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Om inte det hårda arbetet stod mej så nära 
och om inte den vanliga proletära vardagens

visa vore min,
så skulle jag vilja berätta om sällsamma ting

för er,
om avlägsna land och underliga äventyr.
Mina ord skulle då dofta av främmande platser,
av många hamnar och farvatten
som de djupa, överfyllda rummen dofta på stora

ångare.
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Med våra ansikten upplyftna mot morgondagen 
spejar vi efter ljusa horisonter 
där det nu är mörker.

Sommarens multna överflöd, 
höstens utbrunna löv, 
gårdagens släckta lägereld, 
nuet,
allt är intet för oss
som spejar efter morgondagens ljus.

Våra händer om verktygsskaften, 
våra skuldror under bördorna — 
med bräckta kroppar och darrande lemmar 
hopar vi dagens skönhet över jorden 
och tror på det kommande.

8



Må vardagen bli en kär klenod för oss alla,
gömmande glädje och lycka,
en klenod som ständigt är värd att eftersträvas.

Endast om vardagen lever vi ett fullt liv: 
då pistongernas kolvar arbeta, 
då hundra ryggar böja sej i möda, 
då tusen släggor slå.

Livet är rikt, oändligt,
låt oss gripa fatt om det,
låt våra pulsar susa i kapp med tiden.
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Kom in till oss där vi står i de sotiga smedjorna. 
Giv oss timmar, skänk oss dagar, 
hopa dem runt omkring oss.
Vi skall gripa dem en för en,
varje minut skall vi lägga upp på smidesstädet

framför oss.

Med våra släggor skall vi hamra ut dem till
kostbara ting,

klenoder som en gång skall smycka Framtidens
ansikte.
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Lever vi, framtidsfolket, utan hopp 
bakom svarta murar i mörka hus?

Har solglädjen slocknat i våra ögon, 
är våra ryggar för alltid böjda under blusarna, 
har vår ungdom dött och vår tro på det

kommande?

Nej!
Ännu kan våra blickar flamma av hänförelse, 

ännu rinner blodet rött och ungt i gamla pulsar, 
ännu kan vi räta våra ryggar för den kommande

kampen,
annu har vi hopp, ännu finns det sol och tro

för oss!
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F A B R K

Varje morgon står jag här vid min plats och ser 
henne komma till fabriken och sätta sej vid 
sin maskin. Hennes bleka ansikte, hennes 
tunna skuldror, hennes klena bröst; å, allt detta 
är så overkligt här mitt i dammet och smutsen. 
Man vill inte sätta en sådan varelse som hon i 
samband med en kvav, oljestinkande fabriks
lokal. Det är mord! Här skall endast finnas 
män. Starka män vilka ha kraft att segra och 
samtidigt ge av sitt blod åt hungriga maskiner.

För sådana som henne skulle det endast finnas 
sol, värme och lycka. Dagar då hon i lugn 
kunde få vila sina händer i skötet, timmar
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som kom med ro för hennes trötta ögon, stunder 

då hon kunde få drömma sej bort från allt 

tungt elände till en stilla sjö, till en lövrik 
skog, till en äng någonstans långt borta, ba

dande i sol och gyllene ljus.

Maskinernas slammer och dån. Här har var 

och en sitt att tänka på, sitt att sköta och sina 

metallbitar att passa. Men varje dag med hög 

och molnfri himmel då solen lyckats klättra 

över alla svarta plank och alla branta tak, 
flödar dess ljus över den späda kvinnans huvud 

och spinner hennes hår till en gyllene gloria. 
Det ar något så sällsamt här. Motorerna håller 

andan, det blir nästan tyst. Det är som om en 

våg av sol och sommar drog genom lokalen, 
och vid min maskin drömmer jag mej bort 

under några flyktiga sekunder.
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Fabrikens lokaler är låga och dammiga. Jag 
förbannar dem i kvinnans namn. Solen som 
för henne skulle vara en blond dryck att tömma 
till botten varje dag, blir nu endast ett varmt, 
gult ljus genom dammiga fönster som under 
några korta morgonminuter spinner guld av 
hennes kastanjebruna hår.
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K O L

i.

Kol:
övergivna gruvor, vilka ligger som varbölder 
med sina svarta, vidöppna käftar mot grå

gruvor,
himmel;

som ännu lever under människornas händer, 
som spyr ut över jorden av sitt svarta guld.

När skiftestimmarna är inne: 
arbetare med hoppressade, knotiga kroppar 

samlade vid schacktöppningarna, 
deras händer hänger gruvlyktorna med sina 

blinkande ljusögon.
Slappt, tålmodigt står de och väntar på elevatorn, 
ärdiga till kamp därnere i halvmörkret och den

tunga, osunda 
luften.
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IL

Kol:
eldrummet i djupet av snabba expressångare, 
män med håriga armar och massiva skuldror 
arbetar
sammanhukade liksom till ett språng i raseri.

över deras kroppar,
blanka av sot och svett, 
som skurna i ebenholtz,

spelar fyrarnas ilsket heta ljus i kopparfärgade
flammor.

Kolet brinner med hårda, vita lågor, 
skär till i pupillerna som glas.

Hör:
det eviga gnisslet av järn och stal när skyfflarna

går.
Fjättrade krafter arbetar i rytm till maskinernas

tunga slag.
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MASKINSÅNG EFTER LÅNG 
ARBETSLÖSHET

Fjättra oss fast vid maskinerna,

låt oss bli ett med de löpande hjulen!

Är vi slavar, gärna det 

ty här vill vi verka!

^ * v’^ rycka de ettriga koleldarna ut ur ugnarna 

och trycka dem som älskarinnor mot våra

hjärtan,
under våra händer vill vi känna dynamoernas 

tusen hästar arbeta.



Vem har inte i de stora, överväldigande industri

hallarna

känt en hård, jublande glädje rinna genom

blodet,

en glädje i ungdomen som vi inte kan kväva, 

en glädje som blir till trötthet och förbannelse 

innan kvällen kommer med barmhärtiga 

skuggor för våra ögon.

Hela världen runt sjunger arbetet 

och blott den arbetande människans själ 

kan sjunga, 

ty hon skapar —
hon lever i formen som föds under hennes 

händer.



Fabriker.
Förstadskvarter.
Regn. Trista gator. 
Slagghögar.
Himlen grå ovanför.
Likt lösa, fladdrande fanor 
i höstens hela hopplöshet, 
slits regntunga moln 
över svarta arbetarbaracker.

Därifrån kanske ni hör skriket på strejk eller blockad. Ni 
får ursäkta oss. Ni tvingade oss till att bygga maskinerna. 
Vi behövde bröd och ni ställde oss framför dem. Nu 
sjunger vi blott de nya sångerna. Maskinsångerna. Vi har 
lärt dem i de långa arbetslösheternas tider och när vi mot 
magra löner ställdes framför de svängande hjulen. Det är 
endast en annan glädje som genomströmmar oss. En vild, 
ung kraft som fyller våra muskler med stål. Något som är 
okänt och hemlighetsfullt för er, något som ni aldrig kan 
lära er förstå. Vår sång har fötts när dagens ljus dansat 
över den oljiga metallen och det blanka stålet framför oss. 
Minns att vi är människor, och minns att ni själva har satt
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takt till tonerna (Maskinernas musik i en jättefabrik. Kom
ponera den schlagern! Där måste alla gamla musikerschabloner 
vräkas över bord och nya, vilda melodier lockas ur instru
mentens underfulla djup. Den nya musiken skall bestå av 
rosslingar, stön och visslingar och sugande ljud som pi- 
stongernas gång i cylindrarnas slidor, som flåsande flänsar 
och ångans tryck på compoundpackningarnas sugande gummi- 
bussningar. Den nya rytmen kommer att bli vansinnigare 
och mera lidelsefull än någonsin förut om den skall 
låna takt från metallbitarnas blixtrande dans, vävslängarnas 
tunga, snabba slag och excenterskivornas lätta, evigt and
lösa gång kring centrum.)
Mina ord är ej som dina. Vårt tal är ej som ert. Det är 
så vitt skiljt från dagdrivarnas visor, det är så nytt, så ungt, 
så laddat med skälvande kraft att vi inte förstår det själva. 
Våra tungor stapplar och våra tankar hissnar när vi står i 
talarstolarna och ser kamraternas böljande brödrahär fram
för oss.
Vi kommer från världens alla kanter, och vi föra med oss 
minnet av tusentals mörka människoöden.
Vi kanske då tänker på hämd. Vi kanske då skriker strejk 
eller blockad. Det är tidens tal, men maskinerna kommer 
vi ändock aldrig'att slå sönder. (Därtill älskar vi dem för 
högt, varje nit, varje bult, varje sammansvetsad del är något 
av oss själva, något som vi har i blodet, något som vi har 
ärvt av våra fäder före oss. Varje dag längtar vi efter ar
betets stora hymn, efter den som skall skapa musiken som 
vi så gärna vill lyssna till. De nya lyckodrömmarnas tolkare, 
en maskinernås Chopin är det vi väntar på; skall vi aldrig 
få höra Beethovens samlande stämma ur fabriksförstädernas 
myller. Vi väntar varje dag på de nya sångerna omkring 
vilka vi skall samla oss. Men minns de orden: maskinerna 
kommer vi aldrig, aldrig att krossa under våra hälar.
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Dagar och nätter igenom 

vi lever i skapelsetanken — 

i alltets idé.

Alla nävar här, 

våra hjärnor nu, 

kropparna i pant 

för hjulets slutna gåta.

hjättra oss fast vid maskinerna,

låt oss bli ett med de löpande hjulen!

En ny tids sång bultar genom kolvarnas

tunga pulsar.
"V' i är stolta.

Vi är de första som får sjunga framtidens

glädjerika melodier!
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AGITATOR IN MEMORIAM

Själv berättade han nu när han låg i sin koj 
och led mot sitt sista:

I tre år har jag farit runt världen och putsat 
oljig metall med sunshine och wienerkalk.

I tre år kamrater, har jag gått från skuta till 
skuta som obetydlig däck-boy. Ack jag ville 
nog något mer, men jag orkade inte med annat 
jobb.

På de stora traderna har jag gått och på de heta 
resorna har jag tjänat ödmjukt som god boy 
åt makliga män ur överklassen. Många män
niskors ansikten har jag sett, många länders 
och alla oceaners ansikten.
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Nu är det slut kamrater, jag kräks blod ser 
ni ju!

Sodavaska era nävar och dra bästa riggen på 
när ni nu en gäng ska kasta mitt lik överbord, 
ty här mitt i min stilla ocean vill jag vaggas 
till vila.

Och sen kamrater, när ni sprids ut över världen, 
berätta då för alla de långa linjernas kaptener 
att nu är jag borta och skall aldrig mer komma 
innanför deras fartygs relingar.

Och officerarna på Empress och Cunardångarna 
ska nicka belåtet och förnöjt åt er vid medde
landet. Ty minns kamrater. Jag har inte en
bart tjänat som god boy åt passagerarna och 
putsat metall med sunshine och wienerkalk
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under de långa resorna, jag har även talat med 

er kamrater under frivakterna, jag har väckt 

er, jag har lärt er att läsa det ni ska, mina 

broschyrer — jag har lärt er att tänka!

I tre år har jag varit en hunsad boy — det är 

glömt. I tre år har jag bland er utspritt den 

proletära tankens sådd — det är mitt verk för 

vår stora UNION!

Jag kräks blod, ni ser det ju!

I morgon ska ni sänka mitt lik överbord här i 

oceanen. Stoppa dieselmotorerna och låt tusen 

passagerare vänta under några minuter för min 

skull —; och minns då det kamrater: när ni 

en gång befriade skrattar under ert arbete, så 

är det min stämma som klingar inom er!
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Stor, oöverskådlig och evigt skiftande är massan 

av människor

som böljar från kontinent till kontinent.
Plötsligt uppdykande därur

kommer jag okänd till er

och ur mitt rikliga förråd av minnen
vill jag skänka er något nytt.

(Vad vet jag inte själv.

Det är så svårt att levandegöra en glädje 

och med grova händer fånga en solnedgångs 

skygga dagrar över sotiga tak).



Men ett överflöd av minnen har jag,
från de stora allfartsvägarna,
från fabriker, fartygsdäck och dikesrenar.

Tusentals ansikten kan jag skänka er, 
skratt och övergivna kvinnors bittra tårar, 
färgerna i sommarmorgonens rusiga skönhet, 
den sena eftermiddagens mättade stämningar 

skumma gator, blått ljus mellan husen 
hemvändande arbetare i svarta led.

Uppdykande ur massan
för jag med mej en ny ton ur djupet.
Och jag skall lära er hittills okända sånger: 

de stora städernas gälla brus, 
hamnarnas larmande liv, 
fartygsdäckens hojtande röster, 
vinscharnas gnäll och maskinernas surr.
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Allt vill jag skänka er med slösarens givmilda

vagabondens sorglösa dagar

och det tunga arbetets berusande glädje.

Okänd ur mängden skall jag komma till er 
förande nya sånger med mej ur djupet.
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I VÄNTAN PÅ NÅGOT NYTT

Sodavaskat 
urtvättat och blekt 
är mitt engelska dongeri 
nu när jag står här på kajen 
i fartygsskrovets djupa skugga.

En skjorta och ett par lädersulade smärtingsskor 
har jag i ett paket under armen.
Min högra näve kramar i fickan 
om en bunt sedlar i franc, 
smutsade och tummade 
av tusen svettiga fingrar 
som sträckts efter dem.
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Det är min hyra och behållning 

för några långa, atlantiska timmar.

För att jag är en arbetets och livets legionär 

på de trader från väst till öst 

där tusen stålkölar dagligen 

rister sin tunga skrift 

i mänsklighetens tjänst.

Framför mej nu:

lyktraderna som löpa i vita linjer in mot centrum 

människorna, husen

och stadens mångstämmigt brusan de aftonhymn

Bakom :

den mörka hamnbassängen, 

båten, bojarna, 

ankarljusen

och minnet av en hundresas tunga knog.
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Här står jag

tvekande och obeslutsam

mellan förgånget och kommande

i väntan på något nytt som skall hända mej —
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Min framtid är inte stor:
ett mål mat i kväll när jag gjort jobbet,
en bädd för natten
och några nötta pesetas i fickan.
Ändock går jag här drucken av glädje 
och insuper tingens skönhet.

Intet i världen är mitt 
men mina ögon äger allt —
Hamnen här
med sina svarta silhuetter av lastångarnas rad 
den backiga och brutna staden framför 
med pinjer och kaktéer på kullarna därbakom, 
aftonsolens ljus av mättat guld,
himlen

marken
människorna

allt är mina ögons egendom —
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Färgens, formens och livets fullhet är allt,
varför skapa ägodelar åt sej,
varför tänka på morgondagens säkra bärgning.
Lär oss möta det ovissa med uppsträckta händer.
Skönheten och livet för oss
som kommit det oändligt nära
och känt dess omedelbara pulsar
slå mot våra egna hjärtan

En bit av evigheten är min 
just den timma jag upplever j\jni 
Vännerna här
dessa internationella sjåare 
vars språk jag knappast förstår, 
larmet som de för,
rösterna

ropen
skriken

och de höga hojtningarna 
i den makliga bärartakten, 
allt blir en rytmisk sång 
till dagens ljusa fest.
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Ett stycke lycka 
även för vännerna.
Krogen om kvällen 
vin och vemodiga visor, 
tärningkast och domino.
Små handlingar av dem 
sen solen sjunkit ned 
och kvällen kommit med natten 
för att hölja deras möda i mörker.

En bit av evigheten är min — 
och ett par pesetas kostar bädden.
Vilken flicka vill komma till mej i natt 
för att dela mitt läger och vila i min famn?

Don Bombitas härbärge, 
Tortosa.
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NORDSJOBREV

Denna skuta är vi alla stolta över. Du skall 
tro, det är ingen vanlig oljestinkande, sten- 
kolsnersvärtad traderpråm mellan Portsmouths 
kalla kajer och murmankustens gudsförgätna 
stapelstad, Arkangelsk. Och ej heller är det 
en av de klappjagande postångarna mellan 
Britannien och Azorerna. Ty vet, jag känner 
din skiftesvakt just nu: avstånden över havens 
buktande yta är uppdelad i timmar, minuter, 
sekunder. Förlora en av dessa klimpar av 
guld in i evigheten och du kan kasta skyffeln 
i skottet och för alltid försvinna uppför lej
daren. Tro mej, tidningarnas telegram om nya 
rekordtider över atlanterna berättar aldrig sagan
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om eldrummets helvete där värmens tunga 
knytnävsslag från fyrarna slår knock down på 
sina rasande tjänare.

Denna båt. Inte byggd för att erövra det skryt
samma blå bandet. Men ej heller något olyck
ligt mitt emellan av sönderslagen haverist och 
illa sammanhuggen flotte som missmodigt kavar 
sej fram mellan brottsjöarna med bräckta rår 
och inbugglad bog utanför Lofotens likgiltiga 
stenpostament. Denna lilla tretusentonnare, 
denna koketta sydfrukttrader är det någonting 
helt annat med. Du kanske inte förstår mej 
om jag säger att vi alla ombord här är stolta 
över henne. Från skepparn till yngste jungman, 
från första brassen till kolboxens mäst miss- 
lynta trimmare. Denna båt är ej någon vanlig 
lusig lasttramp, men ej heller någon föraktlig 
söndagsyacht med mahognydäck och china-

38



lackade bord. Hur elegant trippar hon inte 
över sjöarna, hur mjukt niger hon sej inte fram 
mellan brotten. Du skulle vara här och beundra 
hennes hjärtas preciösa arbete.

Nu är november. Vi har lämnat Jylland och 
Cuxhaven akter om oss — (Höst i Kielkanalen : 
solen brinner ut i lövskogarna och borta över 
åsarna har det stjälpts ut väldiga pyramider av 
blänkande apelsiner) — Och vi har även hunnit 
slinka in till Hoek Holland för att sluka lite 
kolstybb i de tomma bunkerrummen. Men nu 
är vi änteligen komna in i Kanalen och vår 
kurs är stadigt syd-sydväst. Rapport: allt väl 
ombord. Sedan sista avläsningen visar loggen 
nio knop, de pressar alltså hennes pulsar med 
ett extra kvarts ton kol. Det är Ejnar som har 
vakten och han kan konsten. Inget särskilt 
mer att skriva om till dej : klar sikt nu, men det
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blir antagligen tjocka i natt. Har en halv
timme kvar på frivakten, den skall jag använda 
till att röka på. Från byssan kommer det en 
fläkt av kokt fisk, kolja. En flock gråvingade 
havstrutar har lotsat oss flera mil till sjöss. 
Nu när kocken slängde ut råken, störtade hela 
skocken ner och uppslöks av den gropiga sjön. 
Och så en sak till: kolen vi bunkrade i Hoek 
Holland tycks inte vara av prima sort. De 
sotar tuberna och lämnar mycket slagg efter 
sej på rosterna. Arbete. Extra arbete för att 
hålla flickan i form. En tjock fet rök bolmar 
tungt upp ur skorstenen och breder ut sej 
likt en sorgmodig svepning över sjöarna akterut. 
Men vi är på väg bort från snö, kyla och regn, 
med kursen stadigt lagd på syd-sydväst!
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Scheldefloden låg i födslovånda 

och slungade ur sitt nakna sköte 

sot, olja, järnkonstruktioner 

och människoträck 

upp på den flata stranden.

Stad

ful, oskön,

fläckad av brott och nöd.

Du har släpats över haven 

från jordens alla kontinenter 

hit till stranden av Schelde.
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På knogar av sten och stål 

lyfter du dej själv,

Hamburg,

över ögonsönderskärande Elbe.

Människorna följer efter. 
Ser på dej

och beundrar sej själva.



I natt

är det återigen 

ett dussin människor 

som fått evig sömn.

Stormen stinger tungt 

genom Kanalens trånga vattenpass.

Lastsmackarnas visslor 

skränar ångestfullt.

Djupt inne i mörkret 

råmar klockbojarna 

tungt och ödsligt.



Och fyrskenet i fjärran 
blinkar över vattnen 
som ett oroligt 
sömnlöst öga.

Vem såg tragedin?
Vem hörde männens sista skrik? 
Vem visste först 
att en fiskeskutas 
smärtinglappade segel 
aldrig mer skulle vända åter 
mot Dovers karga klippor?

Sjöfararliv.
Ångvisslorna, klockbojarna, 
stormen och fyrskenet i fjärran 
håller likvaka i natt.



MORGONMINUT FRÅN SJÖSIDAN

Morgon.
Stilla runtomkring,
sovande stränder, tysta öar och blanka vatten.

Jag står orörlig här i aktern vid roderstocken 
och styr den tunga motorpråmen in över vattnen 
mot staden som skymtar i soldiset mellan öarna.

Ännu är det tidigt, 
ännu ingen vind, 
ingen storm, 
ingen oro.
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Endast det böljande juliljuset
som sakta sköljer ner från ovan
och tvättar Mälarens yta ren från nattens

mörker.

Sakta närmar jag mej den seglande staden 
som slagit sin väldiga ellips 
från Holmia i norr 
till Reymersholm i söder.

Akterut drömmer ännu 
Kungshättans klippa 
i mörk silhuett
mot västers bestrålade horisont.

Föröver ligger Sätra varv 
som ett rostigt och vanvårdat sår 
i sommargrönskans ljusa hägn.
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Här står jag
dammig, nersmutsad,
mina kläder ryker rött av tegelstoft,
mina händer är såriga,
ännu tunga och febriga
av hett blod från nattens hårda arbete.

Skog och skorstenar speglar sej i djupen, 
tecknar sej i sotiga spiror mot lätt och hög-

välvd rymd.

Från Mälardalens tegelugnar
till Bergsunds nya bostadskvarter,
kommer min djupt nerlastade motorpråm.

Runt omkring
strör solen
paljetter av guld
och strålande silverstänk
över glidande vatten.
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Mina skuldror är en ung lastares skuldror, 
raka, kraftiga och ännu oböjda.
De ha behövts i natt när teglet bars ombord.

Nu upplever jag sommarmorgonens skönhet
halvt i sömn

med domnad hjärna och värkande kropp.

Bakom mej har jag mörkret, natten, arbetet.
Nu förnimmer jag fotogenmotorns tunga dunk

under durkarna
och känner strömvattnets skälvningar i roder

stocken,
nu är mitt ansikte vänt mot öster,
mot den uppgående solen och den sovande

staden.



STAD

Broar,
gigantiska bågar i stål och betong slungar jag

över mörka vatten,
förstadsgatorna krälar längre och längre bort

från centrum.

— Jag breder ut mej!

Hör: Långt borta i utkanterna
bergborrarnas trumpna mummel
då de gräver ner stålnosarna i den grå graniten.

— Jag söker säkra fotfästen,
en gång skall jag slunga min väldiga kropp

högt mot skyn!
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Se: tecken på min ungdom:
skyskrapornas nakna stålskelett,
otåligt väntande på att smekas under nitar-

släggornas väldiga slag, 
att kyssas i acetylengasens flammvita bett.



Stad
i uppvaknandets timme:

himmel
vilande grå och tung 
över en skog av skorstenar.

Morgonens skönhet — 
som ingen lägger märke till:

natten viker ihop flikarna av sin matta i öster, 
svart stenkolsrök vältrar tungt mot skyn.
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om kvällen:

högt uppe lyser stjärnornas blanka silvernitar. 
Ljustransparanger
tändes och släckes över husens stela fasader.

Asfalten,
regnblank, lackerad 
speglar gatans liv.

Söder Mälarstrands lyktrader 
hugger sönder mörkret i vita ljuscirklar.



BROBYGGE

Mudderskoporna ligger med 
gapande, tomma käftar över 
grunda vatten. Betonggjutarna 
har gjort sitt arbete och kastat 
cementspadarna i trågen. Grus
pråmarna är tömda och ligger 
på lätten mellan mäktiga be
tongpelare. Solen skiner och 
kastar sina reflexer av ljus från 
vattnet upp på de svarta, tjärade 
skroven; andra pråmar kommer 
krypande över det öppna sundet, 
nerlastade till de grova trä
relingarna med tunga, ohanter
liga järnbalkar. Då kamrater

skafta släggorna
kom till det stora bygget
och låt oss innan vi går vidare
slunga upp en bro från strand till strand.
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Kom,
låt oss sjunga här högt över vattnen 
om vårt liv, om kärleken, om långa ensliga 

arbetsskift, om dagar och nätters slit och 
svett.

Kom,
låt oss slumpa bort en stund av vårt liv i sol 

och storm, i köld och hetta.
Här högt under stjärnorna skall vi med våra 

armar vräka upp en hymn i stål till vår 
egen ungdoms ära.

Kom kamrater, 
ännu medan vi är unga 
och alla dagar är våra,
låt oss för det stora brobyggets skull skafta 

våra släggor.
(Våra dånande släggor som sliter tidens sång 

ur järnet) —



PÅ GAMLA 
VAGAR





BARVINTERMORGON

Tidig barvintermorgon 
med nakna gator
och fruset vatten över rännstenarnas galler

Det är grått ute,
ännu har inte gryningen kommit smygande 

på mjuka sulor,
det är grått med mörka horisonter, 
och mörkret ligger även sänkt som en svart 

slöja djupt ner i gatuklyftorna.
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Vem känner inte de tidiga arbetsmorgnarnas 
olust?

då ryggen är trött ännu, 
då armarna värka ännu,
då händerna ännu en liten stund vilja vila 

innan de gripa fatt om verktygsskaften.

Där ute smäller hårda klackar mot tomma 
trottoarer

och hopkurade skuggor skyndar framåt i 
dunklet.

Å, dessa hemska, tidiga vintermorgnar 
med sina nakna gator 
och sina frusna ansikten, 
vem känner inte dem?
och vem vill inte riva bort dessa dagar från 

almanackan,
för att strö ut bladen till flykt för en av vinterns 

grå vindar?
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Varje timma, varje minut 
väntar vi på något nytt.

Allt ligger oskapat runt omkring oss.
Tingen skälver av längtan efter en mästarhand.

Själva går vi och väntar och väntar. 
Något underfullt genomströmmar oss.

Ett stumt jubel stiger i våra strupar.
Vi glädjas åt något som fått en annan färg, 
ett blomblad, en solstråle på smidesstädet, 
åt allt det sköna som redan omger oss!
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Någonstans bortom bergen lägrar Kvällen 
och hans trogna kamrater, De tysta timmarna.

Då de beslutar sej för uppbrott och vandrar 
stumma fram genom ängarna och dalarna 

in mot de stora, alltid larmande städerna, 
strör de svalka omkring sej i det soltorra gräset 
och i deras fotspår växer den blå, darrande 

skuggan fram.

Dagssysslorna lägges åt sidan.
Männen kommer hem från verkstäderna och 

åkrarna.
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De böjer sina svettiga huvun in under vatten
pumparna,

för att spola bort sotet som fläckar deras nackar 
och den rost som fastnat i deras buskiga 
ögonbryn.

Kvällsvarden dukas fram
bleka ljus tändas i husens långa fönsterrader.

Kvällen vandrar ut över jorden från sin plats 
någonstans bortom bergen.

I De tysta timmarnas spår följer skymningen 
som slår in drömmens och vilans blå varp 
i dagens solblanka väv.
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Ö G O N B L C K

Blå älv
kastad i mjuka slingor mellan mörka gran

dungar.

Över den gröna älvbanken en handfull hus 
strödda vårdslöst, osymmetriskt.

I virrvarret
svart skorsten som sticker upp ett hotande finger 

mot giftigt isgrön himmel.
Längre bort:
Hv i baracklängorna:
bakom fönstren brinner bleka ljus som kastar 

apelsingula klyftor ut i mörkret.
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Män skyndar
hopkrupna, huttrande i den tidiga timman 
i spridda flockar mot de mattröda tegelstens- 

byggnaderna.

Långt inne i mörkret
slites plötsligt morgonens tystnad sönder av 

fabriksvisslans skri.
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Låt oss längta efter fjärran!

låt oss drömma om

blå berg och vida vattenoceaner!

Låt oss i den svarta natten driva viljelöst över 
skumma vägar.

Vindarna skall stryka sina hårda nävar över 
våra pannor

och vi skall längta efter fjärran, fjärran berg 

och vida vattenoceaner.
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I natt dåna tågen bort över ändlösa slätter. 
Eldkvastar spola högt mot sky och vita stjärnor. 
Och kupéfönstrens eldgula rad nu i natt: 
en skara skimrande fåglar som flyr bort över 

slätten,
i natt och mörker,
mot söderns vita ljus och heta sol.

Vi vandra över skumma vägar 
mot nästa stad
och nästa morgongrynings röda flammor. 
Löven viskar i mörkret, 
vida slätter sträcker sej fjärran bort, 
kryper huttrande samman vid landsvägens tunna 

strimma.

När skall vi nå vårt mål 
och få ro för vår längtan?
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ANTECKNING I HOLLAND

Jag sitter här och skriver en dikt i landsvägs- 

gruset. Jag skriver om varifrån jag kommer 

och vart jag skall. Jag skriver med skospetsen. 

Det blir stora, klumpiga bokstäver, men de 

synas i alla fall. Solen skiner och tiden går. 

Men jag har ingen brådska, utan kan gott 

vänta till dess skjortan, vilken jag nyss tvättat i 

bäcken, har hunnit torka där den hänger uppe 

på videbusken.
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Under tiden tar jag mej en pipa rök. Det 

smakar gott när man nyss har kommit upp ur 

badet. Tobaken fick jag av en bonde i går. 

Själv rökte han cigarr, men det gör alla män

niskor i det här landet. Jag klandrar honom 

inte, han var inte sjöman, utan bara en hol

ländsk bonde.

Och medan jag sitter här och suger på pip

skaftet och ser på de tunna rökslingorna, vilka 

stiga upp och försvinna i den solljusa luften, 

tänker jag på den kommande nattens härbärge: 

skall jag tigga om logi i någon trång kvarn

kammare, eller skall jag lägga mej ute på ett 

av de vidsträckta lökfälten. En bädd för mej 

av hyacinters och narcissors brokiga blomster

snö. Det får slumpen avgöra.
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Solen skiner. Skjortan är i det närmaste torr. 
Junivärme i månaden majs sista dagar. Jag 
tänker på bonden i går kväll. Det var en ge
mytlig herre som skänkte mej kvällsmat — 
kokt kokött och potatis, en kopp kaffe och to
bak — I går kväll hade jag tur, jag undrar hur 
det kommer att gå i dag. Jag ritar ut orden 
med klumpiga bokstäver i min landsvägsdikt 
som handlar om varifrån jag kommer och vart 
jag skall — ett tidsfördriv medan skjortan 
torkar och jag tänker på gårdagens mat och 
den stundande kvällens lägerplats.

När jag reser mej upp för att dra det tvättade 
plagget på, kommer en automobil rusande 
förbi. Den river upp landsvägsdammet och 
plånar med mjuka gummihjul ut min dikt. 
Varifrån kommer jag och vart skall jag? Ingen
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som vandrar här förbi får nu någonsin veta 
det. Ja, ingen skall ens en gång kunna tänka 
sej att en främling sådan som jag suttit här 
och väntat, medan skjortan hans torkat i solen. 
Min dikt är utplånad av de mjuka gummi
hjulen och mitt säte har inte lämnat något var
aktigt avtryck efter sej i gräset —
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Åland i augusti

Från väster mot öster har jag vandrat här, 

dagar och nätter igenom. Mot kvällen, när 

mörkret kommer på mjuka vandrarfötter ut 

från de dunkla skogsåsarnas bryn, hissar månen 

sin blodröda skärva och lyser tillsammans med 

tusentals stjärnor över någon enslig ödemarksby. 

De åldriga och mossbelupna gärdesgårdarna 

stupa då som trötta hästar in i mörkret, mar

kerande karga fattigmansmarker som trotsigt 

höjer sina kullriga ryggar av orörd sten mot 

nattens höga himmel. Den vita, fuktiga havs- 

dimman sveper sakta in över öarna och de låg

länta skären och höljer allt — skog, människor 

och byar — i sitt mjuka täckelse. Dagens 

tunga slit för bärgandet av saltet och det grova
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brödet är slut, mödan har ebbat bort som en 
flodvåg mot stranden. Nu sover allt runtom
kring, djuren, husen och människorna som bo 
innanför dess väderbitna väggar. Tyst, stjärn- 
hög natt ute på de åländska skären. Endast 
små ting som lever sitt liv nu: det gnisslande 
gruset under sulorna, nattvinden som viskar 
vemodiga havsvisor i asparnas darrande kronor, 
daggens lysande diamanter över nässlor, orm
bunkar, midsommarblomster och dallrande pen

ninggräs.

Jag vandrar sorglöst. Jag låter timmar och 
dagar slumpa förbi. Ibland kastar jag ränsel 
och skor och sträcker ut mej över en glatt- 
slipad granithäll, naken och blottad inför da
gens ljusa öga. Solen spärrar fast min kropp 
vid klippan. Evigheten är inne. Tiden står 
still, är omätbar. Endast ljusklotet, jordens
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moder, rullar rastlöst i sin bana mot den skiffer- 
blå horisonten i väster. Jag är ensam i alltet. 
Ingen smärta förbränner längre min kropp. 
Nu finnes endast de mörka furorna som susa 
ovanför mitt huvud, klippan under mej och 
det lättjefulla havet som sträcker ut sej vid 
mina fotter.

Här är jag ute i havsbandet, på det yttersta 
öarna mot öster. Var morgon, då solen höjer 
sitt nytvättade, röda ansikte ur Ålands hav, 
är jag upp med den och går mot norr. En oför
klarlig längtan driver mej någonstans. Den 
höga luften här, den mättade, salta vinden, de 
torra dagarna och höstens första utbrunna löv 
som singlar ner framför mina fotter, allt driver 
en dunkel oro in i blodet som gör att jag ej 
kan stanna mer än några timmar på en och 
samma plats. Nu går jag under åsarnas djupa
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skugga över ett svett och eldhärjat hygge. 
Tistlar och hallonbuskar har klängt sej upp 
mellan de svarta bränderna. Jag skördar min 
aftonvard av de röda bären innan jag fortsätter 
vidare. För en halvmil sedan, passerade jag 
en by där det var bröllop och fest. Stora skaror 
av helgdagsklädda människor i backarna, om- 
kullstjälpta cyklar vid vägkanterna, långväga 
grannar, flickor — pojkar och gummor med 
nystrukna förkläden över magarna. Lövsalar 
av nyhuggna, vita björkar. Stoj ande gäster, 
mat och flödande dryckjom, bruden på farstu
trappan, skott i skogarna runt omkring.

Ännu när jag går här över hygget och plockar 
mina bär, hör jag skotten och ropen från fest
platsen klinga ut över skogen och vikarna. 
Och innan allt är tyst, har det redan hunnit bli 
sen kväll med ett mjukt dunkel som förtonar
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alla skarpa konturer hos tingen. Tavian fram
för mej förlorar djup och perspektiv. Allt 
synes som målat mot en vägg med den avlägsna 
fonden förlagd högst upp. Fjärden, som endast 
är en instucken tunga av det stora havet, glimtar 
svart och djupt i mörkret mellan granarnas 
"dystra pelarpallisader. Månen och stjärnorna 
har gömts bakom tunga, drivande moln. Ej 
ett ljus, ej ett ljud. Natten är inne och döljer 
de omgivande tingen för världens blickar.

Plötsligt hörs knarrande årtullar och ljudet av 
vatten som bryts sönder och forsar ifrån. Jag 
sitter och lyssnar till årslagen en timma, eller 
en och en halv. Det är korta, jämna tag vars 
ljud bärs långt bort i den lugna luften. Ibland 
skymtar jag mannen och båten mellan skären. 
Det röda ljusterljuset framme i fören kastar då
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ett långt, skimrande sken över vattnet, och 
fiskaren och hans farkost tecknar sej i svart 
silhuett mot mörkret. Jag ropar sakta an honom 
då han kommer roende utmed stranden fram
för mej. Det är en gammal man vars ansikte 
har garvats av tusen väder. Hans rygg står 
krum som en båge över toften, och händerna 
som vilar om årornas runda trä, är utplattade 
och breda av hårt arbete. Han ror mej tvärs 
över fjärden med långa, kraftiga tag där varje 
årslag river upp ur sjön små mjuka bollar av 
ljud som sakta rullar in i tystnaden och dör bort.

Vi sitter i båten och samspråka hjärtligt vid 
långt sedan fören huggit in i den motsatta 
strandens sand. Han är fiskare, heter Väinö, 
en gammal sjöman som slagit sej till ro på gamla 
dagar här nere på näset. Han har en stuga, 
en hustru och två små barn, två söner som han
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gör allt för och som han väntar sej allt av. 
Som han sitter och talar, upprymmes jag av en 
ljus glädje, jag känner hans starka personlighet 
komma i omedelbar närhet av mej. Jag be
traktar hans ansikte och hans händer och över
strömmas av en lugn lycka som jag har svårt 
att behärska. Här går jag från land till land, 
jag lever mitt liv vid dikesrenar och lands
vägskanter. Jag strövar tillsammans med folken 
över deras arbetsplatser, jag jobbar vid deras 
sida, jag sitter vid deras bord, jag äter av deras 
bröd, jag lägger mina fingrar på deras pulsar, 
jag känner deras blod strömma mot mina ner
ver och mitt öra lyssnar ständigt till det stora, 
röda hjärtats slag djupt inne i människohavets 
väldiga bröst.

Och här sitter en av de folkens international 
som jag lärt känna. En fiskare ute i de åländska
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skären som redan berättat sin historia för mej. 
Nu3 när han står framåtböjd och med valna 
händer ordnar upp den bruna, blöta nätmassan 
som ligger uppdragen i en hög på durkarna 
emellan oss, faller det mjuka skenet från foto
genlampan på toften, i ett rött ljus över hans 
breda, allvarliga ansikte och fördelar dagrar 
och skuggor i mjukt skiftande konturer. Och 
när vi slutligen går iland för att på stenstranden 
göra upp en eld att torka fångstredskapen vid, 
bjuder han mej hem till sej under natten. Men 
jag känner att nu skall jag ej kunna få någon 
ro inomhus. I kväll har jag här mött en av de 
fattiga stora som helt kan fylla en själv med sitt 
starka väsen. Jag måste ta avsked från honom 
så som han står på stranden, belyst av tork
eldens nyckfulla ljus, och sedan vandra ensam 
in i skogarnas fuktiga mörker.
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I honom vill jag minnas befolkningen här som 
jag lärt känna den. Fattigt, stolt och okuvat. 
Människor, vars ansikten fårats i skönhet av 
arbete och bekymmer. Fiskarens gestalt är 
befolkningens. Nu när jag går genom skogarna, 
över öarna mot norr, vill jag taga deras väsen 
och föra det till mina läppar och dricka så djupt 
av deras styrka att jag aldrig mer kommer att 
glömma dem.



NYODLARENS FLOJT

i.

För längesen
bar han mej hit i sin ränsel
från byn bortom bergen och skogarna.

Det kan hända ännu någon gång
att han tar ner mej
och ser på mej med sin tunga blick.

Men jag vilar för lätt
i dessa händer
som blivit hårda och grova
under de många år
han dragit sten
ur markens mull
för att åt sitt liv
resa sej ett tempel här.

79



Jag kan ej längre som förr
ge hans sinne en stöt
och komma honom att glömma, glömma

Nu lägger han mej trött åt sidan
och varje kväll
somnar han tungt
och utan ljusa drömmar.



IL

Jag har sett ett berg

av sten resa sej i ödemarken,

jag har sett myrar som dikats ut,

jag har sett nya åkrar som blivit till —

Men aldrig, aldrig mer 

trycks jag smeksamt som förr 

mot ett par läppar.

Och alla de ljusa melodierna 

om havet och heden 

gömmes nu ospelade i mitt inre.

♦

6 Fyrsken
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MORKT MINNE

Stormen gick tungt genom de djupa skogarna. 
Det var sen kväll utan stjärnor, då jag på min 
vandring kom till den ensliga byn vid havet.

Mörk natt var det då jag trädde in till en fiskare 
och begärde härbärge hos honom. Och mörkt 
är även minnet jag för med mej ut i världen 
från den ensliga byn.

Det blev morgon efter en ohygglig natt med 
storm och vräkande sjö. Jag vaknade ensam 
på min bädd i stugan, fiskaren hade redan på
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kvällen gått ut med båtlaget, nu var även 
hustrun försvunnen och med henne de två små 
med vilka jag föregående afton hade lekt.

Jag klädde på mej. Drog ränseln över ryggen 
och steg ut i morgonens grå ljus. Jag tände 
min pipa och gick ner till en klunga mörka 
gestalter som hade samlat sej vid stranden. Jag 
kom fram. I deras mitt låg den livlösa kroppen 
av fiskaren som föregående kväll hade skänkt 
mej, den okände främlingen, härbärge under 
sitt tak.

Han låg där med blekt ansikte, håret drypande 
blött och bruna tångslingor mellan sina kramp
aktigt knutna nävar.



Sjöarna hade tagit honom i sin oroliga famn 

och kastat upp honom på stranden. Men benen, 

instuckna i knähöga stövlar, låg ännu kvar i 

vattnet, nersjunkna som tunga ankaren, vilka 

för evigt fjättrade honom vid havet och i döden.

Fiskarna stod stumma runt omkring den döda 

kamraten. Så böjde de sej framåt, lyfte upp 

kroppen på starka armar och bar bördan fram 

mot stugan som jag nyss hade lämnat.

Efter tåget följde kvinnan och hennes två barn 

med sänkta huvun och förtvivlan i blicken. 

Bakom dem röt ännu havet, hungrigt som ett 

omättat djur.
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MÖTEN
MINNEN





I ett främmande land, en främmande stad
gick jag en gång
ensam, trött, förtvivlad, hemlös.
Livet hade slagit mej,
jag hade ej bröd att stilla min hunger med 
och ej ett läger där jag kunde få sträcka ut min 

sönderbrutna kropp.

Många gåvor har jag tagit emot och skänkt i 
överflöd,

många kvinnor har jag känt 
och många röda läppar har jag sett le och 

skratta i lust.
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Men nu har jag glömt dem

alla gåvor, alla kvinnor, alla kyssar.

Den kvällen då jag gick hemlös

kom en av gatans elända fram till mej

och hon skänkte mej allt vad jag behövde.

Nu finns det endast en fattig gåva som jag minns 

och endast ett par bleka läppars leende som 

för evigt är mitt.
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Här är ett öde rum

och här sitter vi ensamma och övergivna.

Men våra läppar har ändock sina egna sånger, 

sånger som endast vi kunna sjunga 

och som endast vi förstår.

Låt oss tro på dem,

låt oss leva för dem,

låt oss vandra oböjda genom vardagen

förande våra egna, hemliga melodier med oss.



Vi glömmer mörkret,
vi glömmer våra i mörkret framåtböjda kroppar,
vi glömmer våra sönderstungna händer
och minnes ej att dagen, natten eller arbetet

finnes till 
nu
när endast vi två är här.

Utan tanke på det som varit, 
göm dina händer i mina 
och kom närmare mej.
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Långt sedan du har gått 

lever ditt väsen kvar,

gömt i det mjuka dunklet som omger mej.

Långt sedan dina ord förklingat 

spirar de någonstädes inom mej som blå blom

mor,

doftande blommor i vars djup 

jag anar oändligheten —



Gatorna ligger stela som döda ormar

Det flämtar av köld 

bakom husens tomma ögon, 

var är alla blida ljus i kväll 

stjärnorna 

gatlyktorna

och mina egna tankar —?



Dimman kommer kvävande, 

mistlurarna ute i den töckensvepta hamnen 

tjuter gällt.

I mitt bröst slungar oron fram och tillbaka, 

ångestfullt, ångestfullt.

Och dimman klättrar nedför husväggarna 

rinner längs gatorna, 

fuktig, klibbande.

Människorna skyndar, skyndar 

varför —?

Dånar även i deras pulsar den stora, ropande 

ensamheten?
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GAMMAL SJÖMAN MINNS

’Seven Sisters’ brann upp utanför Sandy Hook 
i en kväll med stilla, tysta stjärnor.

Roderskadade spolades vi som redlöst vrak på 
Spanska sjön.

En vinter av köld och svält i Baffins vik.

Fjorton man blev för alltid borta då ’Jarra-Jarra’ 
slogs sönder mot Cornwalls klippor.

Och nu:
Runt om i världen möglar seglen och skroven 

ruttnar upp,
vad betyder vår kamp och vår mödas hårda 

timmar —?
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Ännu ljuder kamraternas sista ångestrop
ur dimmor som välver tysta, tunga
vid New-Foundland och Doggers bankar —

Men det är endast jag som lever
och det är endast jag som hör och minns.
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I.

Denna kväll här fjärranfrån vill jag helga till 
minnet av dej mor.

Jag vill minnas de stunder om kvällen då 

daggen föll och skymningen från mörka hori

sonter steg som ett blått dis över markerna.

Luften var tung av doften från sommarens 

grönska och nyplöjd jord. Vi sutto tillsammans 

ute och båda lyssnade vi till hur dyningarna 

från det fjärran havet smälte viskande samman
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med stranden. Och långt ute i dunklet någon

stans steg kvinnornas glada skratt som lös- 

släppta fåglar mot skyn.

Men du mor, du skrattade ej längre som en 

ung flicka, du hade lämnat den tiden bakom dej 

och framför dej fanns nu endast hårda dagar, 

fyllda med slit och strävsamt arbete.

Jag minns sena höstkvällar då du kom med far 

hem från fisket. Vi små hade under långa tim

mar suttit övergivna som endast barn kan bli, 

och ängsligt lyssnat till stormen utanför i mörk

ret. Då stod du plötsligt i dörren, på dina 

kläder glimmade tusen fiskfjäll som silver i det 

svaga skenet från elden. Fångsten bar du i en 

repknuten kasse över axeln (ute på gården 

stod far, böjd under bördan av drypande blöta
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nät som han kastat upp på sina skuldror) 
Med dej kom det in i rummet en svepande doft 
av hav och sälta, som lät oss ana öde vidder 
där bakom dej i natten.

Jag minns mörka vinterkvällar, då jag följde 
dej till lagården, lysande väg med stallyktan 
(en smörgul låga som bligade sömnigt över 
meterhöga drivor). I lagården var det rassel 
av järnkedjor, kornas tunga idisslande, oroligt 
tramp av klövar; och lyktskenet kröp som en 
röd fågel över kreaturens kroppar. Våra egna 
skugg°r kastades upp i fantastiska proportioner 
mot väggarna.

Och jag minns tidiga sommarmorgnar i gry
ningens gråa stund, då vi drev hem boskapen 
från betet. Jag sprang med bara fötter i det

98



daggvåta gräset. Nattens fuktiga dimmor låg 

ännu kvar i tunna slöjor mellan björkarnas 

vita stammar och morgonsolen stod kall och 

röd som ett ont öga över horisonten.

Jag minns när vi var ute och samlade ris. 

Skogen dit vi följdes åt stod då mörk och 

tyst som en grubblande jätte.

Och jag minns skördetiden. Hur vi under tidiga 

höstdagar samlade in trädgårdarnas gyllene 

frukt i vida spånkorgar.
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II.

I kväll vill jag drömma mej bort från alla öde hav 

och än en gång som förr sänka mitt trötta huvud

mot ditt knä,

för att i den tysta stund som kommer efter da

gens tunga möda 

hos dej få lyssna till det eviga suset i trädens

kronor

och tänka på världarnas gång.
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