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Tankstreck
Tankstreck uttalas ej.
Tankstreck har inget ljud.
Tankstreck är författarens bud
till läsaren, att det kan löna sig
att stanna upp en liten stund,
att tänka efter blott en del av en sekund –
en oansenlig läsningsförsening –
för att bättre förstå det skrivna ordets djupare mening.
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Nyårsbön
Fladdrande stearinljuslågor.
En mezzosoprans fängslande ljudvågor.
Herrens ord
till stöd vid vandringen på vår jord.
Orgelns brusande, dova, omfamnande toner, som avtar i styrka
och nu till slut
dör ut.
Nyårsbönen i Västerleds kyrka
är slut.
Tillitsfull går jag genom kyrkporten mot det nya året ut.
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Något att fundera på
Om man tänker efter, så är det ju faktiskt så,
som ett kinesiskt ordspråk låter oss förstå,
att riktigt stora män ej känner sig stora och – små ej små.
Det är något att fundera på.
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Förefallande förfallande
Hur är det med snillet och smaken
när – inte en ledamot – men väl maken
sägs kladda åtkomliga kvinnor, som bäst, på baken
i de gustavianska akademigemaken –
när en ledamot ger mannen med kladdklådan förorden,
som leder till att denne man
av regeringen får Nordstjärneorden
och beredes plats
vid de formella, ceremoniella hedersborden –
när en ledamot tassar,
som det skyggaste djuret i vår natur,
in i sällskapets akademiskt litterära sociala bur,
där hon ej trivs
och strax lika ljudlöst tassar ur –
när en ledamot med en rygg stark som en ek
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är aktivt passiv på grund av svek
i sin krets
i kampen mot religiöst hot och hets –
när en ledamot med ledande post i detta kulturens hus
i offentlighetens ljus
tvättar sin äktenskapliga byk
och av sin maka får bokstavligt stryk?
Är det kanske tid för sekreteraren att byta
specialdesignade festsidenkreationen
med drottningassocierande släpet
– iögonenfallande,
men inte näpet –
mot rockarsvid, ren och skär,
och klädd på det viset
dela ut litteraturnobelpriset
vid tafsig rockfestival eller Bob Dylan-konsert?
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Vem har input – Putin?
Under förra året, alldeles vid slutet,
sade Försvarsberedningen,
att väpnad aktion mot Sverige ej kan anses uteslutet.
Tre veckor senare sade en lätt sinister
statsminister
föga nyansrikt,
att väpnad aktion mot Sverige fortsatt är osannolikt.
Detta startade de försvarspolitiska grälen
vid Folk och Försvar-konferensen i Sälen.
En falang vill ha någon att hålla i handen
och sätta sin lit till sin nästa,
en annan vill likt strutsen gömma huvudet i sanden
och hoppas på det bästa.
Vem har rätt?
Vem vet?
Förmodligen någon med erfarenhet
från forna Sovjet.
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Försöka duger
Att lösa av samförståndsbrister
uppkommande arvstvister
är tufft.
Försök med vanligt sunt förnuft! –
som dock ej är så vanligt förekommande
bland efterkommande.
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Den hårda vägen
Antalet underkända körkortsaspiranter är mycket stort.
Det beror i praktiken
på bristande kunskaper om teorin för reglerna i trafiken.
Det är enklare att lära sig att hjälpligt ratta och gasa,
vilket märks i trafiken, ofta till allmän fasa.
Detta måste åtgärdas fort,
för det är väl en mänsklig rättighet att tilldelas
automobilkörkort.
Trafikverkets lösning är att trafikregelteorikunskapskraven
skall sänkas.
Vad det får för resultat i praktiken
får vi i framtiden utläsa av trafikolycksfallsstatistiken
och – kan det tänkas –
av antalet trafikolycksoffer, som trängs
för att på akutsjukhusmottagningar bänkas.

13

Grindslanten
Vid byvägsgrinden
var bondbybarnsgängen
– så snart de vägfarande passerat –
strax på benen
för att koncentrerat
i vägrenen
söka pengen
– grindslanten –
kastad i vägkanten
av passerande herrskapstanten.
Mången, som säger sig själv vara syn för sägen,
hävdar nu,
att de nutida grindvaktsgängen
vid Artistvägen
avgör för den vägfarande svängen
för fortsatta artistfärden
ut i film- och teatervärlden
och kräver grindvaktspengen
i sängen.

14

Visselblåsare
Redan som pilt, nästan när man fortfarande lekte med skallra,
fick man höra att det var fult att skvallra.
Den, som i sandlådan blev kallad skvallerbytta,
gjorde bäst i att flytta
innan kompisarna växt till sig och blivit ballare
och börjat kalla skvallerbyttor tjallare.
Rådet var, att hedra Gud och sedlig vandra
sköta sig själv och strunta i andra.
Men tiderna förändras och vi med dem.
Nu gäller att inte över missförhållanden bara sitta och gråta
och lipa
och dörren låsa
när man kommer hem.
Nej, nu gäller det att häftigt blåsa
i visselpipa
och visa, att man inte är en av dem.
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Tidsvariationer
Sommar, höst, vinter, vår,
tiden går,
kryper fram eller rusar,
men stilla står,
om man blir antastad av busar.
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Morgoniakttagelser
Februarisolens pigga morgonstrålar –
tillsammans med fruktträdens nakna grenverk – målar
på snötäckta gräsmattan ett svartvitt mönster,
som jag nu på morgonen beundrar från mitt sovrumsfönster,
samtidigt som jag av spåren i snön kan konstatera, att
trädgården sistlidna natt
besökts av rådjur, hare och kanske en räv – eller var det en katt?
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The female art of self defence
Det nu förklaras
att kvinnors trygghet och dygd i framtiden bättre skall försvaras
genom att de, som beröras
som störare av kvinnofriden,
skall kunna lagföras
mycket långt fram i framtiden.
Men vad kan ha bäst effekt
på en kvinnofridsstörare, av lustar väckt,
vad kan händer och lemmar bäst styra
på ogärningsmän, av lustar förblindade och yra –
risken för ett i framtiden neddimpande
förundersökningsledarbrev
eller ett med kraft välriktat kvinnoknä i illdådarens skrev?
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Framtida vårdgaranti?
Vårdcentralspatienter har enligt nu gällande system
ovillkorlig rätt att få tala med en läkare om sina eksem,
värkande axlar, ömmande ben och dåliga magar
inom sju dagar.
Regeringen anser denna patienträtt för svag.
Den måste uppgraderas
genom en ny lag,
i vilken läkarsamtalsrätten utraderas
och ersätts med ett samtal
inom trenne dagar med så kallad legitimerad personal.
Skälet till denna uppgradering sägs vara läkarbrist.
Kan det möjligen leda till att vårdcentralspatienten till sist
får samtala om sina krämpor inom trenne dagar
med en vårdcentralsreceptionist
eller en automatisk vårdcentralstelefonsvarartelefonist?

19

Inte ens nödmynt
Något med vår valuta, vill jag betona,
måste ha gått snett,
när vår svenska krona
nu mest påminner om en 1950-talets bekvämlighetsinrättningsentrépollett,
men samtidigt ej räcker för tillträde
till sådant avträde.

20

Folk och försvar
Det saknas pengar
och soldater att fylla tomma logementssängar,
förklarar försvarsledningen lätt trumpen,
när för få anmält sig för att göra vad nu endast kallas lumpen.
Att vara legosoldat i lumpen ter sig ej särskilt förgyllt,
att fullgöra plikt att värna landet förefaller nog mera ärofyllt.
Skulle kanske utbyte av lumpna lumpen mot värnandets plikt
förbättra rekryteringsförutsättningarna nu och på sikt
och bidra till fyllandet av tomma logementssängar?
Men då behövs det ju också mer pengar.
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