
 
 
Julkalendern på textdungen.com 2019 – 

Av: Joakim Andersson 

  



 
 
1. 
 
 
Du 
 
som jag tar mig till 
när gemenskap 
saknas mig, 
saknas 
oss; måtte 
bilda mot fonden 
av frågor 

Du som jag borde 
ta mig till 
eller ta till mig 
som en gång 
igen 



 
 
2. 
 
 
Du 

är det sista av sju syskon, 

tystnaden 
och 
leendet, 

du svarar livet är en strid 
vid varje tillfälle 
eller stor fråga 
men 
på frågan om att vara 
sist kvar svarar 
du annorlunda, 

tystnaden 
och 
tankerymdens 

överslag, 
kolumner 
gör som patienser, buktande 
stilla väggklocka, hinna se höra 
knäckta fingrar, 
beröm för 

vårdbiträdens vita tänder 

tystnaden 
och 
andningsblicken 

jag tänker i hissen ner 
på juldagen föregående år, 2012, 
mamma och jag 
som tar bilen till Huskvarna 
för att fira Vanjas 80-årsdag – 

Vanja det sista syskonet, min mormors sista 
syster; kvar 
i huset de delat 



vid de äldres bord sitter mamma, hennes bror, 
och jag 
och kusinbarnen som har barn 
vid barnens bord 
och ett vi som skrattar hjärtligt-osäkert 
åt rummets gång 
och i rösten 
hos det sista syskonet 
det outtalbara 
närmandet 
av alla 

 

	  



 
 
3. 

Du 

– än läser tungor 
löven en 
sista gång 

ännu 
vet vi inte; 

gesten 
kan intet 
annat 
än predikande 
falla 

talet 
intets 
kors 
begära 
 
 
 
 
 
                               
 
                            Efter Längtans flöde av Alva Dahl  

 

	  



 
 
4. 
 
 
Du, vårt barn, 

som nu har lärt dig 
fylla i, hållas 
innanför, inuti, 
färga 
rätt sida om 
strecket; du som lärs 
att inte korsa 
missa 
blanda 
och fy fan för alltihop 

även 
om jag har en vän 
som fått mig att fatta 
att det är väl okej 
– även det – 
att en strecktrogen 
barnskötare 
har sin take 
på vad som gör 
er redo 

men 
se den smärtar, 
brandbilen 
som nu pryder vår kyl, 
med rött 
på rött 
på rött 
på rött 

noga 
med att inte lämna 
några glimtar 
från 
ett fortsatt öppet 
fält 

 

  



 
 
5. 
 
 
Du var den 5 december, 
det lät vackert; 
femte i tolfte 

Du lärde mig 
torka sig med löv, 
på väg bort 
i lönndom, 
innan kiosken bakom 
nedlagd kvarn 

Du i ett kliv 
ifrån 
din brorsas / morsas 
drogade 
moln 

Du, och er 
alltid olåsta ytterdörr, 
griller i huvet 
på en annan: vem kunde 
man egentligen 
lita på 

 

	  



 
 
6. 
 
 
Du dog i år 

Vi fann att 

varandra 
genom dig: gick i gruset 
åt stugan till 

Gångens tillfälliga vård, 
meddelsamhetens 
kast: Såklart 
också du älskar Sven!  

Du dog i år 

jag krafsade lite förtvivlat- 
tacksam 
den eftermiddag 
budets lag 

Hoppet min vän 
över dig har; 
i oss inmuta 
kollagemetod 
med dina ord 
som grund 
eller spade: 

Underligt pryderi, 
klumpigt krig. 
Raketer etc. 
 
Där står jag. 
Jag hade två dygn den gången, 
skåp och bänkar. 
 
Badlakan, 
nedslitna av arbete. 
Som min kropp, 
alla dessa kroppar, 
lever och känner. 

	  



 



	
	
7. 
 
 
Kom då, du 
barn 

singlande 
ned – 

till en tid 
som inte förmår 
singla 
som liv 

kom så till 
– och för 
oss 
som inte längre 
kan se hopp 
som vare sig 
en aktiv 
eller passiv 
handling 

kom skimra 
med 
på eggen 
av stumt påbrå 
ja: ändå: 

 

	  



 
 
8. 

från 2013 års kalender 

Du 

satt mitt emot mig 
vid ett avlångt köksbord i ljust trä, axlarna tunna, 
avmagrade med en bred, pösande mage nertill 
som jag kände igen 
från sjuka i vårdsängar, 

satt mitt emot dig 
och kände igen några kroppsliga mönster, gulnad, lukten 
av död som kan föregå 
bortgång, 
dödssjukdom 

Du var upprörd, jag skakade av gråt 
och upprepade samma fras: 
Jag älskar dig så, jag älskar dig så … 
Medan du pekade på dina hjärntumörer 
med samma hand som en vårdtagare 
förlorad i sensommarvind 

Han 

i min egen ålder, med 4 barn, 2 i hemmet, 
den minsta 
på golvet snart två, 
bortom eller utom förståelse 
för sin pappas afasi 

Jag 

vaknar upp innan det gryr, 
tänder kalenderljuset, 
vet inte vart 
jag kan gå 
med ditt ansikte från drömmen 
och finner mig först 
i ett fotografi 
där du röker, lutad 
över din Världsmästarcykel 
på stigen ner till sjön 

 



 
 
9. 

tittar å tittar 
på din svaga krusning 
i mungipan, 

att vara fri – 
att genomföra 
avsluta – 
det en kom för 
att upprätta 

ett finger för munnen 
i cirkel vi springer i famnen 
på främlingar å förstår inte 
det oändliga bara skriker 
genvägar 
i vår ändlige guds slutminut; 

att fortsätta 
stötta 
i med– och motgång; 
det 
kommer jag göra 

sade du, 
ändande oändlige, Markus 

 

	  



 
 
10. 

Du kusin i glo 
velande 
kring vad en säga kan 
ja 
säga vill vad alls med sägas menas 
som kunde vi 
något 
fullödigt ja vad alls bottnande till 
dockade 
vid 
ja 
med syn för ett tal att sjunga 
inte inte heller 

	  



 
 
11. 

Du lägger undan storlek 50 
Gråtsmileyns två raka vatten 

Vad skulle jag säga om här passerade 100 
Snedmunssmileyn, nära till hands 

	  



 
 
12. 

Istället för dikt En segerns bild 
På Parken 

För Malmö, den tid 
Vi 

  

	  



 
 

 
 

 
 
 

  



 
 
13. 
 
 
Du  
 
 
kan inte leva med ett utseende 

En evig skiss 

Du kan inte leva med ett 

Du kan inte leva 

Du kan inte leva med ett utseende 

Ett aldrig funnet grepp 

Eftersom 

Då 

Om 

Du kan inte 

Då om du, som du säger det, sa det, om du då 

Eftersom 

Någon gång säger du det: 

Du kan inte leva med ett utseende 

	  



 
 
14. 
 
 
Du hopad 
över 
brokig duvhög, 
vägande 
grå 

ditt hjärta 
som ser ser inte 
sorgens lockar 
men liknar 
utan 
undantag – 
regn 
alltjämt 

under att 
tal 
eller tänkta 
skred frestande 
ryggar – 

	  



 
 
15. 
 
 
Du 

skulle få 
en lista med barnböcker, 
hade bett om det 
och vi på den här 
adressen 
kunde förväntas ge 
en nybliven förälder 
det 

: men det gjordes aldrig 
någon lista, 
vi förmådde inte, 
tror inte 
att det spelar någon roll 
vad du läser i jämförelse 
med hur; vad som helst 
kan göras intressant 
tillsammans 

ingenting 
känner vi som en garant 
för normlockslyftande 
eller annat önskvärt 

: själv skulle jag gärna 
oftare ha läst Vi smular 
vi härmar en gök 
det senaste året, 
men vårt barn kände 
hur det blev 
min favorit och vart 
inte så vidare 
sugen 

 

 

 

	  



 
 
16. 
 
 
du tror inte på den ensamma 
skaparen 
men på den ensamma 
människan; du vill kanske 
komma hit 
och sitta på andra sidan 
bordet 

jag har känt dig och ska 
känna av, till, 
att vara på båda sidor 
om och 

jag vill också 
tro på den ensamma 
människan 
och därför skapa som blivande 

 
	  



 
 
17. 

att du har gjort någon illa 
och resten av livet 

tveka över hennes namn 
i din mun 

du, som är jag, 
jag jag jag 
som gjorde illa 
och ogjordhet 
spred, 
vi som inte  ska 
skriva 
hennes namn: här 

inte här 
inte 
duets namn, kan 
får ska inte ta 
medlevande 
stans 
inte veta om att det något 
blir bra 

ännu för gällande 
för annan 
– ingenstans 
ha att säga: tänker på vad jag 
gjort dig 
varje dag, 
förlåt 

	  



 
 
18. 

en enda natt och samma fönster 
en mask och en till över 
på ort och ställe bruk av stjärnor 
åtlytt 
– inte helt små händer 
enigmor 
länge trädda 
fram att bryta du med pannan 
hängen 
redan ärrat vem 
och sedan 

* 

Med spår av Gunnar Björling 
samt 
en tanke på dikten ”Negativ, tindra” av KF. 

	  



 
 
19. 

peka du 
hela tiden 
alltid har du; i det reella 
hos varandra 
utan 
undantag 
vi, icke-vi Som vore 
något annat 
möjligt 

samma 
boks barn; punktlösa 
men petbara 
klangfästen 
av vida önskad 
begränsning 

* 

Efter Göran Sonnevi. 

 
 
  



 
 
20. 
 

Du har ingenting helt annat 
att läsa Kanske hade du 
någon vinter 
Sikt och att 
Som analogt Inte längre sticka 
ut Än Än-Ändå Det tillför 
ens andning / andning 
Du styrs och 
Du har 
att diska visknings armveck: 
detta låga 
Än Ändå 
Kanske förestå / Dubba 
nätter 

* 

Med indiskreta spår av Åren, Fredrik Nyberg. 

	  



 
 
21. 
 
 
kanske ber du mig lämna det abstrakta 
jag hör inte riktigt längre 
Bad jag? 
– om axeln, runt finger, fingret 
skär dikt; kanske 
betraktar vi 
varandra från ödets ej 
tvinnade torn 
seglar 
stundom utan 
att det gör det samma 

 

	  



 
 
22. 

från 2013 års kalender 

Du 

ger mig detta blockljus, Siv (Rut (Evy)), 
du får inte lämnas ut 
med namn, du 
som ger mig 
också äpplen, bananer, och frågor ja vad 
tycker jag om; den eller den 
chokladen 
eller himmelsk tid 
och metern vid porten tanken på 
handledsfrakturer 
skiftandet mellan leenden, undan 
drar pyntandets blida 
ber mig sedan 
i butiken åter 
ja 
att byta till en ljusare choklad, 

Du har 
åter åter hemma 
i handen ett kvitto på ”160 riksdaler”, denna 
blockljusdag; Tänk 
vad Netto gav 
för det lilla Du kommer 
lämna ett tomrum 
en vålnad för hela 
arbetsgruppen 
när du inte längre orkar kvar 



	
	
23. 

du önskar dig bara en kärleksdikt 
undanber paket 

kanske ber du mig lämna det 
jag hör inte riktigt 
men jag vill 
sitta på andra sidan 
singlande 
ned 
på eggen 

för- 
låtas vackert ett fortsatt öppet 
krisskåp 
flinga 
för flinga inom vinda 
väggar; med lila 
dörr vill jag bli 
tant med dig 

	  



 
 
24. 

du hör inte 
av dig 
heller  

dagen 
förlöper 

stjärnor 
med avstånd som vikts 
förutsättning 

kanske 
tänkte du 
på nån av alla 
gånger med händerna 
munnarna 
djupt i fickor 
halsdukar 
svajande unga 
nog att bara gå 
å prata 
vad som och ur 
det lästa 

i det varande 
nuets led 
det saknar jag 
: ett allé- 
genomfarande 
rop 

stilla 
förlöper 
rymden i rummet 
skallen en bit 
till 
till en dinosauriefot 
en julafton 

knappt ser jag 
längre 
under skymning 
skrattar varm 
av tro på gruppens 
pussel 



– ingen vet när avstånd 
har närhet 
som förutsatt 
historia 

	


