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Fler positioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jag vill att det här stället ska ge mig 
omöjliga saker 
Jag vet inte jag tror jag vet 
Jag är det allvarliga barnet 



Du går och lägger dig 
Den långsammaste dagen i världen 
Sorgset snarkande 
Jag kan inte se dig, du bryr dig inte, du 
sover 
Säkert 



Jag är det vardagliga garnet 
Stirrar på alla speglar 
Kan inte sluta klappa katten 
Måste springa ibland 
Jag tror någon av oss drömmer 



Dörren väntar 
Jag bestämmer 
Dörrar har väl inga känslor 



Jag gäspade 
Skuggad av ----- utsträckta händer 
Ögonen blev som streck i mörkret 



När katter inte sover 
vet jag inte vad de gör 
Hör dem andas som små råttor 
Klättra på väggarna 
Störiga öron och nosar och klor 
Jag bor i ett problemhus 
Jag är en problemmus 



Att gå hem 
kändes aldrig så 
Som den klurigaste saken i världen 
Jag vet inte vad jag tror om någonting 
Jag är liten och det känns naturligt 
Den mjukaste saken i världen 



Jag glömde var jag skulle gå  
Det regnade och jag hörde ingenting 
Tänk om det skulle komma 
en häxa och visa vägen 



Du bor 
i den töntigaste staden i världen 
Du är en mörkröd blomma 
med sneda fötter 



Situationer försvinner 
när de passerat 
Eller de förändras, för ingen minns exakt 
Sade du katt eller tack 
Det kunde vara vilket som 
Jag förstår inte allt du säger alltid 
och ibland säger du ingenting alls 
Du är inte en linje 
 
 



Du är ett glas vatten 
Fullt 
Skimrande iskallt  
Inte här 
Du glömmer aldrig någonting 
Klart  
Att du glömmer någonting  



I detta hus 
finns ljus av flera hundra hus 
Du ska få bo i det minsta huset 
Det allra finaste 
  



Vi hade korta armar, vi kunde knappt nå 
varandra, det var inte ett skämt, vi kunde 
må så då, på den tiden visste jag inte 
mycket, nu vet jag nästan ingenting, ibland 
ingenting alls, man trodde så och så om 
oss, vi skulle trilla, skulle sova, skulle 
skratta, träd stod runt oss, som om vi 
bodde mitt i skogen, du sov, jag har glömt 
var vi var, har glömt var vi kom från 
 



En enda ensam gren 
växer ut ur bröstet på mig 
Vad vill du, skogen 



Jag kan inte jobba 
Jag är så liten 
Jag blir sjuk när jag inte pratar 



Hösten sover inte 
Den vibrerar långsamt under sommaren 
En liten katt som spinner 
när jag klappar den 
och reser sig bestämt när jag lyfter handen  
  



Bara så ledsen som folk säger att jag är 
Jag minns en källare med värmegolv 
där man kunde ligga och tänka sig himlen 
Sträcka tassarna i vädret och gäspa stort 
 
Grejen är att du lever ett liv 
Jag har inte sett en sekund av det 
 
Det är så löjligt 
Tänk på värmen, tänk att du är där 
 



Lampor mörknar  
Jag tyckte det var läskigt 
Kan jag, om jag vaknar, somna 
Ser inte kanten 
Se, där 



Kartan var förvirrad 
Nu har jag också blivit en blomma 



Jag vill att riktiga häxor ska virvla runt mig, 
du är en hycklare fast väldigt sällan, vi har 
aldrig levt ihop, jag vill förtrollas, jag vill inte 
leva, jag vill hoppa i pölar, en häxa behöver 
aldrig gråta, du är ingen riktig häxa, du 
trollar så lite men när du gör det känns det 
som på riktigt, jag vill ha en dubbelsjäl 



Där du är 
En öken av okänt stök 
Varför minns du bara efteråt 
Hur kan det vara så så mörkt 
Det är bara helt vanligt 
Kan jag få vara ovanlig 
I en dröm 
var jag  



Kanske är du 
i skogen 
Brinner i dina spår 



Jag tyckte att jag såg dig  
som en skugga först 
Då tänkte jag en stund 
på det där ordet 
 
Det där du sade 
Det där du kallade mig 
Din röst när du pratade 
Lugn i det ledsna 
Det minns jag 



Jag såg blixten  
från gatan 
Jag blev inte rädd 
Jag kände den 



En trött lugn skugga 
faller in  
genom fönstret 
Jag ser den landa mitt i luften 
Skrämmer katten 
Skrämmer solen också 



Med hösten händer något 
Sakta trampar det igång 
Jag vet inte vem som drömmer 
Det betyder någonting 
 
Kommer fram till någonting 
Tiden är tunnare än tuggummi 



Mitt i världen 
Ett hål i tanken 
Det är lätt att bli distraherad  
Man måste tänka hela tiden 
En katt två katter 
Kall dag inte varm dag 



Det var väl ingen skog här då 
Nej jag minns det inte så  



Maten arg när ingen äter den 
Rösten arg när ingen skriker den 
Nageln arg när ingen biter den 
Måste jag göra allt jämt 
Göra arget, tygla det 



Det där du sade, lugna ner dig, snacket 
slutar aldrig snacka, ansiktet låter som en 
röst bara, rösten känns som en helt ny 
människa, tänk om pratet också pratar, 
tänk om skaket också skakar, kan inte 
skilja det jag sade från det du trodde att jag 
menade, all kraft det krävs att sitta stilla, 
tanken gör som tanken tänker, ge mig 
några extra timmar, det ska bli perfekt här, 
lugn nu, lugna 



Hur länge kan jag inte vänta 
Det känns främmande  
att sitta här 
Farligt 



Jag ser, om 
Vänder mig om 
Det tog inte lång tid att komma hit 



Sången sjunger 
Stela finger, prata inte 
Bli en gren 
Säg inte åt mig att vara tyst 
Den känslan åh den finns inte 



Huvudet uppe 
Det rör sig i utsikten 
Drömmen om annanstans 
Vad drömmer katter 



Vaknar så långsamt långsamt 
Jag vill ha en kall dag utan smak 
 
Golvet reser sig och möter mig 
Golvet är lava 



Katten mumlar 
säger 
Göm din kvast 



Tunna tunna tröja 
täcker dina frusna armar 
Minns det som ett minne 
Om jag kunde se dig nu 
Den långsamma vinden 
Rasslar löven nästan ilsket 
 
Jag vill ha 
fler positioner 



Den bilden 
Kylan skingrar sig som dimma 
Gesterna blir tydligare 
Jag är här hela tiden 
Lutar mig åt alla håll  
Säg igen 
Säg inte 
Berätta för jag minns inte 



Rummet här  
En precis lagom smärta 
Konstigt med barn med vuxna händer 
Konstiga fingrar 



Gillar förändringarna i ljuset 
Hoppas att de fortsätter 
Katten når inte  
Värmen av 
Fönstret flimrar som en brasa  



En sådan klar syn 
Munnen känns konstig, närvarande 
En röd bil utanför fönstret i veckor 
Du kan lika gärna vara utomlands 
om jag ändå aldrig ser dig 



Hantera detta 
Någon måste 
Vem bryr sig om vädret 
Vem bryr sig om maten 
Det är ohanterligt 
Man står inte ut 



Lillla katt 
Du är  
en helknäpp katt 



När inget annat går, 
tiden 
Outhärdlig och varm 
Det nödvändiga gapet 
Du är det nödvändiga greppet 



Ditt ohanterliga namn  
Ditt ohanterliga hem 
Vem byggde det huset 



Känslan går att beskriva 
Den är det goda med det onda 
Den är en liten kall katt 
Jag vill ha en liten hand 
Jag vill vara en liten hand 
 



Träden går inte heller hitåt 
Lutar sig bara långsamt 



Man måste äta 
Jag glömde det 
Jag vill ha större portioner 



Maten klättrar 
Munnen klättrar 
Skallar 
Min bleka kind 



Några små saker 
Volymen på tystnad kan öka 
 
Du såg ut som ett barr 
och hade kalla armar 



Sömnen dras ur mig 
Som en lös tråd i en tröjärm 
 
Att du klär ut dig 
En katt behöver aldrig klä sig 
Det mörknar men jag ser 
Du öppnar en dörr 



Du går ett varv 
Hur dina höfter rör sig 
Klick klick 



Katten har sneda fötter 
Vi har båda sneda fötter 



Du svänger åt vänster 
rätar sedan ut dig 
Jag vet hur 
 
Jag vaknar upp  
En gång 



Ett ord är inte så länge 
Om man inte väntar 
Katten gick 
Den kom väl tillbaka sen 
 



Blir upprörd  
Det är inte meningen 
Det hudfärgade kaffet 
Den becksvarta huden 
Vad beck är, 
det vet jag inte 
Ljusen 
Det går inte att blåsa ut dem 



När jag inte pratar 
Vet jag inte var jag tar vägen 
Fram och tillbaka 
Aldrig härifrån 



Om jag skulle sluta, jag behöver en solstol, 
jag gillar inte hösten när den kommer 
tillbaka, jag gillar bara sommaren när den 
kommer tillbaka, jag kan aldrig vara ensam 
ordentligt, tänk om du skulle sluta, tänk om 
du aldrig skulle komma, ett glas vatten är 
bara ett glas vatten, du ser mer ut som en 
kanna, katter gillar dig, du ser mer ut som 
en katt 



Jag behöver en ny själ 
Det betyder ingenting 
Allt ser svart ut framför solen 
Inte bredvid 
 



Ett moln betyder inte hejdå 
Bara ses snart 
På återseende 



Vad gjorde jag 
Humöret som velar som vinddrag 
Jag kunde se igenom dig 
Men inte dig 
Nu allt  
Inget ingenting 



Behöver man säga någonting 
Jag tror inte det är så 
 
Kanske är det inte så 
Vad



Man kan sitta så 
Tyst  
Men inte jag 
 



Jag tyckte jag hörde 
En häxa då 
Trollar solen 
Gör nätterna längre 



Grenar skingras 
Där finns ingen eld än 
Där finns ingen svart katt 



Lär mig du 
Ett trick eller två 
När du kommer 



Nej 
Du ser så stilla ut  
Även när du närmar dig 
En inövad rörelse 
Ljuden kommer 
Från fler positioner 



Den där vägen du tar 
Den blir inte kortare  
Kanske har du glömt det 
Knäppa häxa 
 
Glider mellan stammarna 
 



Jag behöver  
tre hjärtan 
 
Jag sitter upp, säg hejdå 
Jag kan inte bo här längre 
Lilla katt 
Du är den första människa jag känt 



Små katter 
Små häxor 
 
Jag blir så yr, det är solen 
Du är den största människa jag känt 



Jag kan inte bo här längre 
Det känns outhärdligt 
Kanske blir det lättare sen 
 
Bordet där 
Fönstret där 
Katten här 
 
 



Dina ögon är uppochner, de ser ut som 
stora sjöar, tänk om du var en sjöjungfru, 
tänk om du var en häxa, vattnet kastar fula 
skuggor, du har en vanlig spegelbild, du är 
en människa fast inte alltid, jag kanske 
tappar taget, jag följer dig, byt glas 



Vattnet är bara vatten träden 
är bara träden nej 



Jag bryr mig inte 
om halvcirklarna i bordet 
Jag bryr mig inte 
om maten heller 



Ditt namn betyder inte blomma 
Det gör mig ingenting 



Vattnet väntar 
Katten säger 
Var försiktig 



Tyst, skogen 
Vad är grejen 
Jag vill inte lyssna längre 
Du kan lika gärna vara ett spöke 
om vi ändå aldrig umgås 



Kan man någonsin försvinna 
Annars vet jag inte vad du håller på med 
Jag vill inte sitta och äta och räkna dagar 
Jag vill vara stilla i tiden 



Jag är inget mysterium 
Jag har aldrig löst ett mysterium 
 



Jag är så liten, det gör dig ingenting, du 
borde vara på väg nu, du borde vara här 
snart, du är inget tåg men du rör dig så 
väldigt snabbt, jag vill att du ska vara stilla i 
tiden, du är ingen katt men du pratar inte 
som en människa, du är inte elak, du är 
bara sen, jag vill ha en kattröst, jag vill vara 
helt tyst 



Tåget var en tidsmaskin 
Tyst nu 



Tidsmaskinen var förvirrad 
Jag vill vara tyst nu 



--- 
 



Knät veks 
Ingen brådska, kalla rysning 
Jag kan vänta 



Rummet snurrar 
Det är inte ditt fel 
Det är inte mitt fel 
 
Tåg eller ett plan 
Vi kan ses snart 



Det finns inget längre bort 
än där du är nu 
Jag förbereder hela tiden 
Ta mig dit  
Precis nu 



Vad tror du  
om tomma gungor 
Vad tror du och gräs och träd 



Vad vet du 
om vattnet 
 
Lägger dig på ytan som en slända 
 



Jag borde sitta högre upp 
Det finns fördelar 
med att se längre 
Kanske ser jag då 
någonting annat 



Hur kan du vara 
så och så arg 
Nej inte jag 
Timmen smyger 
Dörren hade fastnat 



Var försiktig alltid 
Hösten är en hög av halm 
Hösten är en stolpe 
Binder dig bland röda löv 



Du ser inte ut sådär 
Fläckar rutan 
Närmar dig  
kanske 
från fler positioner 



Ge mig två minuter 
Kaffet en gäspning kallt 
Vindar vänder ur kroppen 



Jag vill ha en kattmin 
Jag vill somna in igen 



Hela kroppen satt och värkte 
Feber nästan 
Jag kan vänta lite till 



Jag kan vänta lite, inte alls för alltid, du är 
ju på väg nu, det snöar inte ute, jag 
behöver en till själ, jag önskar att du var en 
häxa, du är en häxa men du trollar aldrig, 
jag tror du ljuger, hur ska man bete sig, jag 
kan vara tyst då, trolla snälla lite 



Ljug inte 
Nej du ljuger inte 
Du är här snart 
 



Katter ljuger inte 
Bilar flyger inte 
Häxor sjunker inte 
Minns det 



Du måste stanna hela tiden 
Ser dig på gatan 
nej det var inte du 
Din röst 
Som med vinden 
Någon magi där i den 



Spinner med katten 
Väntar på ett ljud 
Nej somnar inte 
Katten somnar 
Ser på den 
 



Kommer inte härifrån 
Jag kan inte det 
Ledsen bara  
men jag väntar 



Kanske om jag öppnar fönstret 
kan du rinna in  
som regn 



Du är inte vatten, du är inte skogen, skogen 
är ingen människa, vattnet är ingen 
människa, tänk om träden kunde prata, 
säga åt dig att skynda, säga snälla skynda, 
tiden är väl inte evig, vem har byggt den 
bilden, var det du som sade det, varifrån 
var det, träden sjunker ner i marken, 
vattnet blåser bort som damm, vem har 
blåst den vinden, inte var det jag 



Känns som alltid 
Tänkte att det skulle hända 
Men det gör inte det 



Du är så liten 
Nej så stor 
Nej jag minns inte 



Liten droppe 
Stort hav 
Känns ohanterlig, den tanken 



Jag tror det är havet där 
Till vänster där nere 
Jag ser det inte 
Hör bara det låter farligt 
Låter vackert 
Det kan väl vara vackert 
Även utan havet 



Nej den tanken 
Nej den tanken finns inte 
Det är inte så lätt som det verkar 
att sluta 



Vattnet sjunker inte undan  
Man måste flytta på det själv 
 
Det finns ingen sådan knapp 
att bara trycka på och andas ut 
Lägga ner 
 



Blir otålig, skrämmer katten 
Du är en rad av ljus 
Nej du är snö 
 
Sprider dig ut som aska 



Var kommer stöket ifrån 
Du kanske spökar 
Det måste vara så 



Du är inte så liten 
Du tar så stor plats 
 
Ingen plats 
Där du inte är 
Tror jag 
Här snart 



Var inte ledsen 
Jag lovar 
Jag ska växa upp snart 



Tåget rullar aldrig in 
Jag hoppas hjulen trillar av 
Nej jag hoppas inte det 
Har tåg hjul ens 



Det måste finnas något annat sätt 
Jag minns inte vad du sade 
Hur du såg ut bara 
Som ett barn fast ett vuxet 



Du sitter på tåget säkert 
Kaffe och liten bulle 
Man ska fika också 
Kanske är det då 
Kanske är det det 
 



Tåget rullar aldrig in, tänk om det inte finns 
något tåg, tänk om du flyger istället, tänk 
om du flyger rakt in hit, du är som ett barn 
men jag är barnsligare, jag blandar ihop 
det, tänk om du har glömt allt, tänk om det 
aldrig hände, bara i mitt sömniga huvud, du 
är ingen häxa, det finns inga häxor 



Jag vill dra dig 
Rakt in i vädret 
Dina ögon skulle bli stora 
Du skulle prata 
 
Tänk dig 
Regn som pratar 



Linjen blir inte rak den blir krokig, jag har 
inte råd att vänta längre, jag har inte tid att 
vänta längre, om du var en häxa skulle du 
redan vara här, du skulle trollat dig hit, det 
tar slut, finns gränser, jag kan inte vara här 
för alltid, varför följer du inte linjen, du 
skulle vara här, du skulle bara 



Jag kan inte vänta längre 
Orket 
Tar slut slut 



Vill hitta det 
Var det kommer ifrån 
Katten sover 
 



Kollar på allt 
Men vill inte berätta 
Katter pratar ju inte  
Försöker minnas det 



Det är inte havet, det är ett fönster 
Jag ser dig inte genom det 
Ser inget där 



Kanske är det det då, kanske finns det 
någonstans, att det måste finnas, måste 
gå, känns som om jag väntat en för alltid, 
jag glömmer glömmer hur man gör, jag vill 
att du ska lära mig, jag vill att du ska få mig 
att sluta, jag glömmer hela tiden, glömmer 
inte dig väl 



Skaver någonting 
Inne kanske 
En oskön själ 
En enda själ studsar  
 



Du har skickat mig 
Någonting  
 
Jag lyssnar lite, vet du 
Gå igenom 
Gör vad du vill där  
En gång 



Gå igenom  
En gång 
 
Det går inte att vara ensam här 
Du glömmer inte mig väl 
Den ensammaste saken i världen 



Den där känslan 
Vad var det nu igen 
Att nu 
Det var så länge sen 
 



Den blev så elak, tiden 
Vad var det den gjorde 
Någonting elakt vad 
Det känns så sorgligt men jag minns inte 



Genom ytan ser jag den 
Den där dagen  
Eller var det veckan 
Eller var det året 
Jag minns den inte alls nu 



Det där du sade  
Var det hej eller var det nej 
Tiden har lagt sig som ett hav över det 
ordet 



Katten säger 
Knäppa häxor trollar inte 
Katten säger 
Dyk nu i 



Dyk nu i och visa mig 
Jag lovar dig 
Jag hoppas att 
du flyter 
 


