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Jordnära
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Hon står i dikeskantens meterhöga gräs
känner in gulmårans sötaktiga sommardoft
snustorr luft dallrar över byn

hämtar från förr –  oglömda bilder

knotiga vita björkar den mullrande
Stornorrforsens rumlande nedför fallet
fotbollsplanen med skrangliga bänkar

Lindgrens cafe’ med lindrigt
gräddade vetebullar
och fröken Swans
småstugeaktiga folkskola

någon simmar olovandes
i soldisstrida strömmar tvärs
över älven – utan att drunkna

lille Vejko flyttar hem

några tar realen

Vivan Nilsson går ut den sexåriga
folkskolan med strålande betyg
arbetar trofast i byns färghandel kan
berätta om färgnyanser och lösningsmedel

Nils spelar på gehör
glada trudelutter
ensam – aldrig städslad

tant Schiller med pojkfrisyr
och brun skjorta
talar förbjudna hemligheter
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men busschaufför Gordon Anderssons
inväntande
ingen skolunge lämnas – någonsin

och trävita kyrkan på höjden
i hoppfull grön lummighet
din klara sol

och konfirmaration
smärtsamt
bli vuxen sin uppgift

bortom kyrkan en ståtlig alle’ till godset
där lever möbeldirektör Gotthard
med fru och barnbarnet Siri
hon får inte vara högljudd
har vita kortstrumpor
sidenrosett i håret

och berömda Hemberget med
utsikt utöver det vanliga

knastergrus på landsvägen någon
går förbi ser en okänd person stå
i höggräset talandes för sig själv

                      *
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Utanför allfarvägen
i skogsbrynet

ett enstakahus med rostigt
plåttak som
skär mot klarblå himmel

med till hälften neddragna
rullgardiner sover
huset sin middagssömn

i utkanten av ägorna
rör sig någon
kvistar knäcks under
tunna lädersulor

gråhunden i löplina springer
fram och tillbaka över gårdsplanen
söker fånga uppmärksamhet
från mannen bakom stängd dörr

värmedallrande luftlager
vildvuxna vinbärsbuskar
tuvig maskrosgräsmatta

ladugårdens faluröda
blekt av sol och regn
         skevande ladugårdsdörr

en hönas entoniga kacklande

           ––––

han sover tungt på kökssoffan
tidning över ansiktet
bara fötter utanför soffkanten
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        förnimmer närhet
van vid sin ensamhet
delar den inte med någon

förberedd på
vilka ord han ska
välja när brodern
kommer

inte ihåliga utan
ord som skingrar

             ––––

han står mitt på köksgolvet
en långvarig stund
          klockan ticka tryggt
broderns snarkningar

en fulltäckt flugfångare
            ovanför köksbänken
på bordet en vältummad
kortlek ett fat med
upp och nedvänd kaffekopp

det mesta är som han minns
möblerna placerade som då
moderns broderade bonad
ovanför kökssoffan:
”hemmets lycka är förnöjsamhet
renlighet och rättfärdighet”

visst – nöjd ren ärlig
och arbetsam
skulle man också vara

och lillebror och storebror
olika som sol och måne
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hans lugna andning mellan
snarkningarna hans tillit
står att läsa i tingen

tyst stänger brodern
dörren efter sig
han behöver inte
bekräftelsen längre

hunden har slutat skälla från
söder tornar molnen upp sig

  *


