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Föreningen Skrivare i Hälsingland
Föreningen är öppen för alla som tycker om att skriva, läsa och berätta. Föreningen anordnar skrivarkurser, öppna scener, berättaraftnar och författarledda kurser runt om i landskapet.
Medlemskap får man genom att betala in 150 kr på postgiro:
78 12 52—2, ange sitt namn, adress, telefonnummer och eventuell
e-postadress. Det går också bra att höra av sig till någon i styrelsen.
Som medlem kan man delta med eget skrivet material i Lokatten,
vårt medlemsblad som utkommer med fyra nummer per år. Varje
nummer har ett tema, som meddelas i Lokatten.
Materialet skickas till redaktören.
Adressen till Lokatten: lokattenredaktionen@gmail.com
Vill du kontakta Lokattens redaktör på annat sätt:
Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn.
Tel: 070-2964666

Öjar Janhager
Åsså väljer man en herre, som är fullständigt negativ till allt
som har med politik att göra. Uttalad motståndare till allt
som har med det politiska etablissemanget i landet att göra.
Kanske inte så konstigt att innevånarna är trötta på handlingsförlamningen bland landets toppolitiker. Att i ett politiskt val välja en person som är uttalat negativ till politik, att
forma och leda landets politik.

Det är för min del en gåta.

Föreningen har även en hemsida. www.helsingeskrivarna.se.
På hemsidan kan du bland annat läsa om aktuella kurser, föreläsningar samt hitta gamla nummer av Lokatten. Material till hemsidan skickas till: britt.ruuska@gmail.com eller ring Britt på
tel. 0270-673 83 eller 070-6070194.
I möjligaste mån önskar vi få material per e-post. Om du inte har
möjlighet att mejla hjälper vi till att renskriva på datorn. Så vitt det
inte rör sig om en roman med oläslig handstil. Skicka till:
Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41 826 37 Söderhamn.

Lokatten utges av Föreningen Skrivare i Hälsingland.
Ansvarig redaktör är Anita Eriksson. Tryckeri: Söderhamns Kommun
ISSN: 2001-3183
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Styrelse FHS

Öjar Janhager
Mina gåtor
Enligt uppslagsverket så betyder GÅTA ”en metaforisk beskrivning av ett föremål, en person eller ett skeende, med angivande
av sådana detaljer, som möjliggör för åhöraren att gissa vad som
avses”.
Jag är värdelös på gåtor, fullständigt värdelös. För mig betyder ordet gåta konstigheter, skeenden i verkligheten som jag har
svårt att förstå, typ hur i h---vete kan…..
I den betydelsen finns många exempel som är tänkvärda.
Det får räcka med två.

Tatueringar.

Ordförande:
Öjar Janhager, Hudiksvall
0730-843921
ojarjanhager@gmail.com

Övriga ledamöter:
Ragnar Tollet, Delsbo
070-1731775
ragnar.tollet@tele2.se

Kassör:
Carola Lofterud Tjärnberg, Järvsö
070-2882910
gredelins@hotmail.com

Anita Eriksson, Söderhamn
070-2964666
anitaeriksson10@hotmail.com
Pontus Vifell, Bollnäs
0278-17859
pontus_vifell@hotmail.com

Sekreterare:
Lena Persson, Hudiksvall
070-6396013
lena.forslin@telia.com

Risto Ruuska, Söderhamn
072-9202232
ruuskaristo@gmail.com

Förr, men inte längre tillbaka än för tio år sedan, var tatueringar en företeelse som interner och sjömän sysslade med. Ett sätt
att uttrycka sin särart. Oftast fula, amatörmässiga presentationer på tumgrepp och underarmar.
Nu, helt plötsligt överöses det svenska samhället med tatueringar av alla de slag och på alla typer av människor. Dock med en
markant övervikt på yngre människor, folk som rör sig, som
syns. Kändisar inom både A, B och C-kategorierna. Mer än 40 %
av yngre och medelålders innevånare i våra större städer är tatuerade. Det är inga diskreta saker man visar upp. De finns precis
överallt på kroppen (utom i ansiktet). Färgglada, vackra, roliga,
tänkvärda bilder. Jag är inte negativ, men jag fattar inte hur vi
kom hit, så snabbt.

För mig är det en gåta.

USA
Ett land som utger sig för att vara jordens största demokrati väljer en president, som minst sagt avviker från alla tidigare. Alla
tidigare presidenter har i någon mån varit politiker, haft en
övertygad politiskt hemvist, sett allt ur en politikers ögon.
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Ordförande Öjar har ordet
Anita har många års erfarenhet
av att vara redaktör för en liknande publikation. Hon och hennes kollega Kristina kommer från
och med detta nummer att vara
ansvariga för Lokatten. Jag och
hela styrelsen önskar dem stort
lycka till. Jag vill också passa på
att hjärtligt tacka Risto för hans
mångåriga arbete med att sköta
Lokatten, som jag tycker han
skött på ett föredömligt sätt. Det
är nog inte många av oss, som
förstår vilket stort jobb det är att
vara redaktör.

Hej igen. Det är länge sedan,
men jag skall ändå koncentrera
mig på tre saker.

Boksläpp!

Lokatten!

Torsdagen den 26/1 hade föreningen boksläpp på biblioteket i
Bollnäs. Diktantologin ” I Lokatttens närvaro” som färdigställts
under år 2016 presenterades inför en oväntat stor publik. Cirka
40 personer var närvarande och
kunde då köpa den nya antologin.
Pris 50 kronor för icke medlem
och 30 kronor (max 3 ex för detta
pris) för medlemmar. Många av
författarna läste upp sina alster
inför den intresserade publiken.
De medlemmar som vill köpa exemplar av antologin kan kontakta
någon i styrelsen, som alla har ett
litet lager. Verkligt trevligt att så
många kom och lyssnade och
handlade. Stort tack till Ragnar
Tollet som höll i mötet på ett förnämligt sätt.

Ni har säkert alla undrat vad
som hänt med Lokatten, vår
egen tidning. En tidning som är
oerhört viktig för att bland annat
hålla ihop vår förening eftersom
vi saknar regelbundna träffar,
saknar en gemensam lokal. Vad
vi har är ett starkt gemensamt
intresse att skriva. Ska vi få ut
vad vi skriver, visa andra medlemmar att vi finns, så behövs
Lokatten.
Risto, vår mångårige redaktör
har tyvärr under senare delen av
2016 inte orkat med att sköta
Lokatten på sitt vanliga förträffliga sätt. Han har helt enkelt haft
för mycket annan att göra.
Vi har lyckats hitta en ny redaktör, Anita Eriksson från Söderhamn.
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Anita Eriksson
Jag plockar en handfull och
sträcker fram emot Ivan.
– Titta, vilka fina hallon,
Ivan, säger jag. Vill du ha?
Ögonkontakt igen. Så lutar
han sig ner, öppnar munnen
och äter bären direkt ur min
kupade hand. Jag blir alldeles
stilla. Fylls av en gränslös ömhet inför detta stora barn i en
mans kropp. Hans läppar som
rör vid min handflata. När
han ätit klart suckar han och
sträcker på sig.
Fattar åter tag om skottkärrehandtagen och vrider blicken inåt.

ker. Sedan gör jag i ordning
ett stort glas saft och går ut
igen. Hela tiden Ivan klunkar
i sig saften har vi ögonkontakt.
– Jobba, säger han när han
druckit färdigt.
– Nej, Ivan. Nu måste du
vila en stund.
Med en oxes styrka har han i
timmar lunkat fram och tillbaka över vedbacken. Lastat
kärran full med vedklampar
och långsamt stjälpt ur dem i
en lång rad som sträcker sig
över hela gårdsplanen.
Intill husväggen lyser sommarens sista hallon.
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Anita Eriksson
En gåta
Idag har han röd t-shirt med
svarta prickar. Som en nyckelpiga, tänker jag när jag betraktar Ivan genom köksfönstret. Han står bredbent med de
urtvättade blå joggingbyxorna
långt uppdragna över putmagen. Nya arbetshandskar på
händer som håller hårt i skottkärrans skaklar. Huvudet lutar bakåt och munnen är
halvöppen. En tunn salivsträng banar väg över hakan
och rinner ner över bröstet,
där den sugs upp och bildar
ett nytt mönster på tyget.
Blicken flackar någonstans
där uppe bland molnen.
Jag tar äggkorgen och går ut.
Stannar till på trappan och
ropar:
– Är allt bra, Ivan?
– Mamma kommer snart,
svarar han och flyttar tyngden
från den ena foten till den
andra.
– Ja, mamma kommer
snart, säger jag och skyndar
över gårdsplanen.

ten besvärar mig inte längre.
Kanske har den värsta odören
vädrats ut under den gångna
sommaren, eller har jag vant
mig?
– Duktiga tjejer, säger jag
och samlar ihop de ännu
varma äggen ur redet. Ett helt
dussin och ändå tömde jag
igår.
Ivan står kvar på sin plats.
När han får syn på mig släpper han skottkärrans handtag
och går fram till syrenbusken,
hugger tag i en gren och skakar så att blommorna virvlar i
luften. Därefter går han tillbaka till kärran och iakttar
lövens rörelser. Ansiktet är
slätt som hos ett barn och ingen kan gissa vad som gömmer
sig där bakom. Ibland undrar
jag om hans bilder är likadana
som mina, om vi ser samma
färger eller om han hör en annan sorts musik än jag.
Han kanske är törstig, tänker jag och går in i köket. Jag
tvättar äggen, lägger dem i
kartongen med den spetsiga
sidan nedåt och datummär-

Jag haspar upp dörren till
hönshuset och kliver in. Luk-
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Prosakurs!
Söndagen den 5 februari hade
föreningen anordnat en kurs under rubriken ”Utveckla ditt skrivande” med Kerstin Svevar som
lärare. Detta var min första kontakt med Kerstin Svevar, eftersom jag tidigare varit förhindrad att delta i olika arrangemang
med henne. Dock har jag förstått
att hon närmast är en legend
inom föreningen, som mycket
inspirerande lärare och mentor.
Mina förväntningar var alltså
höga. Jag blev verkligen inte besviken. Deltagarna bestod av 17
damer i blandade åldrar och 5
herrar i övre medelåldern (nåja).

Jag tror aldrig jag varit på en kurs
där ALLA deltagarna varit så engagerade. Efter varje moment i
kursen, då vi anmodades att läsa
upp vad vi skrivit så var det nästan slagsmål om att komma till
tals. Varför detta engagemang?
Jo helt enkelt att vad som än presenterades, kom Kerstin hela tiden med positiva omdömen, hittade det lilla kornet av genialitet
som respektive författare hade
avsett.
Inte konstigt att alla var så engagerade. Jag ser redan fram mot
nästa kurs med henne.
Ha en bra vår! Öjar

Några rader från en rädd-aktör
Nåja, så rädd är jag inte. Snarare ser jag det som en rolig utmaning att ta
över efter Risto. Jag ska försöka axla manteln och tillsammans med
medlemmar göra mitt bästa för att skapa ett medlemsblad att se fram
emot. Kristina Nordin kommer att vara mig till ovärderlig hjälp.
Har du idéer eller tips om innehållet i Lokatten tar vi gärna emot
dem. Att läsa och skriva går hand i hand. Därför inför vi i det här numret
Läslust, där vi tipsar om läsvärda böcker. I detta nummer har Kristina
läst och delger oss. Själv läser jag just nu med stort nöje ”vår egen” Britt
Berns Mitt liv är någon annanstans, en välskriven och mycket läsvärd
bok, som ger mig en initierad inblick i operavärlden. Boken berättar om
en ung, begåvad människas kamp för att nå sina drömmars mål. Jag ser
fram emot Britts kommande böcker!

Anita Eriksson
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TIPS!
Liv i Sverige är en förening som har som riktmärke "Varje liv
är värt att skildra". De vänder sig till alla skrivglada människor som har gott detaljminne och vågar säga ordet JAG med
eftertryck, vad de än vill berätta.
Medlemskap i Liv i Sverige kostar 200 kr/år och ger dig möjlighet att få ditt manus läst av en professionell lektör, fyra
nummer av medlemstidningen och rabatt på Liv i Sveriges
böcker.
Gå in och titta på hemsidan!

Gunbritt Wallström
När mina föräldrar kom hem igen sökte de sig till kyrkogården för att få veta var flickan var begravd. Vanligt var att de
små fick sina viloplatser i andras gravar, och det tog ett tag
för kyrkogårdsvaktmästaren att hitta flickans. När han berättade om platsen gick det en ängel genom rummet, sade min
far. Flickans lilla kista var placerad vid fotänden av hans mormors kista.
Det var mer än 20 år mellan de bägge begravningarna.
Hur kunde hon veta?

www.livisverige.org

Läslust
Kristina har läst och rekommenderar

En droppe midnatt
Jason Timbuktu Diakité
Albert Bonniers förlag

6

Foto: Gunbritt Wallström

Jason växer upp i Lund under sent 1970- och 80-tal. Pappan är svart
amerikan, mamman amerikanska med rötter i Östeuropa. Färgen på
Jasons hud får honom att ständigt ifrågasätta sin identitet och uppleva sig själv som en hälftenmänniska: hälften amerikan, hälften
svensk, hälften vit, hälften svart.
I vuxen ålder ger han sig iväg till South Carolina där han gräver
sig ner i sina svarta förfäders såriga historia. Detta, och upplevelserna i USA, får honom att bit för bit bygga upp sin identitet från hälftenskap till dubbelskap.
En stark berättelse om identitetssökande, tillhörighet och ursprung.
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Gunbritt Wallström

Att se fram emot

Hur kunde hon veta?

POESIKURS PÅ VADTORP MED TOM HEDLUND

Min far trodde inte på Gud. Han ansåg att vi människor
måste hitta himmelriket på Jorden och inte tro att någon som
ingen har sett kan vara den som ger dig ett bättre liv. Han
trodde inte på spöken, och han trodde inte på änglar.

Det finns några platser kvar!!
21—23 april blir det poesi med Tom Hedlund, författare och litteraturvetare.
Kurslokalen Vadtorp ligger vid havet utanför Söderhamn. Kursen börjar fredag kl.
18:00 och slutar söndag kl. 15:00. Kost och logi ingår i kursavgiften. Lakan tar du
med själv. Medlemmar betalar 1.800:- (halva priset för ungdom och studerande)
Övriga betalar 2.000:-. Anmäler dig gör du till Öjar Janhager
ojarjanhager@gmail.com eller mobil 073-084 39 21.
Ange namn, adress, tel och e-post och om du är i behov av specialkost.

Men han bar en gåta som han aldrig kunde få förklaring på,
och han delade den med mig.
Han berättade att han som liten pojk tvingades umgås
mycket med sin mormor. Mormor blev sjuk och flyttade in i
sin dotters hem. De trängdes tre vuxna och tre barn i ett stort
kök med sovalkov. På grund av mormors sjukdom så fick hon
ensam vara i alkoven. Min far var yngst i syskonskaran, och
han var ofta hos mormor eftersom hon ville ha sällskap. På
slutet innan hon dog hade hon mycket svårt att vara still. Hon
sparkade av sig täcket, hon slängde med kroppen och hon
gnydde; ”Ta bort den lilla från mina fötter. Ta bort den lilla…”
Min far växte upp. Han flyttade hemifrån, och han träffade
min mor. Långt innan jag kom in i deras liv föddes ett barn.
Ett barn som inte fick leva, och som dog endast några dagar
gammal. Min mor var väldigt sjuk under graviditeten, och efter förlossningen valde de att åka bort ett tag. Innan de åkte
iväg fick min far göra en kista som han tog på cykeln och gick
till sjukstugan med. Andra skulle sköta om begravningen.
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Ragnar Tollet
Döden, döden, döden
jag reflekterar då och då
över det där med döden
inte så mycket om när
utan snarare om hur
cancer
massiv stroke
terminal hjärtinfarkt
olycka
eller – o fasa – paket i åratal
jag är ju ateist
ingen hemlighet
och ändå händer det
att jag funderar
kring vattendelaren
himmel eller helvete
och vad eller vem som styr
var man hamnar

8

Leif Strandberg
I boken, den som heter Vill du läsa? är huggormen bredvid
en ost och en rund ring. Därför tror jag att det är samma orm
som jag såg utanför mejeriet i Kungsgården. Varför skulle det
annars vara en ost på bilden? Men att hon, Elsa Beskow, kan
veta sådant?
Nej, det går inte så bra med den där lådan. Jag har till och
med svårigheter att rent fysiskt plocka ut de små lapparna ur
sina fack. De har en tendens att sitta ihop och jag får ofta upp
en hel hög med lappar, eller så skrynklar de ihop sig under
mina fingrar, eller så hoppar de över i ett annat fack.
Och om jag nu ändå lyckas med att få upp någon lapp så har
jag ingen som helst aning vad jag ska göra med den. Och nu
ringer skolklockan för rast och pappersbitarna ska tillbaka i
sina fack. Och det är ju ännu svårare. Nu måste jag försöka
hitta rätt fack för lappen med ”h” och det kan vara facket där
det ligger ”H”. Oj, nu missar jag rasten. Jag föser ned alla lapparna i lådan, plattar till lite grand, skjuter på det gula locket
och sedan tar jag rast.
Fram emot jul har jag lyckats sätta ihop ett ”m” bredvid ett
”å” och ett ”n” och ett ”e” och kan ljuda fram ”måne”. Jag kan
alltså avsluta den första terminen med att säga att nu kan jag
inte läsa. Men visst vill jag läsa. Men gåtfullt är det.
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Leif Strandberg

Ragnar Tollet

De gåtfulla bokstäverna
Jag vet att skolan har med bokstäver att göra och det är väl
ungefär det jag känner till. Ty de kommer från en okänd
värld. Jag kan inga bokstäver. Jag är inte ens särskilt hemmastadd med bilder, förutom de som jag ritar själv.
Men bokstäverna är värst. Det går bra att skriva dem, då liknar de ju bilder och då är det bara att rita på. Sida upp och
sida ned med de olika bokstavsbilderna. Det går bra.
När jag har ritat bilderna av alla bokstäverna får jag arbeta
med en låda som heter Bokstavslådan. Den ser mycket lovande ut. Det är en trälåda med ett gult skjutbart lock som
skulle kunna innehålla leksaker av olika slag. Men det gör
den inte.
I lådan finns bokstäver i små fack. En del är röda, andra är
svarta. Fröken säger att en del är stora och andra är små. En
del är också hårda och andra mjuka, men det gäller visst bara
de röda bokstäverna. De kan vara korta och långa också, säger småskolelärarinnan Ebba Berg.

hur strängt bedöms man
jag har inte dödat
någon människa i alla fall
men jag har ljugit
och jag har svikit
var på skalan är jag då

För mig är de en massa likadana pappersbitar som ligger och
stirrar från sina fack. Alldeles orörliga är de, alldeles stumma
är de, ungefär som huggormen vid lastkajen. De rör sig inte,
men jag ser dem ändå.
Huggormen dyker förresten upp på en bild ovanför svarta
tavlan och jag ser den även i boken som vi har. Boken heter
Vill du läsa? och är skriven av Elsa Beskow, säger fröken. Det
är visst samma Elsa som har gjort boken om Tomtebobarnen, och den har jag tittat i.
28
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Ragnar Tollet
Vid strandkanten
funderar
reflekterar
livet en gåta
Under ytan
ett myller av liv
allas vårt ursprung
ägna en fundering kring detta
ännu fler gåtor

Kristina Nordin
Med bistermin och plogfåra
mellan ögonen tar han upp två
gröna sedlar innan han spänner ögonen i barnen, drar efter andan och suckar fram:
– Nu ska ni fåå vaar sin
dollllar av meej, och ni ska
veeete att den förste dollllar
man fårr ska man vaare rädd
om. Med en dollllar i fickan
klarer mann seej allltid!

rygg med sig själv under alla år
barndomshemmet fanns kvar.
Likt myrslokar hade barnen
slickat i sig vartenda ord från
de långväga gästerna och lagt
märke till deras svansviftningar inför småpotatisarna i gamla
Sweden. Därför blev världens
största och rikaste man länge
en gåta för dem. Att han inte
delade med sig till dem som
aldrig kom iväg till paradiset
där man kunde åka omkring i
en grön bil.

De båda dollarsedlarna hamnade i en låda med sammetsbädd. Där kom sedan George
Washington att ligga rygg mot

Därute
månen cirklar runt jorden
jorden snurrar runt sig själv
vi och våra planeter
snurrar runt solen
solen snurrar runt i vår galax
bland 100 miljarder solar
vår galax rör sig utåt i vårt universum
bland 2 000 miljarder andra galaxer
lös alla de gåtorna om du kan
10
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Kristina Nordin
hjulen i blomrabatterna på
vardera sidan!
C-H-R-Y-S-L-E-R, stavar pojken som kan bokstäverna.
– En grön bil, och så
stoooor! flämtar flickan för sig
själv. Den är gröön!
På deras gata, och i deras
närhet finns ingen bil överhuvudtaget, och de bilar de sett
är alla svarta.
Vrålåksmullret tonar bort,
förardörren slår upp, och ut
kliver världens största man.
Ännu större blir han då han
sträcker ut armarna i den
öppna överrocken för att omfamna deras mor och hälsa på
henne med orden:
– Jag ärr Hörbört frånn
Ömerikka!
De båda barnen på bron är
så till den grad upptagna av
skådespelet att de först inte
lägger märke till paljettdamen,
den glittrande juvelen som
stiger ur på andra sidan. Å, så
hon strålar i fjäderhatt, strassglasögon, det rödaste läppstift
de skådat och ett ansikte som
dammar av puder. Det enda
som stör är mörka ringar av

svett under armarna på skimmerklänningen.
Barnens hjärtan hamrar likt
Anders Burmans trumpinnar
på pappas radiogrammofon,
och i ett lyckohjul på deras
näthinnor virvlar meccanon,
dockvagnar och pengar förbi i
ännu snabbare tempo än tidigare. Nu är det snart dags, det
förstår de.
Efter lunchen smyger syrenblomsdoften in genom den
öppna dörren och blandar sig
med kaffearom och rök från
mentolcigaretter. Barnen,
iklädda osynlighetsmantlar,
skruvar sina små bakar på stolarna. Rätt som det är upptäcker emellertid den amerikanske farbrodern att de
finns, pekar på dem och ber
dem komma över till hans
bordssida:
– Komm hitt, ni ska fåå
någge åv meej!
Samtidigt som de likt två pilar
flyger upp och rundar bordet ,
reser han sig, lirkar upp världens största plånbok ur bakfickan, öppnar den och bläddrar i världens tjockaste sedel-
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Staffan Andersson
GÅTA
Vart kom jag ifrån?
Vart är jag på väg?
Finns någon mening med vandringen
på livets väg?
Mening?
Det får jag nog söka själv.
Som att navigera i strömmen
mitt i en älv.
I verklighetenen?
I drömmen?
En titt i backspegeln
kan kanske ge svar.
Den är kortare nu,
den bit jag har kvar.
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Lena Persson

Kristina Nordin
Världens största

Vardagsromantik
Arbete, tjänsteresa, ett snabbt jag älskar Dig.
Bara korta möten.
Dagarna går och det är långt till semester.
Men så en dag blir det dags att åka till återvinningsstationen
och där, där återvinner vi
papper
plast
och
varann!
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Två syskon i morgonsol på
bron utanför barndomshemmet. De väntar.
Flickan rättar till de nya vita
knästrumporna, stryker med
handen över den sommarblommiga kjolen och granskar
sandalerna som far bättrat på
med ny färg. Inte smutsa ned,
inte sparka i gruset eller
springa i det nyslagna gräset!
Pojken vrider sig inne i vitskjortan och nya slipsen, drar
med fingrarna innanför kragen och pratar utan att hämta
andan mellan orden. Om allt
han tänker skaffa: ångmaskin,
meccano, racerbilar och en
back sockerdricka ...
– Till dig ska jag köpa en
dockvagn från Schweiz, vad
det nu är för ett ställe, säger
han till lillasystern.
Dockvagnarna därifrån har i
vilket fall som helst gardiner i
suffletten.
Dyker de aldrig upp någon
gång, de som är på väg med
dollarprydda penningpåsar?
De som ska komma med båt

och bil ända från Amerika.
Inne i huset klapprar deras
mor fram och tillbaka i höga
klackar. Allt emellanåt kikar
hon ut genom verandadörren,
sedan ilar hon tillbaka in med
fladder över förklädet,
finklänningen och läggningsvätskan. Deras far i gåbortskostym och skokrämsdoftande
lågskor drar jämna krattspår i
gången ut mot vägen.
Spänningen sjunger i allas
huvuden tillsammans med
bofinken som hamrar och
knorrar i syrenbusken intill.
Luften luktar av overklighet.
Som på en given signal förändras allt. Pojken slutar
prata, reser sig upp och klipper med ögonen. Flickan öppnar munnen på vid gavel och
stelnar till på trappsteget. Modern, nu utan förkläde, tar ett
skutt över flickan, och deras
far smyger in krattan bakom
bron. Finken slutar kvittra.
Världens största bil, ljusgrön med mörkgrönt tak,
mullrar in på grusgången med
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Maj Larsson

Anna Eleonora Eriksson

Jag kommer fram till hotellet och checkar in, lägger mig att sova
då ringer det på dörren, jag kommer med blommor till fröken
Men jag svarar inte, det låter som en gåta att någon här mig
känner

Likt nötter knäcker jag livets melodi.

Jag ser i kikaren på dörren, och där står mina vänner.
Vi har varit hit för några timmar sen men du var inte här
men vi träffade en man här utanför porten
en svensk, och vi började prata och vi talade om att vår

Kärlek nynnar jag inte utan välbehag.
En härlig gåva är att kunna glädjas med andra.

väninna från Sverige bor här. Vi ville överraska dig.
Heter hon AnnaMaj, vi står som ett frågetecken, är det här en

Att få all kärlek och värme som går att få från en vän,
skänker verkligen mig en varm och stolt, stark känsla.

gåta,
Tycker att jag sett dig, har du varit med i så ska det låta
Ja jag arbetar på tv fyra och är här som reporter
blev bekant med AnnaMaj, hon tappade sin karta

Det är en gåta hur kramar i cyberrymden
och via SMS kan värma så sagolikt mycket!

Jag hjälpte henne hitta till turismens kontor
och hotellet där hon bor.
Vilket sammanträffande, i ljusets stad på alla vis
kulturens myckenhet, Mona Lisas gåtfulla leende
ser vi på Louvren, En tur till Versailles med skulpturer
Ja det är många som träffas i Paris
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Sonja Larsson

Maj Larsson

Gåta

På en gata i Paris
När regnet kommer med blåst och åska

Ordet för tankarna till
Viktor Rydbergs Tomten.
Den varelse, som liten och grå
står vid ladugårdsdörren och grubblar
fast ej det lär båta, över en underlig gåta.
Men eftersom han har sysslor att sköta
slår han inom kort, slika spörjande tankar bort.
Funderingarna återkommer då han tassar in i barnens kammare.
Genom åren har han sett dem, far och son, mor och dotter
generation efter generation komma hit till jorden.
De blomstrade, åldrades, gick – men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kommer så åter!
Tomten, enligt Rydberg

och jag vandrar på en gata i Paris
Med uppspänt paraply, jag frågar mig, ska jag ta en droska
men jag har lite pengar, och vad vet jag – till vilket pris
Helt plötsligt kommer det fram en man med en pojke
i sin famn. Har du gått vilse lilla damen, vad har du för namn
Jag heter AnnaMaj är från Sverige, har tappat min karta
Det är en gåta hur den försvann.
Följ mig, jag ska bara lämna den lilla killen hos sin mamma
Jag är hans morbror och heter Patrik Lund. Jag är från Sverige
från en stad som ligger norrut – Östersund
Vi ska nog leta oss fram till turismens kontor
så får du en karta och hitta hotellet där du bor.
Hur länge blir du, vi kanske kan träffas vi två från samma land
Han verkar trevlig, en stilig yngling med vårdat språk

lyssnar och halvt i dröm
tycker sig höra tidens ström
undrar varthän den skall fara
undrar var källan kan vara.

Men ska jag lita på att han uppför sig, har fått höra innan jag for
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när någon främling tar kontakt, var försiktig, var ej naiv sa mor.

Pontus Vifell

Camilla Torsell-Heinonen

– Mormor! Tänk om han är
död!

– Han klarar sig, Gudskelov, han klarar sig.

– Tyst unge! Dra honom
över strecket. Nej, inte framåt.
Bakåt! Annars dör han.

Så reser hon sig upp och de
två kvinnorna står ansikte
mot ansikte.

Emma tar ena benet och Clara
det andra och drar.

– Aldrig mer, mormor. Aldrig mer. Jag kan inte ta ansvar över liv och död.

– Lever han? Säger Clara
som är nära gråten.

Emma tittar på sin dotterdotter, låter händerna falla efter
sidorna och går upp mot
mangårdsbyggnaden.

Mannen som ligger på marken
är vit i ansiktet. Emma böjer
sig ner, tar handen och känner
på pulsen.

För mig förblev du en gåta
dina ögon bottenlösa brunnar
och ditt kolsvarta hår
Du stod en dag på min gård
sönderrivna kläder
små smutsiga händer
Jag satte mig på min trappa
jag väntade en hel evighet
till slut kröp du upp i min famn
Du dröjde dig kvar en vecka
fick kläder och vatten och mat
en morgon var du borta
en skrynklig lapp på din dyna
skrivet med spretiga streck
Miako och fotspår dragna invid

Foto: Christer Holm
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Sanni Gerstenberg

Pontus Vifell
mätte jag ut platsen. Så drar
hon ett långt streck över
gårdsplanen
medan munnen rör sig upp
och ner.

– Du avgör själv hur du gör.
Gå ut i trädgården till dina
systrar.

Spelar änglar fiol och trummor
sjunger de till harpoton
ger de oss en himmelsk gåva.
Så beskriver Martin Luther
klangen som berör oss djupast.
MUSICA – den öppnar själen
sorg och glädje tränger ut.
Änglar de får stå för gåtan
även om vi inte hör dem.

Clara och mormor Emma går
sakta ner mot gårdsplanen
som kantas av ruinerna från
en benmjölsfabrik. En bit bort
rinner Kävlingeån som ger
kraft åt kvarnen.

– Kom hit Clara, så får vi
språkas.
Clara går sakta mot Emma.
– Jamen, ska vi inte ta tjuven?

– Det stod i tidningen att en
tjuv har rymt från fängelset i
Malmö, läste du det, Clara?

– avbryt mig inte, han kommer bara till strecket. Så i
morgon precis innan solen går
upp, måste vi vara här. Då ligger tjuven med huvudet över
strecket.

– Nä, men mor sa det.
– Det är honom vi ska fånga.
Medan mormor pratar går
hennes krokiga rygg upp och
ner
och hon viftar med käppen.
Clara lyfter på armen för att
värja
sig. Då skrattar Emma.

– Om vi försover oss, vad
händer då?
– Då dör han, säger Emma.
Clara funderar på mormors
sista ord när de går upp mot
mangårdsbyggnaden. Den
natten sover Clara oroligt. När
den första solstrålen bryter
natten till dag, kommer Clara
och Emma springande ner
mot gårdsplanen.

– Jag ska inte slå dig, det är
här vi ska fånga tjuven.
– Men var? säger Clara med
undrande ögon.
Emma går några steg, höjer
käppen och pekar på ett
märke i gruset.

– Där, Clara, där ligger han.
Tjuven ligger alldeles stilla
med kroppen över strecket
och ansiktet vänt mot den
uppgående solen.

– Här, min flicka. I går när
solen stod högst på himlen
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Pontus Vifell
På liv och död
Emma kom från Dorpat i Estland till en by utanför Lund i
slutet av 1800-talet. Hon är
en bastant kvinna med uppsatt grått hår och fårat ansikte. Åldern är svår att utläsa
för när leendet smyger över
ansiktet finns ungdomen kvar
i anletsdragen.
Hon höjer blicken, ser ner
mot den u-formade ladugårdsbyggnaden. Sakta vrider
hon på huvudet, ser upp mot
pilallén och mumlar:
– Här ska det ske. Ja, nu är
tiden inne att lära upp Clara.
Hon har förmågan och känslan för det övernaturliga, det
är bara självkänslan som ska
stärkas.

NOLL OCH INGET

– Clara! ropar mor som sitter och broderar.

Oskrivna blad
Gem i väntan att greppa

Som i en dimma hör Clara
sitt namn.

Oooo virvlar

– Drömmer du eller går du i
tankar?

Saker, tillstånd
Förutsägbara

Clara vänder sig hastigt om
och oron lyser i ögonen.

Känslor
Stimuliaktiverade

– Ja, mor. Jag tänker på
mormor som ska lära mig hur
man fångar en tjuv. Jag är
rädd för vad som kan hända.

Instinkt
Hela hjärtans urintelligens

– Om jag inte vill, om förmågan inte räcker, om … allt
går fel. Claras mor lägger duken åt sidan, går fram till sin
dotter och kramar henne.
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Intro: Jag minns inget. Jag kan inget. Jag vill inget. Jag Älskar.
Vad mer behövs?

Tänka inåt och låta det undermedvetna verka ut. Du sa
att det bara var en lek. Nu är
det allvar. Vi ska fånga en tjuv
av egen kraft.

Mor låter duken vila i knät,
skjuter glasögonen på nästippen och säger:
– Clara, mormor har sagt
att du har förmågan och
känslan för det övernaturliga.
Du måste tro på henne.

Clara drar undan gardinen
och ser ut i trädgården. På
bordet står fotogenlampan
som påminner om mörka vinterdagar. Men ute står äppelträd och vårlökar i blom. Hon
tänker på sin mormor som
har uppfostrat henne. När var
det vi började tala om de inre
krafter som varje människa
har. När började vi meditera.

DominiQue NVC Costa

Snurrande blad

Fakta förvillar och tynger
Barn vill bara kreativt
Magi är absolut ingenting
Noll, noll, gummiboll
Studs med glad boll
Rock N'Roll
Stenar i rullning
Fyrar som lyser
Trygga hamnar
Ebb och flod
Havet vår
Emotionelle vän
Himlen vår snuttefilt

Tankar
mentala processer
Viljan är Manifest

God natt lilla barn
Sov tryggt

Glömskan lämnar plats
för genialitet

.

DEL 004 av Projekt: RAPPA K
90-120 sekunder freestyle
Slutmålmål 2019.
DominiQue NVC Costa
tredje (3) dagen, mars tredje månad, vår
KÄRLEKSKAPITALETS ÅR, 2016 eft.Kr
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DominiQue NVC Costa
Intro: Multiversum en mystisk striptease - ju längre vi beskådar ju mer
avslöjas..
Den tålmodige kanske får skymta den nakna sanningen - om än höljd i
slöjor...

MANUSKRIPTET
Varandet - en pendel mellan liv och död
Förfarandet - en färd mellan salighet och nöd

Pontus Vifell

God dag
En dag i oktober kommer
hen hem.
Hola, ban dola

Kostymen - en korsning mellan djur, jord och gudinna
Kutymen - en munkavel mellan lust, kraft och kvinna

Bara ett hej, sa hen.

Evolutionen - en odyssé mellan livegen och livgiveri
Resolutionen - en försoning mellan klarsyn och tyranneri

Det är en konstig en.

Regenten - en självupphöjd mellan libido och fruktan
Tangenten - ett missljud mellan förnuftsargument och tuktan
Rannsakan - en medvetenhet mellan emotion och process
Scharlakan - en eldfeber mellan uppvaknande och grocess
Evangelium - en uppmuntran mellan glädje och bud
Helium - en upphöjelse mellan historia och brud
Cirklande - en utforskare mellan åttor och nautilus
Äktande - en förening mellan polerna minus och plus
Skiftet - en korrigering mellan historia och nu
Manuskriptet - ett heligt förbund mellan Jag och Du

Pokerspel
Fyra män ett bord
Åtta armar fyrtio fingrar
kramar lyckans stumma ord.

Multiversum en mystisk striptease Andas,
reser, en evig relase
MANUSKRIPTET VÄLSIGNANDES ETT EVIGT FLÖDANDE NU

18

19

