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03Förord

Finlandssvensk poesi får alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige, 

trots den språkliga förbindelsen. I detta andra nummer av papi 

tidskrift presenterar vi därför sju författare som är uppväxta i 

vårt östra grannland.

Vi vill tacka Catharina Gripenberg, för att hon har hjälpt oss 

komma i kontakt med författarna.

Redaktionen



04Mårten Westö:  

Kretslopp

Som denna frånvaro

ett avstånd 

från vilket han skriver

till någon som liknar honom själv

som om han fortfarande

talade till ett barn

till barnet han en gång var 

så som han alltid gjort

fast finnar, kvisslor 

slår ut på huden

som tjugofem år försenade 

midsommarblomster

och det som plågar honom 

sorgen, något onämnbart 

ligger djupare än så

längst inne, någonstans

i själens kompost

där det blänker 



04 som de oförmultnade bitar av

stanniolpapper, styrox, avokadokärnor

som han hittar när han sprider ut 

avfallet om våren

och bara enstaka hågkomster 

glimtar fram av någon 

han en gång var

som om han alla dessa år

blundat och dolt

någon väsentlig del av sig själv

och motvilligt värjt sig 

mot kärleken som en gång 

tog boning i honom 

och skapade bilden av någon

han letat efter 

allt sedan dess



Skogen

Ljuden får henne att stanna 

mitt under promenaden

i den gröna katedralen.

Det är innan allting händer

innan livet ändrar riktning.

De vuxna som går framför henne 

hör nog ingenting 

inte skriken från de susande furorna 

med ärren från alla kommande yxhugg 

redan tatuerade i stammarna,

inte blommornas suckar 

när de mejas ner av stövlarnas kolonn 

eller ekoxens jubel när den närmar sig 

sin hägring, komposten 

Hon är sju år, hon trampar varsamt 

som om hon var rädd för att tyngden 

från alla berättelser hon ännu inte hört 

skall suga henne ner i kärret. 

Varje gång hon låter foten sjunka



in i den blöta mossan hör hon en ton 

den dallrar en stund, vibrerar i hälen 

fortsätter uppåt och lägger sig 

som en hinna i hennes huvud

en orgelpunkt

som sedan, långt senare

när hon minst anar det

skall slå ut i henne som en feber

i en helt annan geografi

i ett överdrivet upplyst konferensrum 

just då hon lutat sig tillbaka i stolen

i den trygga förvissningen 

att det förflutna äntligen upplösts

som en brustablett

i ett glas mörker. 



Höstträdgård

Skatan spatserar stolt och fräckt

vid den gistna trappan

som ägde den hela gårdstunet

Nakna famlar trädens kronor luft och fåglar

och minnet av ett språk som gått

förlorat, törstiga blad

Jag älskar oktober, oktobers köld

som får allting att lysa dubbelt klarare

ju längre bort vi befinner oss

från det som en gång skänkte värme:

dina armar, långa och smala

sänker sig nu över mig

drar mig in i ett sammanhang

medan skatan hånskrattande ser på mig

och de i radion talar om att 

en särskild skatt skall påläggas män 

därför att de är män

Vad ska vi göra av vår längtan?

Jag skruvade loss den röda barnstolen från cykeln igår



Det var som att amputera en del av ens personlighet 

en slutgiltig eftergift åt tidens krassa logik

Det växer små flickor i mig, som en skog

växer jag, som träd växer

De ser mig, deras lövverk rasslar i mig

mina ofödda döttrar

Det går drömmar igenom oss

passerar som silverfiskar som elektricitet

somliga känner av dem

andra märker dem inte

förrän de skatlikt hoppat in i dikten 

ögonblicket när det svindlar

som om livet stod still

mitt i en rörelse



Baobab 

Jag är ett träd

Träden gråter i mig

Musiken klingar dovt i saven,

under skinnet

som den förlista atlantångarens orkester 

som fortfarande

stämmer sina instrument i havets djup …

Jag vill tränga 

ut ur min bark

famla ljuset

höra fåglarnas

röster

nere i mörkret av

min krona



När det sista barnet 

fallit från mina grenar

börjar jag om 

bryter upp



12Carina Nynäs: 
Vad faller för ett ljus? 

1

Här är jag, med nyckeln färdigt i låset.

Här är jag; och träden utanför mitt hus har

snöomspunna grenar.

(Vad faller över den för ett ljus?)

Här är jag, med nyckeln. I morgon kan

aldrig försvinna men i morgon kan ha sår, som drömmens

näthinnor inte klarar av att polarisera. Nästa som rör mig skall ha

fågelns ögon, känsligare.

Jag tänker att nästa som rör mig skall veta hur det känns

efteråt, efter att man har läkt någon annans sår.

Det är bra att få vara med när sår skall läkas:

att läka har sin tid, det tar tid



12 innan sår läks. Det märker man först långt efteråt: hur man

lärde känna tunnheten i orden då: huden,

den alltför tunga handen.

Någon som jag ännu inte känner står

i ett ögon(utan)blick

under de barkalla träden; han är varmare än snö. När en helikopter

snurrar sitt tunga rotorblad ovanför oss följer hon ljudet

med blicken; han följer det hon hörde.

Jag läste om en flicka som försvann; hon dog barfota

och vilsen i vinternatten. Det stod skrivet

att helikopterns värmekamera har lättare att hitta

den som ännu lever än den döda: de döda är frusna

som jorden. De döda har förenats; de döda

bildar ingen kontrast till kylan.



Nej, det hjälper inte att gråta. I köld fryser allting till is, brister

som tapparna i takrännan.

Men vet man vem man söker, kan man av blotta värmen

känna igen hennes anletsdrag, immanensen:

det är skillnaden mellan de döda och de levande; den som lever

kan ännu värma någon.

Men vem är levande?

Vem är så levande att hon värmer?

Helikoptern tonar långsamt bort, en surrande stålhumla i skyn. Nu

kupar hon som står där sina frusna händer för munnen,

och blåser in sin varma anda.



Hon är inte eftersökt; hon är inte den man söker

med helikopter eller kamera. Jag är den man söker;

jag är den som söker. Och här är jag,

men min nyckel, men på tystnadens dörr finns inget namn,

jag låter handen falla:

vänder, och ser hur hon andas

värmen in i händerna

(vad faller över dem för ett ljus)



2

(Men vad du är vacker här uppe…

så lätt och 

så genomlyst!

Jag kunde ju dricka dig

ur ett glas, min älskade.)



3

Som av glas

Du skulle krossa mig.

Som glaset.

Så jag frambesvärjer det enda jag känner till:

sveket.

Det finns ingen återvändo längre.

Att bli lämnad av dig är att bli klostret

där ingen längre 



ber.

Du skulle krossa mig 

som glaset; så 

det gäller att ta det första steget 

som stjäl alla mina andra steg

och låter dig stiga

över sorgen

när jag kastar den för 

dina fötter.

Krossa mig.

Som glaset.



4

om jag skulle göra 

som almfröet?

lifta med luften

till ett nytt liv?

a new fresh start!

(det frestar…)

eller så kunde jag göra sallad av

de små fröna

(de lär ska smaka nötter)

med olivolja och nyklippt gräslök

som en starter?



5

fladdrar bort i dig, in i

ort av vingar

bor i drag

darrar ord, irrar

kring din rot av oro, rinner 

ut i ringar

till ett bo för dig

och tror



6  

om längtan inte finns betyder

lås ingenting…

så fråga mig allt du vill veta

om nycklar och 

lås som rostar;

jag har levat sluten och o(be)rörd

i många år…



nu vrider jag om nyckeln 

från insidan

överlämnar tyngden 

till dig

genom

fönsterglipan

Dikterna är hämtade ur  

Flickan och helikoptern (1999)



23Jens Henricson

Jens Henricson vill med sin konst förföra och bjuda in utan att 

begränsa tolkningsmöjligheter hos betraktaren.  

 

Se mer på www.jenshenricson.se







26Heidi von Wright 

diverse reflektioner

spenderar dagen

framför spegeln

försöker förstå hur

ett ansikte fungerar



26

i annat än tystnad

den här dagen är inte som andra.

den här dagen är en annan.

funderar

hur låter

ord när

ord når

dig.



vattenstrålar

en beröring.

ett andetag kring nacken.

en tittar genom två ögon.

in i två ögon.



ett datum vilket

fönstret sluts.

gadrinen faller.

tänder eld på egendomen.

ser i lågorna.

hur värdefullt allt är.

minns att du

kommer ihåg allt som händer.



livslängd

är glad.

är inte glad.

är tyst.

är inte tyst.

om jag måste.

vem är det jag måste.

måste bevisa mig för.



31Oscar Rossi
Stor och liten

Ni finns. Inte här.

Kronos åt upp sina barn. 

Kan någon vara så god att hålla tiden. 

Det finns inget fäste. 

Den som står mitt i dikten kan inte vara förkroppsligad. 

Trött, eller exempelvis hejdad. 



Ansiktet som tar plats i huvudet. 

Som du vill kyssa. 

Ju mera, desto mindre. 

Det förbiåkande fönstret, belyst inifrån. 

Hur kan jag läsa mig själv?

Som en bild? Som fria studier av livet?



Jag går av här. Tåg och cirkus.

Jag har varit här förr. 

Versens smittsamma prägel.

Det är där vi lämnar oss, tröttkörda.

Hela sagan, sluten som allt annat här, oavslutad. 

Excuus voor eventueel ongemak.



Vet inte längre var ni är.

Det jag vet är att även i det svåraste ögonblicket kan 

jag alltid återvända till denna sorg. Cigarretterna. Konstpauserna.

Från krisen till sammanbrottet. Till hantverket.

Till genren. 

Skiljetecknen



Om jag bara kunde låta bli att tänka på dig,

att tro att avsked handlar än en gång om att börja, att vinka av

att byta lakan och med handduken torka från våra ansikten varje 

spår av natten.



THUS ENDETH THIS MORALL PLAY



37Ralf Andtbacka
Människans mineraliska minne

M är för pechblände: staplade parkbänkar.

I är för flusspat: omtagning, spasm.

N är för rökkvarts: svärmar och fringisar.

E är för realgar: inälvsmat.

R är för malakit: rörliga lemmar, förmågan att resa sig.

A är för järn: ”det som rinner över”.

L är för borax: absolut, absolut gehör.

M är för glimmer: blodstörtning.

I är för talk: generande hårväxt, omsorg.

N är för spetsglans: terrorbalans.

E är för stensalt: att spå i fistlar.

R är för blodsten: nattkärl och klister.

A är för cinnober: Passchendaele.

L är för azurit: inkörsport.



M är för zinkvitriol: svåra krosskador.

I är för guld: amygdala.

N är för dolomit: ”den som bärs ut”.

E är för kalkspat: pendelrörelser.

R är för svavel: simulering.

A är för pyrit: hopgyttring.

L är för löllingit: ”talande tystnad”.

…



Viktproblem

De smyger sig på, de tillfällen när man känner sig tyngre än vanligt. Ibland 

visar vågen att man gått upp, men inte alltid. Vågar är inte att lita på, de 

visar vad de visar, vilket inte är detsamma som verkligheten. Jag menar, 

vågar är tillverkade. De är inte kopplade till vikt på ett naturgivet sätt. 

Extratyngden, däremot, när den är där, då är det omisskänneligt. Kanske 

låter man handen glida över magen för att få någon slags taktil bekräftelse. 

Det händer att denna beröring leder till att misstanken fördjupas, oron 

växer, och då behövs rakare förklaringar. Kan förändringar i lufttrycket 

göra att vikten skiftar? Blir man lättare när det är högtryck och tyngre när 

det är lågtryck? Jag är inte säker, men utesluter inget förrän jag vet. Under 

alla omständigheter vill jag ha precis den vikt jag ska ha här på jordytan, 

varken mer eller mindre. För jorden är människans hem. På månen skulle 

jag väga 16,6 kg, på Pluto 6,5 kg och på en neutronstjärna 13 720 000 000 000 

kg. Sådana siffror ger perspektiv. Någonting man inte riktigt tänkt på tidiga-

re får plötsligt… Ja, just det: större tyngd. Så, därför. Lyft upp ena handen, 

känn hur dess vikt vilar i själva handen. Blunda och känn efter ordentligt. 

Är den rätt?

…



Mannen som är biblioteket i Alexandria

Inte bara har han läst dem alla. Han har förmodligen skrivit dem alla.

När biblioteket har bränts, har han byggt upp det på nytt.

Enträget utvidgat samlingarna.

Gång på gång, i historiens illvilliga töcken.

Han har gått i alla slingrande gångar, alla underjordiska kulvertar 

och perifera annex, 

dem har han känt som sin egen bakficka.

Han har levt och alstrat, slickat etiketter.

Han har ordnat och katalogiserat.

Sett till att rätt mängd av alla nummer av alla tidskrifter erhållits.

Men tiden har gått, killen är på glid och har åren emot sig.

Och han har världens kramp, 

skriv-, läs-, sorterings-, you name it.

Av allt han någonsin tillägnat sig, kommer ingenting ut.

Inte ett ord får han ner på pergament eller papyrus.

Och gamla meriter väger lätt i en föränderlig värld.

När de blir äldre krymper även de största.

Numera lever han i en skokartong under min säng.

Där ruvar han och luktar ganska illa.



Klär sig som han klär sig.

Men ibland drar jag fram lådan och tar med honom

på en promenad i Björkparken. Jag håller lådan i en randig tråd 

runt fingret.

Han gillar när det gungar tryggt.

När den friska luften fyller lungorna, kanske i mitten av april,

känns allt lite bättre.  Då lyfter jag ibland upp lådan och viskar,

tätt intill locket och lagom högt så han säkert hör:

”Museion, Serapeion… ”

…



42Bror Rönnholm  

Broderi

Bilden är från sommaren när en älgtjur plötsligt stod och betade 

i trädgården. Gammelfarfar tog det som ett tecken på att det var 

dags att ge sig iväg och hissade segel i flaggstången. Hans hustru 

tog honom snabbt ur de grillerna och sände honom att hugga ved 

i väntan på ångmaskinen. 

Hon var en jordnära och handlingskraftig människa, men hade 

också sinne för tillvarons skönhet. Det är hon som broderat den 

stig vi just nu går på, liksom utsikten och bänken där framme, 

skön att sitta på vid västlig vind. Stigen börjar bli lite nött, det 

spretar trådar här och var, men inte värre än att man lätt hyfsar 

till det med en kraftig sekatör. Då är det värre med smutsen som 

biter sig fast överallt, bleker färgerna och lägger en hinna mellan 

verkligheten. 



42

Festmiddag

Alla hans försök till konversation faller till marken med ett ihåligt 

skrammel. Personalen skyndar till med borste och skyffel, öser 

dem i en soptunna från vilken det redan stiger ett kakofoniskt 

babbel. Trött på känslan av att ingå i en tecknad film reser han sig 

och protesterar högljutt. Man nickar uppmuntrande, applåderar 

artigt och återgår till maten.

Sorlet stiger, stolen smälter och får slagsida, solen sjunker 

genom asparna, borrar sig in genom fönstret, fräser sig med ett 

svetsliknande ljud genom golvet. Ingen verkar se det svartkan-

tade hålet, där de dansande nu försvinner par om par. Följande 

dag hälsar de glatt återseende med leenden som streckkoder i de 

uttänjda ansiktena.



Vårdträdet

När han på försommaren besöker sitt föräldrahem går han genast 

ut och hänger sig i knäna i vårdträdet. Där hänger han som en 

sömnig fladdermus, med slipsen över näsan och den svarta kavajen 

fladdrande i vinden. Gräsdoften stiger förbi och maskrosorna lyser 

som stjärnor i solskenet, medan flugsnapparen snappar och börsen 

återgår till att vara en påse för slantar och marknaden en dag med 

krimskrams på torget.

Det är bra för cirkulationen, säger han, och vägrar erkänna att 

han varje gång ser ett bulligt gammalt kylskåp stå och brumma i 

skogsbrynet och mellan träden glittret från en sjö som aldrig har 

funnits där.

Just som han skall släppa taget ser han faderns finskjorta slita 

sig från strecket, flaxa iväg över häcken och slå armarna om en 

blommig sommarklänning hos grannen.



 

Snurran

Jag drömde att jag var barn igen. Satt med hakan i händerna och 

såg snurran vandra i cirklar närmare och närmare bordets kant. 

Snurran har pappa gjort av en itusågad trådrulle och en pinne. Nu 

har han somnat på soffan med tidningen över bröstet och drömmer 

att han simmar motströms i sin barndoms bruna å. Snurran faller 

i golvet med ett plask, men han låter sig inte störas. Strömmen är 

stark. Varje simtag för honom stadigt bakåt mot berättelsens början. 

Snart är han ute ur bilden och det är dags att vakna.



46Sanna Tahvanainen  
Muskedunder 

en gång bodde vi i ett hus 

med skälvande golv 

det var ännu farligare 

trädgården med de många fruktträden 

sluttade rakt ner i havet 

vi plockade aldrig frukten i tid 

när vi rodde ut 

och drog upp det som gick att rädda med nät 

smakade frukterna hav 

allt det söta var borta

det var medan vi bodde i det huset 

jag lärde mig känna 

hur färjan närmade sig land 

långt innan lanternorna syntes 



46 jag kände golvet skälva 

och visste att du var nära 

jag lade mig mot golvtiljorna 

för att känna dig allt närmare 

golvet skälvde och jag 

tillsammans låg vi tätt tryckta 

mot varandra 

medan stickorna letade sig allt 

längre in i min kropp 

golvet glödde i kvällssolen 

det såg ut som om 

det höll på att brinna upp

det var under den perioden

jag hade svårt för närhet 



en gång bodde vi i ett rum 

nära vinden 

allt jag såg när jag vaknade 

var spåren efter ditt hjärta 

som gick längs min kropp 

och utanför de blanka taken 

himlen nålstungen 

av kyrkspiror 

jag låg kvar i vår säng 

som om jag var bedövad 

väntade på att himlen 

skulle börja läcka 

men även regniga dagar 

väntade jag förgäves



en gång bodde vi i en lägenhet 

med kompassrosor 

insprängda i ekparketten 

det gällde att gå försiktigt över golvet 

stjärnornas uddar låg vassa och väntade 

kompassrosorna var så många 

att jag till sist inte visste 

vart jag skulle ta vägen 

taket var målat med en vit färg 

och så högblankt 

att det gick att ligga på rosorna på golvet 

och spegla sig i taket 

Domkyrkan stod så nära sovrummet 

att den började kännas 

som en svårplacerad möbel 

klockklämtningarna varje halvtimme 

som ett andra hjärta med förstorade slag 



jag behövde inte blicka uppåt 

för att stjärnskåda 

taket blänkte 

och jag led ständigt 

av hjärtklappningar 

det var som om himmel och hav 

hade bytt plats 

och på golvet en ros 

för varje steg jag tog 

någon av kompassnålarnas spetsar 

pekade alltid mot mig 

först kände jag mig utvald 

senare kände jag mig utpekad 

jag lade mig på parketten 

speglade mig i taket 

hörde mina båda hjärtan slå 

överdrivet 

som mitt inre 

det av sammanklumpat blod 

och det av kalksten



I andra numret av papi medverkade:

Oscar Rossi (f. 1976)

Detta är inte fiktion 

Kelvinator

Brev till polisen 

(Söderströms förlag)

Bror Rönnholm (f. 1949) 

Från en grop i sommaren 

Falla samman 

Spegel på glänt 

En värld reducerad 

(Schildts förlag)

Carina Nynäs (f. 1960) 

Daggblad

Och pappersdrakar fastnade i penselskogens träd, 

Flickan och helikoptern

Galler, requiem & speglar 

(Söderströms förlag)

Heidi von Wright (f. 1980) 

härifrån och ner 

skör och spräcklig 

barn i baksäte 

(Schildts förlag)



Ralf Andtbacka (f. 1963),  

En fisk som man kan se 

Café Sjöjungfrun, 

Bikupor om natten 

Öga för öga 

(Schildts förlag)

Sanna Tahvanainen (f. 1975)

Alltid skogen

Silverflickan

vita näsdukars vatten

blunda! blunda!

(Schildts förlag)

Mårten Westö (f. 1967)

Mandomsprov

En sorts värme

Om hopplöshetens möjligheter

Varför finns Vetil?

Nio dagar utan namn

11 finlandssvenska poeter

Som om det fanns

Vid tröskeln

(Söderströms förlag)
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