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Nottankar
En not
på ett papper anger en ton,
en ljudvibration,
dess svängningsfrekvens
och den tidsrymd under vilken ljudvibrationen skall störa
trumhinnan i mitt öra.
En not
på en boksidas fot
anger den kunskapskälla författaren lutar sig mot.
En not
i diplomatens hand –
stavas note och uttalas nått –
överlämnas till företrädare för främmande land,
som ej förstått
att man uppträtt på sådant vis
att det kan leda till internationell förtroendeeller vänskapskris.
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En not,
även kallad vad,
gör ej den lekande laxen glad –
den avgör den lekande laxens öden –
en not betyder för glada laxen döden,
men dragen i land
med fiskarens kraftiga arm och hand
håller noten från fiskarens dörr nöden.
En not
skriven med författarens penna
kan utgöra utkast till en liten dikt som denna
eller få mig att komma ihåg det jag glömt
till exempel var jag silverljusstakarna gömt –
om jag nu ej glömt
var jag noten gömt.
Så glada laxar, fiskare, kompositörer, diplomater, du och jag
och andra,
som på jorden vandra,
går nog oftast och vankar
i nottankar.
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Gott Nytt År 2019
Detonationer.
Raketexplosioner.
Ljud som från knattrande kulsprutor.
Raketexplosionsljusreflexer i grannvillornas fönsterrutor.
Har krigets grymma fasor hunnit oss ifatt?
Skall jag söka skydd på sängkammarns golv?
Nej, det är nyårsnatt,
klockan har just slagit tolv.
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Regeringsåtervinning
Den nyss sparkade regeringen
går nästan i spagat
och tar efter den nyss sparkade regeringen över
med hjälp av en symbollikt erekt politiksoldat
och en ung dam med – som hon tror – politiskt vinnande
lyckoklöver.
Åtgärder att utföra
enligt en utpressningslista
innehållande det omöjliga och sista
den nyss sparkade nytillsatte regeringschefen
sagt sig kunna tänkas göra,
åtar sig denne hyggligt
– i den ingångna pakten –
att genomföra,
oryggligt.
Det gäller ju att hänga fast vid makten.
Så när nu politikens Hans och Greta spelat över bollen
avstår de två från regeringspolitiksgenomförandekontrollen
och säger sig nöjda återgå i oppositionspolitikerrollen,
som kanske känns mera passande och lugn,
förglömmandes att Hans och Greta-sagans lärdomsläxa
var,
att denna sagas häxa
ej fick hjälp att i pepparkakshuset sitta kvar
i alla sina da´r
utan förpassades till och förbrändes i sin egen ugn.
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Februarikväll
Vinterkvällen övergår i natt.
Ljuset i villornas fönster
släcks efter hand efter människornas kvällsvanemönster.
Villakvartersvägen ligger öde och tyst
– av gatlyktorna punktbelyst –
i februarikvällens snöiga mörker och bitande kyla.
Några vargar hörs
– trots vargstamsutbredningen i landet –
dessbättre ej yla,
men när trafiken håller sig undan
trippar räven tassande på kvällsliga revirinspektionsrundan
och avviker sedan, sin vana trogen,
in bland snötyngda granar och tallar i Mälarparksskogen.
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Erfarenhet
Erfarenhet är något man behöver
för att undvika skador och faror under livets långa manöver.
Det tråkiga är blott
att erfarenhet man först fått
när skadan redan uppstått
eller faran har blåst över.
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För glatta livet
Den snöiga nord är vårt fädernesland.
Här skottas ej gångbanor längre för hand.
Nej, de skottas ej överhuvudtaget,
sedan det moderna mekaniserade snöröjarlaget
fått makthavaruppdraget,
att ändra sina snöröjarvanor
till att först och främst och framför allt
med hjälp av salt
skotta cykelbanor.
Att för gående undersåtar,
som halkar, faller, bryter armar och ben och tappar balansen,
klaga
föga båtar,
nu gäller det att cykla eller ta ambulansen
och flyga och fara
och ansluta sig till ortopedklinikens akutpatientköskara.
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Dubbelbosättningskostnadsfinansiering
En politiskt aktiv kvinna av den sorten,
som tillbringar arbetsveckan utanför mantalsskrivningsorten,
fick likväl glädje av maken
genom att styra
lösningen av bortaboendesaken
till att för rundligt belopp få hyra
– till mångas förvåning –
makens stockholmska bostadsrättsvåning.
Hyresavin minus regelverksavdragen
betalas av riksdagen.
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Fortskaffning
För att förflytta sig på land
använder man
om man kan
i första hand
sina fötter.
Detta har sin rot i det mänskliga beteendets rötter.
Förflyttningssättet daterar sig till tidernas början,
då homus erectus drog kring i leran och sörjan.
Men gåendet kan göra den gående trötter.
Så i kraftbesparingssyfte
sig homus erectus upp på hästryggen lyfte
och lät sig transporteras med hjälp av hästens fyra ben
i skritt, i trav, i galopp eller sken.
Men så fanns den lilla haken,
han blev trött, hästakraken
efter att ha forslat sin herre mil efter mil.
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Då uppfann hästens herre en automobil,
vars avgaser kom att avvika bjärt
till såväl lukt som annat
från en fjärt
från hästakrakens stjärt.
Men därvid har det inte stannat.
Och det hade ju varit fel.
Nej, nu skall vi förflytta oss med hjälp av el,
som nu driver båtar och bilar,
sparkcyklar och skotrar, som ibland in på gångbanor ilar
bland gående på trötta fötter,
som ilsket med nävarna hötter.
Så drivmedlen havre och bensin
ersätts nu av metaller med namn som medicin
för en psyksjuk fåne –
litium och vanadin –
med förekomst på Österlen i Skåne.
Gruvföretag lockar nu med stora pengar
för att få gräva gruvor på Österlens blommande ängar
för att vi i framtiden skall kunna köras
i el-fordon – så tysta – att de inte höras.
Vore det kanske bättre att behålla den skönhet Skåne alltid haft
och gå tillbaks till hästakrake, som drivs med havrekraft?
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Är egen härd guld värd?
Advokaten sa´:
”Jag skulle ta
en kula för min president,
min klient
i Vita Huset.”
I sin lojalitet han nu helt om vänt
och för en domare bekänt
att han med straffbara charader
sökt hindra amorösa presidenteskapader
att hamna i offentliga ljuset
med de därpå förväntade massmediala bråken.
Han har nu fått en egen liten kula, cirka sex kvadratmeter stor,
där han tills vidare bor –
inte i Vita huset –
men på kåken.

15

Die dumme Schweden
Morot och piska,
denna bondska åsnemedicin,
måste till,
enligt miljöminister Lövin,
för att svenska bilister skall låta bilen helst stå still.
Som åsnor bör undersåtarna behandlas
– under denna regerings styre –
för att mindre koldioxid skall blandas
med det syre,
som finns i luften, som vi andas.
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