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De rev och klöste utan hejd. 

– Psaltaren 35:15 

 
 



 

[              Sinai                ] 
 
 

 
 

- 
 rosvatten   är det sötat 
är fingrarna i denna skål 
 
 våd på våd    fäst i ringar 
i tvinnat    i renat   i fårorna 
 

 
- 
 lädrat över allt    varje djur   
i lindning   stöttor   hakarna i 
 
 varje ögla   fäst dem   intill 
varje grund   ett renat   altare 

 
 
- 
 en skrud   en gåva   vänd denna 
linning en   stund   i gråt   en 
 
 givning   mindre för varje fäste 
rena   rena   i det   ett   förbund 
 
 
- 
 en grydd   en grå   vid denna 
färgade i linnet   tygen hela  i 
 
 stycken   i bitar   i lappar    att 
hålla intill   och värma   i rött 
 
 
- 
 i purpurrött    i det röda   med 
karmosin   i rött   med eldfärgen 
 
 sval i  det salta   runt och in   och 
fäst denna    enkla   bär den högst 



 
 
- 
fäst den högre   med lugn mun   i 
ögonen   fäst lugnt   i öglorna   i 
 
ringarna   av guld   betäck allt  i 
 guld   rent guld   ett skikt av rent 
 
 
- 
guld   och brons   varje bit   ett 
 trä   står träden där   i rad   hugg 
 
ner varje träd   för sig   rena   sträv 
 denna   kind    ett träd   en enkel 
 
 
- 
längd    akacians   lena   hand   räck 
 stängerna   bär fram detta   lägg där 
 
våra    alla våra   ögon   händer    mun 
 i munnen    för varje enkel   trodd  
 
 
- 
kropp i kroppen   lindad för   att 
 rymmas i   djupet    av denna ark 
 
av denna    fästet    djupt  förankrat 
 besatt   för att    synas   för att   räckas 
 

 
- 
var lovad   en grund   en lovsång   tvådd 
 omlott   i sina   osyrade   färger  [      ] 
 
sök    för att   rymmas    i sitt [   ]   ljus 
som mörker   [finns]  söker   [när]  i   stadgan 



 

[Dräkterna], stängerna 
 
 
 
 

jag är    [ett      ]   ansikte  
 
jag är    [ett] djur     med  
mörka      händer 
 
mina   [kinder]     brinner 
 
allt [  i      ]  lögnen  doppat   varje 
 

varje   skog  som doppas   där 
 i det   guldkantade   [brämade]  karet 
det vända   [vådliga]   karet 

 
alla  djuren  och    alla   djurens 
 långa   ansikten som   [går   ]  och  
springer  över   [detta    ]  [berg]  ett 
 [berg]  som   långsamt   [     hungrar   sig  ] 
ut   [mot]   skyn   mot   ökenskyn i  sin 
 långa   väntan   sitt mörka  långa  i 
händernas   djupningar   sina ögon 

mörka   och stängda och  ser  [sig] 
 ut för att   gråta    för att    synas i 
tåren   en enkel   [ett litet]  förbund 
 intill   djuret    intill   ansiktet   intill 
 
det mörka   [i varje] djur   som  gråter 

 



 

Vänt, [ansikte, väntan,] röst 
 
 
 
 

sönder     sjunger   med varje  
 rörelse   sjunger   söndrar   [i      ] 
röst   för varje    enkel    givning 
 en hel    en    [hel      rund]    ögon 
som stum[nar]    varje led    ur   bruk  
 söva    rörelsen    ned    en öppen  [jord] 
 
enkla [        ]    enkelt löser    det vita    [i trådarna] 
 i det    röda    skikt för   skikt    bruken   en redd 
en    rät   sida    av ett    [bär sig]     [sådana]   led   ett 
 ansikte   vänd     dina     [allt]   som du     ansiktet   vänt 
 
för   röst    väntan     [djupna]        [lys]      så      [tyst] 



 

[Lösen,         ] sol 
 
 
 
 

   ser fjäril    [gul] 
i cirkeln    luden   lindar 
  sig närmare   grund 
en    jord   en [närmning   ] 
  söker luften   lösen   
   
   sol    
 i sol[en] 
leker sig   närmare [i       lämpning]     
  ljus  
    i 
   de gröna   i stråk   för varje 
springa    varje skott    knopp   rening 
    mindre   ut    för att  [   rinna ]   mynna 



 

Korach, [menigheten] 
 
 
 
 

där   trädet   träd        faller 
  en skugga   ett land   här 
lika  [öken      ]    källad  
  var    i sin    skida  [ren]  med 
ögonen   varje man   kvinna  deras 
 i ögonen   i öppningen    varje tält 
   en    spädbarn    armar     var  
i sig    ser    sådan       [ser          ett ok] 
   randen av    guld     av    [gud] 
 
här    renas   varje  dag    [dragen renade] 
  i sand    varje berg   i [folk]    för varje  
förning   varje   [rening] skratt    i  
    barnets     ögonen    skyldringen    ser 
sig    revolutionernas    [närmat]    varje 
   ansikte    varje spädbarn   [buret] 
 
  och där     frusna marken    varje 
     strå fruset    sett genom   sol    genom 
  öglan    ljuset    ögla    sig    igenom 
   
  ser   så     där     [ett fruset land]    där 
     trädens skuggor    faller 



 

[Vid Betsaida] 
 
 
 
 

här syns varje    här   syns  människan 
     varje   grönt   växer    där intill   [fingrar] 
trädda    var   sig    mot varandra   rena 
 
[tror]    sig över    [land]     varje färd    utanför 
     i [bild]   varje  [land]   över vattnet    buret   här 
står    [strid]    står   varje [land]   som räckning   
 
och människa    o    i sin [  bär sig själv   ]      med ögon    öronen 
     ser   ni   [ inte  ]     varje öga   öra     det    [egna]   långt 
mot   berg    in[nan]för    varje räckning    given      en  [sådd] 
 
så  över [i vatten    och]  mot    [denna       vändning]   sök släckningen i [moln] 
     medla   [skuld]   i varje    var  [växt] en    grön   en [skida]  bär    ut [    ] 
ser människorna    de liknar     träd      men    går omkring   [                   ] 

 



 

Midjan[iterna] 
 
 
 
 

 fyller    fyller  så   dalen     med    lik 
  fyller  den    rågar    varje del   [lemmarna] 
        rena    varje [lem]   i [lemmen]   varje hög   benen 
    tar dem i   [akt]    i [akten         ]   tar dem    [son till son] 
    en hög    ättling    i stadgan   gjord    gör   ett förbund 
för att    rättrådig   tvagen     i sig     sök   såg en 
  [man]   av menighet[en]    såg [honom] med [kvinnan] i tältet 
såg dem    gick efter dem   såg deras  [hor       ]  i [tältet] 
  tog [spjutet]   och [fläker     ]    dödade dem   båda   där  de [låg]  
    så     en stadga för   all tid   för  alla  tider    oss emellan 
        denna   höga     denna sång   denna        siarsång 



 

På Moabs hedar 
 
 
 
 

   där    går ni in    där  
går   ni    inåt    landet 
 ni   har fått    ni  
får detta   [         ]    av [mig] 
    när   [ni går in]    ska ni 
förstöra   [landet]   ödelägga [det     ] 
   och   [ni ska      ]    fördriva   [dem] 
       [alla de ]   som  bor där    barn och kvinnor 
ska    ni   [                               ] 
    allt ska   [ni ta      ] i    besittning 
och   [ni        ska      ]   fördela [det] 
     allt    [ska ni        ]     fördela    till 
  var och en    [åt varje släkt]    ska ni  
   ge en   andel    [där]    lotten faller ut 
        men [om ni inte]    fördriver   [dödar alla] 
     som bor där    ska de [bli taggar i er]   de 
 ska anfalla [er i landet] och jag  [                  
                        jag                           ] 

 
 
 


