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3
Till det sjunde/åttonde numret av papi har vi bjudit in Ida Linde att vara 
gästredaktör för textinnehållet. Ida har sedan 2006 gett ut tre böcker samt 
medverkat i olika litterära sammanhang. I första numret av papi (september 
2007) medverkade Ida med texten E4:an.  Det är med stor glädje vi har fått 
möjlighet att samarbeta med Ida igen.
Teckningarna är av norska Ane Graff som vi bland annat har kunnat se på 
Bonniers Konsthall, Livsformer, 2009. På sida 5 finns ett utdrag från katalogen 
publicerad i samband med utställningen, texten är författad av Sara Arrhenius.

     Redaktionen

Förord



Förord. Ett ord som ska föregå. Ungefär som författare. För fatta. Fastän 
känslan av att fatta först efteråt. Översättare är ett annat ord. Sätta över. 
Flytta mellan språken. Eller gjendikta, dikta åter. Jag fick frågan om att vara 
gästredaktör för papi när jag arbetade med översättningen av Kristin Bergets 
Der ganze weg. Uppe i det norska språket ville jag göra ett norskt nummer. Det 
känns mycket bra att här kunna publicera Steinar Opstad och Pedro Carmona-
Alvarez i lysande översättningar av Marie Lundqvist och Alberte Bremberg, 
tillsammans med ett utdrag ur Der ganze weg. Den norska författaren Eldrid 
Lunden har skrivit en dikt som för mig har både med översättandet och med 
författandet att göra. Den får vara med här på norska, som en öppning till det 
språk som ligger till grund för numret:
  

Men når du er framme ved det som rører deg

rører det deg ikkje

lenger

likevel er det alltid noe som vil

røre ved deg

I går stod du inneklemt i eit ord

nesten uten å kunne puste

I dag kan du kanskje seie det, og 

i morgon vil det vere eit nesten umerkeleg 

fargeskifte i alt som blei sagt

     Ida Linde



Ane Graff har i långa serier av blyertsteckningar intresserat sig för 
hur naturen framställs och skapas i den vetenskapliga bilden. Som en 
vetenskapsman som noggrant studerar ett preparat tecknar hon av en sten 
eller en cellformation. Vad som interesserar henne är hur mycket makt som 
finns i framställningsformen. Hur hon som tecknare väljer att detaljera eller 
abstrahera, visa eller utelämna. Det som vi ser som ett stycke exakt avbildad 
natur är i hög grad en tolkning av hur världen ser ut. Hennes teckningar är 
alltid närgångna. Det handlar aldrig om naturen som en vacker utsikt, ett 
panorama att njuta och som skulle kunna överföras som ett uttryck för ett 
själsligt tillstånd hos konstnären. Istället är det organiska strukturer och 
mönster som Ane Graff intresserar sig för. Hon hittar överensstämmelser hos 
svampmycel och nebulosor som antyder universella strukturer som vi alla har 
del i.  (s. 19-20, Livsformer, Albert Bonniers förlag, 2009)

     Sara Arrhenius
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Silver Structure I-III, 2007 

Silver Structure I

Ane Graff
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Silver Structure III
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Ur Avhymninger, 2009 

till svenska av Marie Lundquist

Steinar Opstad



12 HON I RÖTT

 

När jag kommer på besök 

vill Mia att jag ska ta på mig 

tofflorna som Pentti lämnat 

Då blir du med tiden 

en bättre poet, säger hon 

 

Pentti blev en gång tillfrågad av en student 

om han inte bara höll på med ordlek 

Det här är för fan ingen bordlek, 

skrek Pentti och slog näven i katedern 

När Pentti dog kastade Mia bort alla kläder 

och köpte nya röda 

för hennes sorg var röd 

 

Efter middagen slår Mia näven i bordet 

och säger: Ser jag ordet ”Gud” en gång till 

i dina dikter, så skjuter jag dig! 

Nej, förresten, du ska ju leva, säger hon 

och skriver LEVA med röd tuschpenna på ett papper 

Hon räcker mig arket 

och säger: Ta vara på det



EN SÅDAN KÄRLEK 

 

En ros är en ros 

vare sig den står i en vas 

eller växer vilt 

Ska jag alltid frukta 

de metaforlösa? 

 

I kärleken är vi säkra på 

att en ros är en ros, 

symbolerna ord 

och att döden bor 

i allt som vi vägrar att lära oss



ETT TECKEN ÄR NOG 

 

I Hölderlins skrifter 

finns en mångfald varianter 

av samma hymner 

För den som längtar, 

är ett tecken nog, skrev han 

 

Jag lever i tron, den lyckligaste 

av alla ensamheter 

Men hymnernas tid är förbi 

 

och ingenting är större än 

en människa som trotsar övermakten 

och säger: Jag gjorde bara det jag måste 

 

Där det finns en fara, växer 

räddningen fram, skrev han 

och till sist ska vi bli påminda om 

att det inte är en gud vi ska möta 

utan en människa



GUERNICA 1937 – BAGDAD 2003 

 

När USA:s utrikesminister 

skulle redogöra för invasionen av Irak 

upptäckte rådgivarna att Picassos Guernica 

hängde på väggen bakom talarstolen 

och de såg omedelbart till 

att täcka över målningen 

 

Picasso målade en häst och en oxe 

som lyfter sina huvuden högt över högar 

av lemlästade kroppar 

men han vägrade att förklara symboliken 

han sa En häst är en häst, en oxe en oxe 

och jag målar bara tingen så som jag ser dem 

 

Guernica hindrade inte 

utrikesministern att hålla sitt tal 

den övertäckta bilden blev en bild 

av det vi borde ha vetat 

och det vi borde ha förstått

 

 



Jag skriver och därför är jag delaktig 

och eftersom jag är delaktig 

är jag inte ett sanningsvittne 

eller sagt på ett annat sätt: 

att jag älskar och lider bevisar ingenting



GRAVSKRIFT 

 

Vi fann byrålådorna 

i hennes sovrum 

fulla av höstlöv 

Hennes underkläder låg i högar på golvet 

 

Det var något svindlande i det 

som vi inte lyckades förstå 

som när man står en natt  

och stirrar på himlen 

 

för att leta efter möjliga stjärnbilder 

och är bortom 

såväl en dödlig sorg 

som en kosmisk förundran



SÖNER OCH DÖTTRAR 

 

Vi drömde om att bli 

sapfiska söner 

och homeriska döttrar 

och att stå mellan träden 

och recitera sägnerna om allt som fanns 

innan könet och frälsningen 

 

I brist på själ har vi inga händer 

att räcka varandra 

bara kroppar att överge 

Och den sorg som tillskrivs 

längtan, finns inte, bara begär 

och varje natt finner vi nya kroppar 

 

Sapfiska söner 

och homeriska döttrar 

känner inte till något slut 

bara början efter början 

lagd på våra skuldror, 

lätta som barnahänder 



KORSBÄRARENS NATT 

 

Himlen över Getsemane 

måste ha varit som den här sommarnatten 

och jag tänker på korsbäraren 

den magra flickan från Långfredagen 

hon som springer med blytyngder 

i händerna året runt 

 

Hennes tro är inte en tro, men en förtvivlan 

och för henne finns inget hopp 

Var är hon i natt? 

Ligger hon i sängen utan att få sova? 

Visar väckarklockan samma tid 

som själen?



KAPITALISM 

 

Frukta inte framtiden 

för med en rostig plog 

ska språket vändas 

 

Plogen är gammal 

och användes i en tid 

då ord och gärningar var ett 

 

och varje mynt 

lagt i en sträv och skitig hand  

speglar en dröm om det gudomliga



HJÄRTA 

 

Himlen lyser 

en mans bröstkorg öppnas 

och ett djurs hjärta 

sänks ner i den 

 

Och vi får bevisat 

det vi alltid har vetat: allt är lekamligt 

som fingrar som lindas in i fingrar eller ordet 

jag skriver ner och kysser 

 

Måtte djurets hjärta 

slå länge i människan 

och människan förstå denna händelse 

inte som en stöld, utan som ett under



POETIK 

Efter Eugène Guillevic

 

Han säger att dikternas innehåll 

bör vara lika klart 

som orden på en lapp 

en kvinna lämnar kvar 

framför spegeln i hallen 

efter att ha packat väskan 

 

När mannen kommer hem 

ska han minnas gardinernas fladder 

brödsmulorna och rödvinsfläckarna på duken 

stearinljusen själlösa i dagsljuset 

gråten och kölden som övermannar honom 

lika mycket som orden på lappen



MESSIANSK NOLLPUNKT 

 

Vår ensamhet är ärvd 

lika mycket som vår tro 

och jag vet att jag fick nog av tid, 

nog av himmel för att fylla ett liv 

 

Vackra meningar är ovärderliga 

men smekningar och syner 

bevisar ingenting 

 

Och Kristus är den största 

och den minsta 

av alla kända omständigheter
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Ur Der Ganze Weg, 2009 

till svenska av Ida Linde

Kristin Berget



26 könet bestämmer kroppen 

graden av våld    vi försöker det 

tal som går 

såg jag en glimt av dig med en 

uggla på axeln    i mörkret 

mellan träden där djurtänder 

glittrar 

våldet mellan oss    behovet 

att skada    vi försöker resa 

oss från resterna    teckna nya kartor



på natten drömmer jag om 

ormar    längtar efter en drömlös 

sömn    vill att någon som dömer 

rätt eller fel ska hålla 

undan drömmarna så jag kan sova 

ifred    ber: prata inte med mig 

orden är bara lögn och 

självframställning    jag tror inte på 

dem    jag tror inte på dig    bara 

håll orden undan kroppen ifred 

många gånger    en gång 

denna gången nog



Dag 9 

 

Jag är vacker och inte    Det säger de 

om mig    De säger så mycket om mig 

 

Vacker och inte 

 

De säger att jag är 

 

teoretiskt anlagd    Jag menar jag är 

en arbetsmyra 

 

Är inte de här händerna 

arbetshänder 

 

Håller upp dem mot ljuset    De 

genomskinliga blodådrorna 

 

Om händerna är arbetshänder 

Är det då ett villkor för liv



sorgen är densamma    lukten av 

cigaretter densamma    kvinnor som 

besatta av andra kvinnor    att det 

inte går    att allt går i alla fall 

du vänder bort ansiktet 

klär av dig    jag ber jungfru maria 

om nåd    att våldet är detsamma



bryter ned    bryter ned    mamma 

självdestruktiviteten    bryts 

degenereras 

namnen stavar sig själva 

rêve-sans-rêves 

håller i alfabetet 

ett motsatt begär 

historien eller språket    in i 

kroppen    kom    kom    hårdare 

tills köttet blir ord



du lade pengar på 

onödigheter    rökte 

cigaretter i trädgården på kvällen 

ingen sköter rosenbusken    den 

du såg från badkaret    natten i 

sommaren    allt rödvin ut över 

filten    du i min tjocktröja    jag 

i ditt hopp    reptilerna gömde sig 

under verandan    världen är 

full av djur    jag kan inte sova 

en natt till    utan att först ha 

älskat



man vet när det är slut    slut 

är ingen ny början 

det tomma rummet i mig 

vilda hästar galopperar och vind 

och vilja    vet du om mig nu



våldet är ekvivalent med 

vilken som helst annan handling 

det öppnar sig    kan inte styra över sig 

som om det är vår efter vår efter 

 

du har sagt att alla handlingar kan 

likna varandra    alla städer har 

samma gator och människor som 

går genom    vissa morgnar 

vaknar du till byggarbetet 

utanför    våldtäkten i rummet 

intill 

den låga tyngdpunkten    säger 

om vi tror på förlåtelse 

tror vi på skuld 
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Ur Clown Town, 2002 

till svenska av Alberte Bremberg

Pedro Carmona-Alvarez



36 Vi ser till att skriva varje dag 

så att detta plötsliga inte ska uppstå

med sådan lätthet 

        det är enkelt, vi lär oss att avvika, att hålla oss 

utanför samtalen och hellre det 

än det fogliga           (de kan inte döda oss 

för vi är redan döda)     Jag växer upp här 

och flera år senare upptäcker jag att jag efterlämnas 

 att jag saknas oupphörligt 

 och drivs fram till detta arbete 

ett framförande, något kosmetiskt om sorgen 

var delbar och kunde förvandlas från ful 

om det var möjligt att åtlyda nätternas imperativ 

(de svaga stämmorna från sångerna 

utan hjärta, den unga modern utanför bostaden 

tillhörande en mördare 

med diplomatpass och odrägliga döttrar) 

 

allt vissnar 

med sådan lätthet

 

Detta är för stenarna våra söner och till och med    

meningarna ursäktas 



för att de klandrar och inte klandrar  

 jag lär mig att älska 

detta hus under uppväxten, lyssnar till parkerna 

och floderna 

 minns detta     om nätterna 

i varma sängar                bland träden i sanden eller 

rädslan längs gatorna   

som en dag slutligen       kommer förtära vanmakten 

ingen kan göra narr av oss 

efter solnedgången         ingen väntar längre  

på dig det var över 

 

och det regnade och om en kvart är det tre dagar sedan 

du senast tänkte på det 

 

söndagarna utanför, lägenheterna 

 detta fönster         det är enkelt 

dessa rum                    det är enkelt 

detta hjärtat 

 

 jag vill också skriva               aska



Det är två decennier sedan allt 

var svart och allt var vitt och vi, du och hon, jag  

och hon, avskilda 

             från tiden              meningarna 

ingen äger 

 

längre ut kommer vi inte, men vänder 

ständigt tillbaka        till väggarna och allt innanför 

som hotar att avslöja 

detta 

är gatornas övningar, stående i timmar 

med huvudet mot väggen och virket 

som utvidgar sig                 längst in rummet           en dörr, 

inne i dörren 

något uthugget, inristat, trapporna 

räcket, lärdom insprängd 

 

nedskitad av makt och lust 

                detta är gatorna och gatornas övningar och rummet 

och rummets diktat 

en dag kommer jag vakna upp 

mycket äldre än i verkligheten 

och med bara ett hjärta



Det är påsk. Det är ett år sedan jag lät dig lämnas 

i ett gathörn för att bli avbildad med cigarett och  

Capoteansikte. Ditt liv; ändlösa timmar i solen 

medan du väntar på en morbror eller på en bror, på en bil som 

aldrig dyker upp. 

Det är något som aldrig avslöjas. De andra, 

de människoliknande gestalterna 

med de djupa stämmorna, de sanndrömda, 

de som läser in tröst i detta.



Det är här vindens allför många riktningar visar sig 

Vi är säkra på att vi sett det som är viktigast att se 

 

 men misstankens natur ställer krav på 

 urspårningarna 

 på variationerna av förlamningstematiken

 eller pausen (i talandet) 

 

jag vill att du ska komma till mig i natt 

 

 

jag vet det 

det är flaskor överallt 

och min älskade Neruda 

kommer återigen dö av sorg när han ser rester 

av master och rep 

Maria Celeste över hela golvet 

och hela världen en rörelse 

hastigheter mot ansiktets benknotor 

 

det vita på det vita 

 



åldern som förhindrar dig att vänta med tungorna 

leka begravd och utan luft 

 

jag glömde att sjunga 

för dig, vinden klistrar sig 

på kläderna eller något oavslutat 

det är här vi omfamnar, bestämmer oss 

på förhand          denna dag ska heta 

 

san antonio eller något uppkallat 

efter ett nöjesfält 

barndomens kustlinjer, namnlösa älskare 

tjuvar eller döda 

 

jag vill att du ska komma till mig i natt för att berätta 

om huden som dör om de vanställda  

ansiktena om hospitalet 

det lilla kapellet och mitt liv 

 

vet du att jag sjunger?



Dagarna bli åskådare 

 

musiken virvlar i rummet 

 

blint (som ett kretslopp) 

mellan här och taket 

 

du känner efter 

du lär dig prata 

bevittnar något formlöst och vansinnigt 

 

du föddes med döden i dig 

detta vet du 

du reser med avstånd inskurna
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