
Till min bror. 
 
Några dagar innan 
ringer han upp 
Några dagar innan 
ringer han upp mig, och han låter glad i telefonen, 
och han har aldrig kunnat låtsas eller ljuga för mig 
 
Så då var det så 
 
Det låg en duva mitt i vägen den morgonen, 
inte skadad, bara behagligt sömndrucken 
Buss 19 mot Mölndal - som man tar varje vardagsmorgon, 07.30, 
om man skall gå gymnasiet och räknas som en lyckad människa - 
tvärbromsade framför den. Och väntade, 
 
duvan lyfte på huvudet 
utan brådska, 
 
väntade, 
 
tills duvan vecklade ut sina vingar, 
till slut, i maklig förnöjd ultrarapid, 
och halvt flög, halvt skuttade ur vägen 
 
Snart kommer väl ändå snön 
 
 
 

Men du. Jag kommer faktiskt att klara gymnasiet (trots att alla är såna jävla... idioci, 
jävla... пизды!) ändå. Och jag kommer att ta studenten, och dansa på flaket till Lady 
Gaga, med en champagneflaska i varje hand. 
Och jag kommer att tvinga mig själv att skriva alla ansökningsbrev och välja ut 
arbetsprover utan dig, och jag kommer att få det där antagningsbeskedet i början av 
juni, och jag kommer att klara det. Jag kommer att klara mig. 

 
 
 

Några dagar innan 
ringer han upp 
Han har inte sovit på ett par dygn, 
som vanligt, och inte jag heller 
Men han låter glad, 
och jag också 
 
 
 

Älskade, älskade, älskade storebror. Älskade dig, älskade du. Tiden har hållit andan 
sedan december 2009. Men du. Jag kommer att bli författare och konstnär, kommer att 
vilja vara fulast i världen, jag kommer att börja våga ta första steget, jag kommer att bli 
upphånglad och rånekad och få hjärtat brutalt krossat. Det kommer att ordna sig. 

 



vad FAN åsyftas?? 
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7b) 

Kanske är tanken på en religion som inte behöver räknas som en religion 

lockande för många som inte tror på den traditionella guden men ändå inte 

vill erkänna sig som ateister DÅ blir den buddhistiska filosofin en slags 

medelväg buddhismen blir ett alternativ till agnosticism snarare än ateism 

TROR att risken med det västerländska intresse man ser idag (”livet är 

lidande”/karma som begrepp inom populärkulturen) är att buddhismen 

någonting lättsmält och att begreppen blir förvrängda som i en visklek  

 
 
 
Jag kommer att börja röka igen. Jag kommer att starta slagsmål. Jag kommer att bli ett 
barn igen, för att så småningom klara av att växa upp.  Jag kommer att flytta till 
Stockholm själv, och bo i en gäststuga på 22 kvadrat under ett tonårsmiserabelt år, jag 
kommer att läsa allt av André Gide. Jag kommer att ljuga om min ålder, jag kommer att 
bli 19 också, och 20, och sedan: 21. Jag kommer att flyga till London för att se Adam Ant 
spela på the Troxy, han kommer att se på mig och slicka sig om läpparna. Jag kommer 
att tatuera in en bläckfisk på samma ställe på kroppen som där du hade din. 
Jag kommer att bli utskälld av din mamma i telefon. Vi kommer bli tvungna att själva ta 
reda på i vilken stad du blev begraven. Så småningom kommer jag att besöka din grav, 
och lägga en sten på din gravsten (men det tar tid). 

 
 
 

Några dagar innan 
ringer han upp, och jag säger: du, 
du måste komma tillbaka till Göteborg 
snart, igen 
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Läran om själen – finns den? 

Det kan endast finnas teorier om den. Eftersom man inte kommit fram till 

ett enhetligt svar är jag benägen att säga nej, men det är ett sätt att försöka 

förenkla det obegripliga     

 

 

 



Nästa gång telefonen ringer 
kan det inte längre vara han 
 
 
 

Sedan kommer jag att ramla ner från ett tak också, klockan fyra på morgonen, men 
landa på fötterna och klara mig utan en skråma, jag kommer att lära mig jonglera, jag 
kommer att få återfall. Jag kommer att få akut B12-brist, jag kommer bli allergisk mot 
jordnötter, jag och Piotr kommer att bli knivhotade i Linné. Jag kommer att sluta fred 
med Linda. Jag kommer att börja kalla mig för polack igen, jag kommer att börja tycka 
att människor är vackra. Jag kommer att upptäcka Joe Jackson, jag kommer att fatta 
grejen med whisky, jag kommer att göra popcorninstallationer. Jag kommer att bita mig 
i kinden för att inte skratta högt varje gång någon säger att han aldrig känt sig attraherad 
av män förut, ”men...” Länge kommer jag att vägra tala om dig. 

 
 
 

1986-2009 
 
hur mycket kan jag förlora 
innan decenniet är över? 
Bara ett 
Det är du 
Blodkärlen blir aldrig för stora 
för vad man tror att man behöver 
Det var lätt, 
det är över nu 
Det krävdes inte mer, 
det blev decenniet då du dog 
Det gick från att du ler 
till jag tror att du log 
  
färgade allt med den sista munnen 

 
 
 

Allt jag tror att jag vet om duvor 

 

Syn bättre än vår 1/10 snabbhet Ser de i färg? 

Läten Hörsel vanedjur?   

Parning – riter Homo-, a-?  Poly-/mono-? Smittbärare 

Olika sorter och teckningar (dove, pigeon) Fredssymbol 

Myter ursprung sanningshalt  äldsta, största 

Krigsmedalj  Mat bröd sväller -? de enda som suger 

Anekdoter facklitteratur skönlitteratur Martha 

 
 



 
Du. Jag kommer att hitta din tröja på en hylla längst bak i min garderob på nyårsafton. 
Jag kommer att le, och begrava näsan i tyget, och märka att du redan varit borta ett tag. 
Den kvällen kommer jag att ligga i Henriks säng med honom, Patrick och Sammy, och vi 
kommer att röka persikocigariller, och ha François Ozon-maraton, och dricka oss redlösa 
till fyrverkeriernas crescendo utanför fönstret. En dag kommer jag att börja dra dina 
skämt. Jag kommer att bli så mycket mer hårdhudad - jag kommer att bli vuxen. Så 
småningom kommer jag att lära mig gråta (men det tar tid). Men du. Oroa dig inte. Jag 
kommer att klara mig. 

 
 


