velat veta det.



Innebär för övrigt F något freudianskt?;

för du förstår att F är pseudonym, inte initial.

Jag är feg, men inte freudiansk.

Det var rader för er, även om jag ohjälpligt 

tänkte dem.

Vem är ni? Jag talar bara med dig.

Du ska veta att F har sett mig naken nu.

Det är modernt. Det är tidlöst. Prosaiskt. 

Vi vill se alla nakna

och köper teve.

Jag är säker på att F har teve. I varje rum.

Vad gör den här? Jag ringer dig genast.

Det går inte att sära sitt medvetande från media.

Jag ledsnar efter världen;

metaforer undanbedes.

Jag kommer aldrig att kunna

förlåta min far och mor.

Bara förrädarna får en andra 

chans, de som inte dör.

På de sättet är vi människor.



Pengar i all ära, men sanningen 

kan vara trovärdig.

Mina förutfattade meningar har skapat en attityd

som utesluter mig men inte andras fördomar.

Dokusåpastjärnor är samma 

sorts människor som träder fram med ett ryt

när idolerna sviker, som buat Dylans elektricitet 

mitt i konserten, på den tiden.

Vad är det för människosyn?

Sådana är vi, tillexempel.

Föräldrar vet lite om sina barn.

Barn vet ännu mindre om sina föräldrar.

Jag tittar på många deckare

för att slippa skriva kriminaldikter.

I framtiden pånytt hittar någon på

att det inte är lagvidrigt att skjuta

först och 

inte ens fråga sen.

Oj, det har redan hänt. Framtiden är Florida.



Sänd bort min son.

När jag blir upprörd har jag ont överallt.

Detta får inte vara hela verkligheten. Fån.

Jag ska sluta läsa dikter;

de berör mig, jag klarar inte 

längre av det, verkligheten får räcka, 

den kan man åtminstone misstro.

Jag gjorde mig till åtlöje. Det är redan för sent.

Ärligt talat, hur många dikter återutges?
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