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det var den sommaren
när James Dean körde ihjäl sig i sin 
Porsche,
när mormors ena ben började växa
det fortsatte så i tre år,
då dog hon,
det var 1958

doktorn kom då och då och tittade argt på 
benet,
smorde med gul salva,
lät mormor svälja stora vita tabletter,
benet växte, men lite mera sakta

mormor kunde sitta på sängkanten,
gå till diskbänken och vedlåren,
hon fick röra sig i köket i tre år

jag var ofta där,
det var aldrig enahanda,
bibeln,
tidningen,
breven,
fläsket,
brödet, 
grannen



så sjöng mormor, 
så kammade jag hennes hår, 
så skalade jag äpple till henne,
tog in blommor,
oftast ringblommor, pioner
och den älskade
bruna hönan,

en dag kom prästen, luktade sprit
och sa märkvärdiga ord,
nästa gång jag kom till mormors hus,
fanns hon inte,

men hon lever alltid i mig,
en gång,
varje månad träffas vi
och
jag berättar vad som har hänt
jag frågar mormor om råd,
hon dör aldrig,
för mig



nära

mellan mig
och 
Boris 
finns vinden
som ger eld i kinden
och
likgiltiga tårar
det oansenliga

ett filigranarbete i fruset vatten
en sluttning vid en bäck
vaktposter av kaveldun
hammarslag från en armerare
en papperskorg som trasslar
märken från vildsvin
ett dike vid en gångväg
det ansenliga

julen är en dag bort



jag vill se dig gå förbi

vackra drömmar
i röda julträd
onda drömmar
i gråsvarta stengärdsgårdar

ett ungt blad i körsbärsträdet
ett kulhål i andens vinge

gryningens gräs
en vinterblek bukett av tusenskönor

jag vill se dig
gå förbi mitt fönster



det kan ha hänt

tidig morgon
gråskala
vind ger tårar

en stor mängd tystnad

två fasaner trycker i slysamlingen
tankens fåglar surrar
gräsväg

en ny skogslind
med stolt krona

fjädrar
i grått
vitt
och
mesblått

det kan ha hänt
någonting
före ljuset


