
2020 
- Januari 

Vibrerande  
fast batterierna vill inte fungera 
Trasig knapp 
går inte att trycka utan att vara inuti 
tekniken 
som den ska vara inuti mig 
Rör runts 
vitt klägg rinner  
från mitt djup 
Slickas fränt 
smakar som på lakritsklubba med röd pinne 
Vibrerar i mina väggar  
istället efteråt 
Upp i brygga  
nära moln rakt i ansiktet 
Men inte till stjärnorna idag 
inte rymdfärd med gasmask och rymddräkt  
naken bland planeterna 
Du borde styrt mitt rymdskepp 
 

- Februari 
Feber  
Du kastar dig i feberdrömmar  
Vill drömma hos dig 
Ge mig feber  
Febra mig  
Så kan jag febra hos dig 
Svett svett skaka 
Skaka  
Ska skaka för dig 
Skaka hos dig 
Skaka med mig 
Ge mig feber 
Mina tårar klistrar 
Bilder av dig på  
Mina kinder 
Har din hand i min 
Du skakar i feberdrömmar 
En chimär  
Skulle kunnat vara 
Var inte när 
Du inte är här 
Ge mig din feber 
Så jag får vara med dig 
Skaka med dig 



Ge mig din feber  
 

- Mars 
Sprutar 
Faller dagg över mig 
Regnar faller  
Smakar regnvatten  
Schwlu schwlu 
Vattenspridare  
Slang som vattnar  
Silkesdroppar slungas sedan istid  
Shtu shtu 
Spola från kranen 
Munstycke vrids åt om runt 
Utskick till utsidan chic  
Insidan sidan om sidan slidan till kniven 
Schlopp schlopp 
Putsigt putsa slussa inte sussa pussa 
Skvimpa över kanten in i kanten in 
Inget svinn sinne med sinne  
Sppprrr sppprr ut ut 
Tömmas  
Sen ska det ömmas sömmas 
Schling schlang sssl sissel 
Det var ett jävla drissel 
Fart på sprutan 
Spruta på rutan över i ur  
Hur? 
Sinnligt sinsemellan själv simma  
Genom mig själv  
Är en älv 
Sluta snaldrig aldrig 
Swup svep swipa snurra smörj smacka 
Sen snacka vackla inombords tacka 
Sen redan sprutat 
Slutat  
 

- April 
Kasta mig  
kasta mig i container 
karantäna gärna  
i helvetet 
jag tänker inte använda stor bokstav i början på meningen 
men utan är jag emo är det statement  
jag vill inte 
ska stava fel 
låt mig bara stafa vel 
det är väl för vel  



väl äl som en säl 
kladdar på torra land 
sabbar utan mina labbar  
klabbar 
ska bara  
bara gemener  
ELLER? 
ge mig mer menar jag bara 
svara då så ensamt utan versaler 
utan samband 
ensamt inget är klämtsamt  
skämtsamt utan humor 
skit i versaler 
de är inte verda något 
värda är de att versa utan  
kasta mig 
vad har jag 
inlåst utan lås men moraliskt lås 
gå inte ut då 
virus överallt 
över rallt allt rally  
vill ha dig här 
tar allt för hårt svårt sårt sårat  
ständigt sårat 
förvandla mig till rovdjur 
äcklad  
inget blir gjort för fort karantäntorrt 
tiktok får klockan att ticka tock 
ticka bort då 
orkar inte sticka vill bara hicka 
varför ger inget mig hicka? 
allt stilla sitta stilla ligga sitta stilla stå  
kanske gå  
jag vill ge upp 
låt mig ge upp 
upp din jävla mupp! 
patetisk 
etisk utan estetik  
kasta mig då 
kasta mig 
 

- Maj 
Klipp:  
Så känner jag mig smutsig 
Håret burrar och urrar 
Skälver under saxen  
Pax för den rakhyveln hyvla rakt 
Som osthyvlar ska åka skidbacke nedför venusberget  



Hyvla bort mig  
Bort min kvinnlighet 
Vaxa axla, vaxa den saxa den 
Axla det kvinnliga ansvaret  
Kvisslor och skav ta det av  
Det är navet kring allt  
Raka det så folk vågar smaka det  
Hata det som växer det läxar det äcklar  
Lasra det som as ska det äta ruttnas  
Vattnas så sårbart utan sitt skydd  
Inte längre en vaggande hytt  
Bytt och bortbytt ge mig nytt 
Kan bli ett barn igen, vänta ett tag  
Låt mig ta av mig den  
Krullande vuxenhet som tuvar sig 
Ruvar på hemligheten ruva på och kuva sig  
Som en duva vill jag kuttra ifred 
Behöver förklara valet att buska mig ifred  
Klipp det klipp  
Raka som en haka ska rakas så hakan kan våga sig fram och smaka skaka blöta tungan 
gunga och lapa  
Fräscht är det så lätt att vara komplett utan hårsäck 
De vill ha släta sälar som guppar mot huden och slinter iväg vill vara en egen väg 
Gå egen väg, väjer  
Klipp 
Nej  
Ingen väj  
Det dignar av dygder i min mitt  
 

- Juni 
Ditt 
Allt det som är ditt  
Avståndet mellan dina hårstrån 
Hur de böjer sig krullar strävar men mjukas av handflatan min 
Låt mig lägga dig i handflatan min 
Vill snooza på din arm med ditt armhår som kittlas låt mig kela och dela med mig av mina 
hårsäckar  
Låt vårt kroppshår mötas  
Vill riva det på mig för då kanske du stannar på min hud 
Vill bli ett med din hud 
Min egen men din ge mig ditt ge mig dig i 
nte äga bara väga dig i mitt inre och älska utan att kunna mäta  
Tar du upp allt men finns ändå rum 
Du kan växa i mig jag i din hud med din hud vi tillsammans  
Ditt hud är ditt hus är ditt hem jag vill dela hem med dig bli sambos i tiden  
Vi blir är ett vi vi är vi det är fint vill vara vi med dig för alltid  
 

- Juli 



Utan 
Det är inte utan att utan blir mitt favoritord formulerar mig förbi orden och inuti ormar utan 
slut som slukar och sprutar gift i mig som sprids utan hämning jag vill vara en lämning en 
fornlämning nej ung och fräsch som creme fraiche som är lent och fett och smarrigt utan 
motstånd och aldrig utan alltid lagom komplimenterande medan jag istället gråter för att mina 
tankar inte är utan dig utan vill äga vägen in till din hjärna och höra dina dagar prata med 
mig och utan uppmärksamhet är jag utan är jag inget så ensam utan vill äta en ruta choklad 
men självhat är inte självvalt och alltid handlar det om mina reaktioner och vad jag känner 
inte vem jag är eller vad jag gör kanske vad jag inte gör oftast vad jag vill eller snarare att jag 
vill att jag inte kan sluta att jag inte kan vara utan känslan av att inte klara sig den är där och 
jag gillar det inte den jag blir när jag är utan vill ta sprutan och testa mig för oegenedom nej 
förresten jag vill inte veta  
 

- Augusti 
Knorr 
Det knorrar från inuti mig 
Inte bara magen utan kanske själen med 
Säger hej vad vill du mig hej jag finns  
Knorr knorr orr argh  
Säger ifrån 
Det är sockrigt i mig, har klibbat till och lagt sig som en massa över mina ben  
Ett lager över emaljen i mina tänder 
De knarrar, gnistrar när de gnids mot varandra 
Jag behöver få vara ifred att låta ifred ljuda mig  
Men dörren är av enkel björk, flera plankor  
Skulle kunnat vara springor även om inte 
Ljudet sipprar ut ur de bruna ringarna, födelsemärkena  
Ser ut som droppformerna i paisley-mönster  
Ser inte bra ut 
Låter ut skulle vilja flyga ut och fly från det som knorrar inom mig  
Men jag är ju fast bakom en dörr 
Fan  
Behöver lurarna för att slippa höra knorr orr argh 
Låsa bort ljudet av det som är inuti mig och som vill göra sig påmint  
jag vill inte bli påmind ju 
Hörlurar på 
Jag är osynlig 
Ljudlös  
Knorr  
 

- September 
Krypande  
Det är krypande  
att kura ihop sig i sig  
och släppa ut krypet  
in i kylen kypare  
det är knapert att knapra 
ensam vid bordet  



utan bordskavaljer  
det är magert  
att magra på längden  
utan bullängder och pärlsocker  
som kan lindas som garn i ockra  
de är vackra de i mocka  
även om mocka får mig att  
krypa baklänges av skräck 
som sammet fast strävt 
fastnar i hudflagor på fingertoppar 
vill toppa med socker  
som mockarutor 
och hasa i mockasiner  
och dra linjer mellan husen  
in under kylarna för att kyla av  
en hyllning till hyllplan som står rakt 
och kylar som fylls som de ska  
och inte låter  
om de låter kryper jag  
 

- Oktober 
Barndomshem 
Tack för rödavinbärspaj med maräng 
blodiga mosiga bär rinner ut sås blod  
första blodet i trosan rädslan blod 
hur sätter man på en binda?  
Oj jag vill inte binda mig 
öppna hus, dagis, skola, grus i mun 
leka laga mat i sandlådan  
äta lera smeta lera  
lakan som bildar fort  
skratta så kiss i trosan kul 
skammen 
Blåa moln och blå himmel  
liten uppblåsbar bassäng med ljummet vatten någon kissade  
nakna kroppar  
barn har knappt kroppar bara valkar 
och små fötter som halkar haklappar nappar småbarnsliv småbarnstid i villastad  
Vattenrutschkana nerför lilla sluttningen 
blå och röd plast vattenslang  
under korn och sand sten kanske rot kotte  
Glida på mage skada hakan 
förbi stubben med murgröna tänkte på som mossen  
tossigt där passar det för tomtar att bo 
Pepparkakshustävling egna ritningar 
bror som busar vatten forsar ur karaff ritning mossig  
Blöt pepparkaksdeg  
Feg och darrande inför de första kyssarna 



med hon sen han sen han sen han sen han inte så feg längre inget darr 
Nykär under samma stjärnor över fårorna mellan träplankorna taket knappt något lysande i 
mörker mer  
Nykär massor med gånger under fåglarna som dinglar mellan stjärnorna olika personer 
samma lukta på prydnadskudden efter gått  
sex på överkast och lyssna på kass musik  
Vänner som leker med dockor och gungar i hammock  
som ramlar har kuddkrig fast hellre ville läsa  
Sen vänner som trängs sova 7 pers i 180 säng 
hångel första sugmärket en flickvän som tog på bröst  
när andra sov bredvid en första kyss med en pojke som var första 
första kyssen för ångest att vara första för någon annan  
År tidigare första ståndet i ryggen i sängen där man kan sova 7 pers  
Tack för första sexet relationen alla vänner 
Fester att lära sig supa städa spya  
terapi för spya och syna plagg att försöka sy stå i spegeln länge och gny 
Gråt över skor över prov över plugg och vara prestationsprinsessa  
leka prinsessa med mormor och skriva brev med farmor som var prinsessa  
Ångest över spy och gråt för att vara ny i klassen  
klassdisco och ställa till en scen ställa till kalas massa kalas  
Fylla år hela tiden fira jul det är brasa mamma bakar en stjärna  
Klappar tomtenissa inte Kalle men gärna sånger och värme 
Sjunger ja må hon leva av vad ska hon leva av kärlek ska hon leva ut i hundrade år  
leka hundra år och lära lillebror gå lära borsta tänder vara blyg sluta vara blyg 
otrygg lyckligt hemma  
bara ben och lila klänning springa barfota i gräset gråta över skrapsår efter ramla ur 
körsbärsträdet  
från körsbärsträdets översta klyka se in i konstig vind  
stege pappa stege musfällor där upp pappa nere 
Öva på att cykla och skateboard promenader och  
mat på altanen om sommaren pesto  
Ljudbok och pärlplattor med lillebror  
det här är dikten som inte har ett slut 
Men här har den kanske det 
Tack för sista natten i sängen där alla  
känslor känts och tack för sista glaset vatten och ingen mer advent  
This town has got the youth of me 
Broder Daniel och Veronica Maggio  
ostkvällar prova vin och prata djupt 
djupt aldrig något husdjur  
men lärdom att lära sig känna  
känna sig hemma  
Hemma  
 

- November 
Du får mig 
Du får mig att vilja tappa  
vad som helst  



Du får mig att sy fast mina paljetter för hand för att glänsa  
Du får mig att skrapa huden från gommen med tungan  
För den vill kyssa dig men får inte 
Får mina händer ner i fickorna för de vill ta på dig men får inte 
Kan aldrig gömma blicken bakom luftbolster  
Aldrig se igenom dina molekyler, plocka isär dig, se förbi dig trots att linden eller tavlan är 
bakom 
Du ser hur mina blickar klär av dig 
Jag skäms 
Inte ens ögonens resväska kan stängas trots att jag hoppar på locket för att försöka få plats 
med allt 
Du kan aldrig få plats 
Jag kan aldrig se nog av dig 
 

- December 
Du 
Du har sänt fjädrar som kittlar insidan av mig 
När din blick tar på mig glömmer jag ibland att andas 
Dina händer lämnar stoff på min kropp 
Dina ögon banar väg och möter mina 
Du kryper in, klättrar över min iris och hoppar ner i mig  
Vill ha mer, kan inte få nog av dig 
Du åker rutschkana i mina vener  
Kolsyrar mitt blod  
Det krävs mod för att leva med bubbelpool i sig 
Vattenytor som aldrig fryser 
Jag ryser när din kropp kysser min 
Myser i dig, jag får plats i din handflata  
Du kan kupa mig 
Du lindar in dig i bomull mellan mina revben 
Du bygger bo 
Jag bäddar in dig 
Varenda vrå ska du få 
Du sover på min tunga 
Svingar dig i mitt svalj 
Sjunger så mina atomer dansar 
Får mig att gunga 
Allt rumlar runt i mig för du har flyttat in 
Allt är rätt  
Du får plats 
Mina celler värker efter dig  
Finner ro i dig  
Bor i dig 
Närs av min kärlek till dig 
Den är jord och jag svär allt gror  
 


