Jag är så trött på att vänta

Ola Nilsson

Detta är första sidan i denna lilla bok. Eller vad det nu kan kallas.

Jag frågar inte, jag frågar inte om råd
Jag bara skriker skynda, för satan skynda på

Jag lade mig på sängen och läste en bok, en rolig bok om sex, blod och sex. Jag somnade och
vaknade och somnade och vaknade och förstod därmed inte allting i sitt samanhang. Det
ringde en flicka, som jag just tänkte på eftersom jag läste en bok om sex, och frågade om jag
skulle följa med på en poesiafton av lite lustigt slag, hon sade det med sin, som jag
åtminstone tycker, charmiga röst. Men jag sade att jag inte kunde för jag skulle se ishockey
med min kompis Truls. Det sade jag inte men det var sant.

Idag är det söndag. Igår drack jag en hel massa sprit. Så idag är jag trött, men rastlös. Jag
brukar spela musik med mina kompisar på söndagar, men Hasse är i Danmark och jobbar så
det går inte idag. Han skulle kommit hem för flera veckor sedan, men det har försenats. Och
vi ska spela in en skiva om ett tag så det hade varit bra om han kommit hem tidigare. Men det
gjprde han inte som sagt.
Hasse ringde för två minuter sedan och sade att han kommer hem i veckan. Bra, för då kan vi
nog hinna öva innan vi ska spela in. Det gör även kända musiker har jag hört, så det känns
bra. Hasse bad om ursäkt för att han blivit så sen och jag sa att det inte gjorde något. Fastän
jag många gånger svutit över att han varit borta. Att han äventyrar vår inspelning som betyder
mycket för mig. Men jag förlåter honom hur lätt som helst när jag pratar med honom. Det
hade jag nog gjort i pricip oavsett vad han gjort. Hade han avslöjat att det var han som var
Hitler hade jag kanske tvekat, i och för sig. Jag gillar Hasse. Jag älskar nog Hasse, med tanke
på mitt beteende åtminstone.

Människorna dör.
Vi som lever tycker det är konstigt.
Vi som lever så in i helvete.
De dör bara. Så in i helvete.

I en normal ejakulation är det 500 000 000 stycken.
De flesta är dåliga, men några är bra.
och en av dem blev jag.

Jag fick ett brev för en stund sedan. det var från Tulle. Han är FN-soldat i Makedonien. Jag
tycker om Tulle. Han och jag hade kul ihop. Han är en frustrerad man precis som jag. Dock
inte alls på samma sätt, menm i alla fall. Han tvekar inte att uttala sig om alla de kvinnor han
skulle behöva och vilja lägga händerana på, så att säga.
I alla fall. Han skrev ett brev som fick mig att rycka till. För det första för att jag såg och
kände hur han satt i ett tält somn var blött med vinden vinande runt omkring, förvisso kanske
jag inte helt kan föreställa mog det , men lite. Det var ett otroligt bra brev. Bra skrivit. Det
fångade mig totalt. Jag trodde inte Tulle hade sådana talanger, inte på författarområdet. Men
det har han onekligen.

2 dagar, 2 nätter
1.

Jag tänker de vackraste tankar
om en skön flavor
Jag önskar bara en liten stund
-nej, vänta alls inte stor
Jag vill smaka, som en gourmet, jag vill se
allt, både för-, och huvudrätter
-Ge mig 2 dagar och ge mig 2 nätter

2.

Du är vacker som en morgon
trots du är mystisk som en natt
Du häller förtrollande drycker
och överglänser allt
Om du skulle svälja solen, skulle du inte lysa mer för
det dukas av sig själv med silver- och guldassietter
-Ge mig 2 dagar och ge mig 2 nätter

3.

Som sagt begär jag inte mycket
bara 48 timmar av hela ditt liv
Din skönhet kommer leva för evigt
så det är knappt en bråkdel av ditt paradis
Jag kommer ge dig allting, kyssar som bränner,
som bränner uti dig och som ger rickoschetter
-Ge mig 2 dagar och ge mig 2 nätter

4.

Jag sitter och dricker i mörkret
men min åtrå blir inte trött
Det låter väldigt barbariskt
men det blåser en storm i mitt kött
Hör du inte hur ditt namn ropas,vinden som sjunger
och jag som skriker
Jag är meningslös för dig men 2 dygn räcker
-Ge mig 2 dagar och ge mig 2 nätter

De påstår att graven är tom
Men jag har sett Jesus kranium

Det är natt, staden är förvandlad till en mörk, lite luddig massa. Det svider i mina ögon. Jag
har inte sovit så mycket de senaste nätterna. Istälet har jag druckit sprit och skrålat som
Bellman hade gjort om han levt nu.

På tal om sex så tackade jag nej till detta i fredags. Jag som brukar säga att man aldrig ska
tacka nej till passioner. Detta tycker jag fortfarande, men det krävs attraktion. Det kände jag
inte till denna kvinna. Hon gned sin kropp mot min, men jag tyckte mest hon var otäck. Lite
konstigt, trots allt. Hon hade nog sex med någon annan... Hon verkade väldigt pigg på det,
vilket ju för i helvte jag också egentligen var. jag har inte lämnatr min översexuella period...
Men jag gick och åt hamburgare istället. Min kompis Petersson tyckte jag borde förpassas till
Sibirien. Man tackar fan inte nej till sex, sade han. Men jag gjorde det.

Idag var det bara 10
Idag var det bara 10
Idag var det knappt någon
10 som bara älskade
10 som bara hatade
10 var ju knappt någon
Det kunde ha varit värre
Det kunde ha varit värre
Idag var det knappt någon
Värre för någon som älska?
Värre för någon förälskad?
Men 10 är ju knappt någon

Det är söndag, vi spelade igår i Helsingborg. Jag har skrivit en visa om gårdagen och dagen.
Den heter Någon stal vår bil. Någon stal vår bil. Den är stulen. Inatt när vi var ute och tjoade
och tjimmade klev någon in i Hasses fina bil och tog den. Vilken asgam. Bilar stjäl man väl
inte. Precis som hus , tycker jag . Hus blir aldrig stulna. I princip. En bil är stor, den smyger
man inte ner i fickan. Stackars Hans.
Min fotboll låg i bagaget. Asgam.
Hasser blev lite trumpen, men inte förtvivlad. Det gillar jag. Det var ju ingen som dog. Fast
bilen var ju finb. Vi fick 800 kronor för spelningen och bilen var värd ungefär 65 000. Det
går inte riktigt ihop. Förrewsten fick vi 810. Det känns som om det kvittar. Asgam.
Som en krydda till denna kväll slog dessutom sig Malte, trumslagaren, i ögast. Aj!
Med trumpinnen alltså. Jag tycker det är tufft att säga trumpinnar och inte stockar,
fastäön”det egentligen heter” stockar. Detta tycker jag för att en duktig trummis sa så en
gång. Jag vill haett trumset. Det är tufft med trumset. Spelningen betittades av tre människor.
Fast vi var bra och hade kul. Synd att vi slog oss i ögonen och blev av med en bil. Fast som
sagt, det var ingen som dog.

Det är svårt ibland att vara optimist.
Man ska ha det svårt, man ska lida som själva satan
Om man blir överkörd av bussen, ska man ånga att det inte var
smutsigare på gatan

Jag vill berätta dig för dig
Berätta alltihop
Jag vill berätta dig för dig
Ge dig mina ord

Det är härligt att vara fånig ibland. Då är man inte fånig. Om man tycker så. Tror jag.

Igår drack jag sprit och gick på stilig nattklubb. Jag kommer aldrig att bli gammal. Inte för att
komma in på nattklubbar. De kommer alltid att succesivt höja åldern så at jag aldrig kommer
asttt få gå in. Men igår gick jag in ändå. Jag ser kanske inte ut att var tolv. Bra ooch praktiskt.
Undrar om jag gillar att se fem år äldre ut när jag är femtiofem också. Det tror jag oavsett hru
många “vad-var-det-jag-sa!” i förväg ,man än har hört.

Jag är världens största optimist och allt det där
Men ibland vet jag inte riktigt var jag ska ta vägen.

Den senaste veckan har jag inte skrivit eller komponerat. En liten text för en vecka
sedan, plus något litet. Jag får lite ångset då. När jag inte varit produktiv, jag kan få det bara
jag inte gjort något den senaste timmen så egentligen behöver jag nog inte vara orolig för jag
är egentligen (nog) i fin skaparform. Men inte den senaste veckan... Man kan tänka att det
var bara denna veckan, det kommer flera. Men tänk om jag dör inatt. Då har jag slösat bort
denna sista vecka. Kanske inte slösat, jag har träffat människor och utbytt det ena och det
andra. Men likväl jag har inte skrivit de storverk jag tror jag förr eller senare kommer att göra
(plus ev delvis fragmentariskt gjort. Å andra sidan om jag dör om 40 år har jag 2000 veckor
på mig. Oj, vad många. Jag tror jag kan unna mig att gå och lägga mig. Unna och unna.
Undrar om jag är lite förälskad. Jag gillar fräknar.

Truls kände honom.
De hade varit bästa kompisar på högstadiet.
Allt känns konstigt nu.
Absurt.
Truls undrade vad man gör nu. Han visste inte.
Jag vet inte heller.
Jävla död.

Det var länge sen vi sågs sa jag
Du sa det tänds nya stjärnor i ens liv
Jag var nära att kräkas ett tag
Än mer när vi skildes för vi inte hade mer tid
Du pekade på Venus och Mars
Och sa idag ser de ut som varsin sol
Varje sekund var som en kvart
När jag såg hela galaxer under din kjol
Dina nya stjärnor
De skiter jag i

Jag kan hyra ut mitt kön
för en timmes lön
Ställ dig bara i kön

Vi spelade i LJungby igår. Det ligger i Småland. Tre betalande bestod publiken av. Det fanns
inte så värst många icke-betalande heller, för annars hade det inte gjort mig någonting om
publiken inte betalt, bara de varit där. Men men... Vi blir stora och publikmgnetiska snart.
Trots allt blev det en kväll att minnas. Huvudbandet var ett misslyckat hårdrocksband från
Karlstad. Mitt favoritlag i hockey kommer därifrån. Bandmedlemmarna gillade också detta
hockeylag. Det sa de när de druckit en massa sprit. Innan det sa de inte så mycket. De hade
varit på Euyropaturné. Det lät bättre än det var sa basisten Ronny. Ingen publik vare sig i
Italien eller Tyslkland. Och alltså inte igår i Ljungby heller. Stackars Ronny. Han berättade
roliga historier. Man kan utan större svårighet också få dem till att vara sorgliga. Historierna
handlade om Ronny och människor och företeelser i hans närhet. Han pratade värmländska.
Helskönt. Han sa inte gräva ett hål i marken, til exempel utan “Göra håål i backa” Underbart.
Ronny hade precis fått tillbaks sitt körkort. Hna hade kört full sade han. Polisen hade
stoppat honom. Han fick ha fotbojja och göra levertester i en månad. När månaden var slut
körde han till Systembolaget och köpte en back. En back öl förmodar jag. När han kom hem
för att sedermera ge sig av med sin back för att fira ringde hans far. Hans far hade tillskänkts
en ren av Wermlands auktoriserade bilskrothandlare. Eftersom Ronnys far var auktoriserad
tomte. Ronny fick därför istället för att fira “Göra håål i backa” och bygga renstaket. Stackars
Ronny. Ronny skulle bli farsa som han sa, i mars. Barnet skulle bli hårdrockare ut i
fingerspetsarna. Det skulle vi lita på sa Ronny. Gehenna, så hette bandet, var jättedåligt. men
nu vet jag att rockmyten inte bara är en myt. Ronny och hans bandmedlemmar står för den.
På värmländska. Festligt. De hade slagit sönder en hotellsäng en gång. De betalade
fortfarande av för det. Det hade visat sig vara en Hästens-säng. Kanske kan man se det som
tragiskt, men ofta har de nog ganska roligt. De fick ju spelka i Italien till exempel. Så man

ska inte skrocka för mycket.
För övrigt hade de varit med på en skiva som hette. Headbangers against disco. Humor.

I söndags var jag söndagskåt
I måndags var jag måndagskåt
I tisdags var jag tisdagskåt
I onsdags var jag onsdagskåt
I torsdags var jag torsdagskåt
I fredags var jag fredagskåt
Eller är jag för upphängd på veckodagar och sånt? Jag är kanske helt enkelt bara kåt.

JAg har lånat en bok “Einstien on peace”. Sluta kriga för i helvete.
fred för fan

Jamen, ha kärnvapenkrig, ha det!
Det blir fest i Bombay, hur det än går
Det blir fest i Bombay, skål eller skål
Det blir fest i Bombay, vid mig, gör den god
Det blir fest i Bombay, fastän ingen är där

Malte hade varit ute igår, pussats med en flicke i hennes trappa, och fått beskåda när hennes
kille kom hem, slet av ytterdörren i ilskan. Malte gick hem då. Där ser man folk som inte är
med i parhysterin har ofta festligare historier att berätta.

Jag vill vara homosexuell för en kväll
för att bevisa att jag inte är död

Fan, jag vill släppa skivor. Jag tänkte på det igår. Jag ska i
januari tvinga någon lycklig jävel att lansera oss. Gärna något svinrikt
skivbolag.

Jag är snygg när jag skriker
Jag är en del av den stora rymden
Jag har bara hemliga förhållanden

Jag passade min systers barn igår. Vi gungade och letade efter en osynlig grävling. Den hade
gjort ett bo bredvid gungställingen. Den gick ju inte att se eftersom den avr osynlig, men vi
var tvungna att hitta den. Ida sa bestämt att vi måste hitta den. Det gjorde vi inte. Sablar.

De påstår att graven är tom
Men jag har köpt Jesus kranium

Förvirringens tid
Nu går jag in i förvirringens tid
Jag kom in hit förut och har både sett och hört
Men att det kunde bli så här
Trodde jag var jag som skröt
Trodde inte att något kunde dra mig så hårt
Men nu är jag både smart och kåt
Trodde inte att jag kunde smälta så här
Trodde inte jag kunde frigöras så här
Trodde inte det var möjligt, men nu är jag nog kär
Men det är kanske större än så
Det är det nog ingen av någon som vet
Din skönhet, den brinner som is
Du är vacker som rymden, det hörs skönhetshymner
Världen blir het och svag
Och det blir även jag
Trots allt så förstår jag ingenting
Förvirringen är total/underbar
Jag är glad
Jag exploderar och går av
Jag är glad
Min hjärna håller karneval
Jag har ont
Jag har ont
Jag har ont
Jag har så jävla ont

För varje sekund som jag tänker på dig blir jag bara mer uppfylld. Uppfylld av dig. Din
skönhet, ditt leende, dina kinder, ditt hår, dina skratt, dina iaktagelser av mig, dina steg, det
du gör, hur du gör det. Jag vet ibland inte vad jag heter när jag ser dig, eller bara tänker på
dig. Jag vet inte vad nån heter, jag bryr mig inte heller. Jag fastnar på dig, på ditt, på ditt allt.
Jag är nog förälskad. Jag vet om dig. Jag ryser till när jag tänker på din panna mot min hals i
en flyktig kram. Där på stan. Där, där alla kan se dig. Kan se hur vackert du för dig. Se hur
vacker du är. Jag har skrivit en sång om dig, en som inte var i närheten av din skönhet, inte
likt ens skuggan av dig, men jag måste ändå försöka berätta om dig. Du bad mig skriva en
sång till dig. I dag. På stan. Där, där alla kan se dig, hur vacker du är. Hur du gör när du
skrattar . Du tittar snett uppåt, suger lite på första delen av glädjen och låter den sedan lekfullt
hoppa ut. Alla kanske inte ser just det. De hinner inte kanske. Men förmodligen gör de det.
De tittar lite grand i smyg. För att åtminstone få en glimt. Jag tittar också lite grand i smyg.
Lite under luggen kikar jag på dig. Kanske har jag ingen lugg förresten. Mitt hår är uppsatt i
en svans där bak på huvudet. Det huvudet som hela tiden brottas med dig. Som gör mig mer
och mer yr när jag tänker på dig som nu till exempel. Jag blir snurrig. Av dig.
Jag ska sova om en stund. Undrar vad du gör nu? Undrar vad du tänker just nu. Just precis
nu när jag sitter här och plitar ner ord om dig. Jag plitar inte jag bara poppar fram dem. Orden
om dig. Som kanske inte räcker till. Det gör de inte. Jag borde lära mig fler ord. Som kanske
skulle räcka. Priviatiösitranv... Något liknande. Jag måste lära mig fler. Jag ska köpa en tjock
ordbok. kanske på CD-Rom också så kan jag skriva in ditt namn och sedan låta datorn söka
efter lämpliga ord. Sarzioncalt... Hoppas den kan. Det tror jag inte. Det finns nog inga
sådana ord. Datorn skulle kanske gå sönder i sitt sökande. Kanske skulle den bli konstig och
bara flöda ut med alla konstiga kombinationer den kunde finna av ord och meningar. Som jag
gör nu. Den kanske också skulle fyllas av dig. Jag brukar inte använda uttrycket förälskad,
men datorn skulle nog bli förälskad i dig. Jag vet inget mycket bättre uttryck så jag kallar mig
själv också förälskad, så länge, tills jag kommer på något bättre. Viktacz... Fan. Jag såg dig i
solen idag. Solen och du. Du var snäll mot den. Du strålade dina strålar mot den när den
strålade sina mot dig. Jag tyckte att dina var finast. Dina strålar.

Låt mig bara få berätta hur vacker du är. Jag vill få beskriva dina kinder, dina händer, dina
nyckelben. Jag vill berätta att jag tänker bara på dig. Jag vill beskriva dig i dagar, vill
beskriva ditt sätt att tala, ditt sätt att knuffa till mig, din telefonröst. Jag skulle kunna berätta
saker om din telefonröst i en vecka. Dina fräknar på näsan blir fler för varje dag som går nu
när det är vår. Det skulle jag vilja kyssa fram beskrivningar om. Eller låt mig bara få berätta.
Berätta mera. Berätta hur dina fötter kan böja sig när du berättar något och står upp. Jag vill
berätta om hur blyg du kan se ut när du stöter till mig. Jag vill skriva sånger om dig. Fler än
den jag redan gjort. Jag vill skriva tusen sånger om dig, till dig. Där kan jag berätta. Ettusen
sånger. Hundra stycken fast tio gånger. Ettusen. Vad bra de måste vara. Jag vill beskriva dig.
Jag vill berätta dig. Jag vill Jag vill måla dig. Jag vill skriva dig. Se på dig. Vara osäker på
dig. Smyga med dig. På natten. Berätta dig.
Jag vill umgås med dig på nåt mystiskt sätt. Sådär så ingen vet. För du är för vacker för
den här världen ibland. Jag älskar världen. Och den är jättevacker. Men jag vill inte att du ska
förgöras. Jag vill beskriva dig. Jag vill berätta om dig för dig.

Allt jag tänker och upplever vill jag dela med mig av.
Skriva ner det och sånt.
Hur fan ska jag hinna?

Söker fler, fler människor
Ingen ro i det jag gör
Bultande känslor
Världen kallar utanför
Tankar och munnar
Måste träffas nu ikväll
Känner pulsen när jag blundar
Kan inte sitta här själv
Har så mycket att skriva
Ord som väntar på tryck
Vända och förvrida
Med satan bakom min rygg
Men jag kan inte sitta still
Jag har sånt sug efter folk
Jagar mycket mera till
Det är nån jävla rock n´roll
Jag kommer aldrig koppla från
Jag kommer aldrig dö
jag kommer alltid att driva på
Jag kommer alltid gå, gå, gå

78 dagar bombades Kosovo. Nu har de slutat för Milosovic ska ge sig. Undrar om det tar slut
nu. Tänk så många bomber som fallit över människor bara den senaste veckan. När jag har
knullat. Hoppas att Kosovoborna kan knulla mer de också nu när bomberna slutat falla.

Min farmor dog inatt

Min farmor dog inatt
och här sitter jag
Med en snabbköpskyckling, Marabou mjölkchoklad och Coca Cola
Min farmor dog inatt
då var jag i Danmanrs huvudstad
På gatuspelning, sjöng och skråla, drack Gammeldansk bitter och bra

Farmor var cool, kanske lite svår ibland
Hennes ungänge var stort, hon pratade om folk som bara farmor kan
I 180 åkte hon fram, norr- och söderöver
Varför stanna till om man inte behöver
Och du åker fortfarande. Inuti oss.
Min farmor dog inatt
-i 180

Det är så mycket jag vill.

Jag ska lyckas. Den här världen är min lekplats och jag ska fan också få gunga. Ni kan säg
vad ni vill.

Jag kan inte längre gå ut, jag kan inte sitta kvar
För alla de här dofterna, alla ljusen, varenda liten småsten, gör att då minns jag
Soluppgången är ditt hår, höstlöven är din vår, ja, allting
Påminner om dig
Du borde bli trött för du är tamigfan precis överallt
Även syrrans Springsteenkassett leder rakt till dig
Konserten i somras, i ditt regnställ, i din skönhet, på fotona du visat mig
Varenda glas whiskey, för du har sagt att du gillar maltbryggd
Varenda cigarett, varenda fimp, varje sotflag, för du röker så snyggt
Du borde bli trött för du är tamigfan precis överallt
Jag kan inte ands utan dig
För när jag andas, då andas jag dig
1000-tals kärlekssjuka människor har försökt skriva den här sången
Lika ont och meningslöst som den här 1001:a gången
Men den här är om dig, det kan aldrig ha varit någon annan
För du fyller upp allt, varenda jävla atom som jag andas
Du borde bli trött för du är tamigfan precis överallt
Jag kan inte ands utan dig
För när jag andas, då andas jag dig

Jag pratade med Egermayer i telefon. Han och grabbarna skulle ut och festa. Frågade om jag
skulle med. Jag ska om jag hinner sa jag. Jag hade behövt dricka en liter Gammeldansk sa
jag. Varför undrade han. För att jag är kärlekssjuk sa jag. Det är då du ska komma till oss
grabbar sa han. Det kändes bra. Fast att det inkluderar både spyor och konstiga avbetalningar.

Älska mig, tro på mig
Och bara känn på att jag faktiskt finns
Lova mig, att inte glömma mig
Säg att jag är en sådan man minns
Kan du älska mig om jag skulle ha fel
Om det bara blev prat och ingenting mer
Det är nog ingen risk, nog ingen risk
Men jag vill höra att nån säkert ser
Jag vill höra det säkert

Jag ska köpa en inspelniungsmojj och spela in låtar som ingen annan vill spela in med mig.
Sen ska skivbolagen få ge ut mig. Och det ska låta bra. Bra låtar. Natten faller. Fan vad skönt.
Rinner det till inspiration just nu. Jag som väntar. Jag måste vänta till i morgon. Men det går
inte att stoppas om man börjar vakna. Jag har fortfarande lite ont i foten sedan jag stukade
den. Fan. Jag vill dansa. På bordet. Det högsta bordet. Jag vill hoppa. Högst. Det gör
fortfarande ont. Och det är nog inte dsags för erövravärldenkänslan än. Men en tidig försmak
kanske.
Truls sa att vi borde flytta till Köpenhamn ett år eller nåt. Ta några sunkiga jobb och bo
tillsammans. Och dricka sprtit och ha sex och sånt. Som en knarkfilm fast med sprit. I hallen
skulle det sitta en som hette Kim på en stol. Det skulle han göra hela dagarna. Ibland skulle vi
ge honom en öl. Det hade kanske varit bra. Som en försmak på den stora trippen som jag ska
ge mig ut på sen. Skriva och göra låtar när man inte krökar eller låtsasjobbar. Kunde vara kul.
Man behöver kanske en sån semseter. Eller vad man vill kalla det. I så fall är kanske hela mitt
liv en semester. Nej det är nog en kamp. Bo kaspers orkseter och Lisa Ekdahl i en gemensam
låt på radion. De är ju så bra. Det är så härligt. Ibland blir man trött. Fan om Malmö FF åker
ur allsvenskan.
Natten faller. Och jag älskar.

Glad som ett Barn

Visst blev jag lite förvånad,
kvällen jag läste att jorden tar slut
Visst blev jag lite förvånad den dan då jag fick,
höra om döden
Så nu vänder jag ansiktet uppåt
Och känner att lyckan är stor här idag
Och så känner jag kärlekens uppsåt
Skriker högt, hallå, här är jag
Visst har jag bedragits av kvinnor
Rosor jag skickat som bara har slängts
Men jag har lurat både pigor och grevinnor må du tro
Men rår ej för att jag inte skäms
Ikväll så klär vi väl av oss
Och hoppar i stadens största fontän
Vi är kärlekens omvända bromsklots
Och säkert är våren här
Jag är glad som ett barn
Och det är mina kläder som ligger spridda över stan
Jag är glad som ett barn
Och det är mina kläder som ligger spridda över den här stan

Ibland när man var riktigt trött sa mor att man slapp borsta tänderna.
När jag blir stor ska jag aldrig borsta tänderna.

Skrev en visa idag. Utan rim och meter. Den handlade om att det är orättvist. Om man ses
som ansedd skribent kan man göra som man vill och det kallas utvecklande. Om man inte
anses ansedd gör man fel. Refrängen går “FAn, fan, fan att man måste vara Strindberg”. Lite
småroligt. Strindberg var duktig och sånt men man kan ju bli lite trött på att man måste vara
honom för att få göra en satsradning.

Var är min cape och mitt svärd, nu måste jag bara gå
För imorr´n kommer döden

Vi såg en gatumusikant
Du sa: Jag tror att du blir en sån. Ja, en sån som inte har ro till något riktigt.
Det tyckte jag var festligt.

Jag sitter framnför datorn med bar överkropp och försöker se tuff ut. Undrar om någon ser
mig. Någon med kikare. Jag bor på tredje våningen.

Jag sitter i baren med ett leende av dråp
Berättar historier skryter om idéer som jag har
Jag har beställt in drinkar, beställt in drinkar vars namn ingen förstår
Jag lever bara på nätterna här i baren i mitt hem
Vi målar upp bilder vi gör den här världen rik
Vi har drinkat upp alla synder, det är sådant som inte finns
Vi har slutat ge löften om det inte gäller hela universum
eller sex
Hon som lyssnar heter Louise; hon tycker nog att jag är dryg

Jag har fått nog att be förlåt hela min tid
Jag är trött på Jesus
Jag har fått nog att be förlåt, vara så blid
Nu ger min tunga en eldpuss

Det finns egentligen mycket att skriva. Men så lite tid nu. Fest i lördags. Rejäl fest. Kvinnor
och män, vänner och bekanta, sprit och sånt. Vi festade, vi bastade. Dagen efter satt jag, Truls
och Petersson och prisade vår ungdom och att det är härligt med festligheter som spårar ur.
Fan va härligt det är. Jag håller med. Starkt. Det är underbart. Flickorna danasade i bh. Någon
slet av oss tröjorna. Det var kul. I söndags var man trött.

Vi satt och pratade i en liten ring
Diskuterade kriget, men förstod egentligen ingenting
En lek kom till
-Ni behöver bara vara med om ni vill
Vi skrev ner en omtyckt sak
och lappen revs itu
Vi skrev ner en omtyckt person
och lappen revs itu
-Så här är det för någon som förlorar allting
Trodde vi, men som sagt, vi förstod ingenting
Vi förfärades lite, men skojade bort det i ett skratt
Hon föll i gråt. Hon skojade inte.
hon förstod

Sitter och funderar
Tankarna svindlar
Vad vackert det är, så många saker att filosofera över
Vad underbart stort det är
Sen ska jag gå på toaletten
och
sen ska jag stryka en skjorta
Vi kan utforska andra planeter och bygga grundämnen och bygga
snabba datorer. Men vi går på toaletten. Frustrerande.

Midsommarkväll
1. Det sjöd på perrongen av män och kvinnor och barn
Det visslade i fönstren när vi lämnade stan
Sen blev det kjolar och brännvin och skrålande sång
Travdans och fnitter kring fallosens stång
Jag kysste dig direkt med varje blick som jag gav
Undrar om vi hörde de ord som vi sa
Jag såg bara dig här utanför Ängelholm
fastän det var vid havet så sväva jag på moln
Inget var som vanligt allt var speciellt
När jag mötte Malin en midsommarkväll
2. Sen framåt morron när solen funderade på att gå opp
Smög fem av oss till stranden och stal varsitt dopp
Vi spelade volleyboll i gräset, en trasig måne såg på
Vi föll ihop vid varandra, när vi inte längre orkade stå
Varsin madrass på golvet, knappt en halvmeter ifrån
Att kalla det nära vore väl ett hån
Jag sneglade på ditt täcke och ditt rödvackra hår
Och önskade att jag kunnat hålla mig vaken ett år
Hon och jag och månen var själv
När jag mötte Mailn en midsommarkväll
Hon och jag och månen var själv
När jag mötte Malin och månen en midsommarkväll
3. Du stannade kvar kvällen efter, det var middag igen
Utan att riktigt veta varför, så åkte jag hem
Och här sitter jag med mest längtan och kärlek i stan
Kan inte hålla tyst; jag är förälskad som fan
Jag kommer snart på frukosten du lovade mig
En söndag i Trollhättan Riddaregatan 9B
Jag ringer på kvart över tio, precis som jag sa
För jag tror det var sant att du skulle bli glad
Jag kommer be om kyssen igår var jag för snäll
Då jag mötte Mailn en midsommarkväll
Jag kommer be om kyssen om jag så måste vara kriminell
För jag har mött Malin en midsommarkväll

För jag har mött Malin en midsommarkväll

Jag är glad som ett barn
och det är mina kläder som ligger spridda över stan

Baksidan på min prosadiktsamling, eller vad den nu ska kallas, ska vara något i stil med:
“Reflektioner, tankar, bra idéer, visor och smårodsamlingar. Lite av varje i en härlig
blandning. Mycket vilja och förhoppning och frustration.” Detta är kanske inte vad jag själv
skulle skriva. Baksidetexten är det kanske förlaget eller så som skriver. Strunt samma nu har
jag ju skrivit en. Dessutom finns det plats här under om det ska vara mer text. Det ska kanske
bara vara sådana köptrickstexter “En fantastisk bok, en modern klassiker” Kenneth på
Göteborgsbladet. Eller så. Sådant kanm man säkert klämma in lite längre ner på sidan.

I fall detta inte skulle hamna på baksidan så fick det vara med här för säkerhets skull.

det kallas kanske inte mirakel, men jag har en djävulsk tur

Hur kan jag stå här utan fötterna på jorden?
Somliga tycker att det är bra med folk som har båda fötterna på jorden. Det där har jag aldrig
förstått.
Kan man nu sväva omkring ska mnan nog fan göra det. Vilken grej. TV hade kommit
och förmodligen Bill Gates eller så.
Ibland står vissa av oss utan fötterna på jorden. Det är världens grej.

Jag ska ge dig en natt, ge dig en natt, ge dig en natt
som du verkligen minns
När du vaknar imorgon, när du vaknar imorgon,
är du helt säker på att gud inte finns

Visst blev jag rädd
När du sa att du kan försvinna
Visst är jag rädd
Jag vet att det kan ske
Visst är jag rädd
Och det gör ont nu
Visst är jag rädd
Det får fan inte hända
Visst är jag rädd
Jag har varit elak
Visst är jag rädd
Jag har betett mig otäckt
Visst är jag rädd
Jag som brukade skoja om samvetet
Visst är jag rädd
Jag känner att det känns nu
Visst är jag rädd
Jag ser att du smärtas
Visst är jag rädd
om dig

Jag har druckit mitt te
Jag har ätit mitt bröd
Nu ska jag ut och äta barn7

Jag tänker aldrig bli lugn

I förrgår var jag på midsommarfest, nyss hemkommen från Holland (några timmar innan),
kändes det ganska plötsligt. Men där var en kvinna. Mailn. Jag blev förälskad på 40 mninuter.
Det var en väldigt midsommrig fest. Och oj vad hon var vacker. Jag ska åka hem till henne
och äta frukost snart. Om två veckor. Jag vill åka nu. Jag som inte brukar bli förälskad. Inte
så här. Jag vet inte säkert om jag eller vad jag är. Jag vet mest att jag är lycklig och tänker på
henne hela tiden. Jag skrev en låt om henne direkt när jag kom hem. En visa. När jag mötte
Malin en midsommarkväll. Så går det i refrängen. Fanstasiskt. Hoppas hon gillade mig också.
Jag var på ett strålande humör och skrattade och skojade. Lite tack vare henne... Jag tror
hennes kompis stötte på mig lite också. Och nog hon merd...

Jag är så trött på att vänta
På att allting ska ta fart
Min rastlöshet klarar inte av det
Att luta sig tillbaks
Jag är så trött på att koppla av
Jag är så trött på att ta det lugnt
Jag kan inte tro att tiden
Någon gång blir min vän
Och jag vet ju att livet
Aldrig kommer igen
Jag är så trött på att koppla av
Jag är så trött på att ta det lugnt

Det finns så mycket jag vill göra
Men så satans, satans, satans lite tid
Det finns så mycket jag vill göra
Och nu har det gått fyra sekunder till

Alla pojkar jag vill känna
Alla flickor likaså
Känna hud och tankar bränna
Alla känslor jag vill åt

Jag körde till Trollhättan idag. Jag steg upp klockan halv fem på morgonen för att komma till
frukosttid. Det var härligt att köra en vacker sommarmorgon; jag älskar att köra bil. Jag köpte
mjölk och letade upp hennes gata. Porten var låst så jag fick på slump kasta sten på ett
fönster. En man släppte in mig. Hennes granne visade det sig vara. Hon var inte hjemma.
Fan. Som chanstagare misslyckas man ibland, det är väl inte mer med det. Jag lämnade en
lapp med telefopnnummer på baksidaan. Hon hade ringt när jag kom hem. Nu precis ringde
jag upp och sa hallå. Då sa hon “Du är helt knäpp i huvudet, vet du det?”. Men hon lät glad.
Hon skulle bara göra något sen skulle hon ringa igen. Så hon ringer npg närsomhelst. Undrar
vad vi kommer säga till varandra.

Om nazister:
När jag fördömer är jag nästan lika dum själv

Men jag hatar människor som hatar människor. Visst är det så. Lite knepigt blir det
lätt. Men det var de som började...

Flytta till en egen planet
Sitt där och jubla i ensamhet
Över att det bara, helt säkert, finns en endaste ras

Jag satt en kväll på Manhattan, jag försökte skriva en bok
Då klev det in en man, som påstod att jag inte kunde vara klok
Han presenterade sig som Arne Weise och tyckte inte han behövde säga något mer
Så jag slängde ut honom genom fönstret och han började att falla ner
Hans huvud det krossades mot gatan, en trottoarkant knäckte hans rygg
Jag tänkte förolämpa mig aldrig mer för satan medan Arnes blödning
kunde diagnostiseras såsom stygg

8 personer dog under en konsert i Roskilde. Truls kände en av dem. Jag läste upp följande i
radion idag.
Ibland händer saker som får en att tappa sugen. Man förstår inte längre vad det är frågan om.
Allt är plötsligt fel och absurt.
8 stycken dog i fredags natt. De klämdes sönder under en konsert. Helt meningslöst. Helt
meningslöst.
Folk dör ideligen. Som flugor. Det är först när det är någon i ens närhet man riktigt reagerar.
Tur är väl det. Men det känns så mycket mer när man väl vet vem det är. Det räcker att det är
ens kompis kompis så mår man riktigt illa. Det känns otäckt. Det känns konstigt. Jag förstår
inte riktigt hur det känns.
En av mina bästa vänner kände en som dog. Han undrade vad man gjorde när sånt här händer.
Hur bär man sig åt. Inte fan vet jag. Inte fan vet han. Inte fan vet nån.
Livet är ju egentligen så vackert nu. Allting ligger framför en. Det finns tusen idéer och
upptåg som bara väntar på en. Sommmarnätterna ropar efter en på dagarna. Förra veckan var
jag själv till exempel en riktig glädjefontän. Så plötsligt tappade man. Himmel och helvete.
Man kastas hit och dit.
Vi får inte klappa ihop. Vi är omtumlade och oförstående, men vi står kvar. qVi måste spotta
döden i ansiktet genom att leva vidare och skratta så högt som möjligt. Och vi ska spotta på
döden genom att vägra glömma de som dog. Vägra glömma dem.

Visst var jag något berusad
Ordets man kunde inte säga mycket
Men jag menade allt jag inte sa
För jag vet att jag tycker.
Tycker om

