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Älskling: ser du inte klart att dina svarta vingar säger: jag älskar dig. 

Varför sårar du i onödan mig? 

Älskling: dina svarta vingar agar mig, och viskar: 

jag älskar dig! 

Men, bara Mästarna får aga den underlägsne disciplen, 

annars är det våld, och orättfärdigt, och sådant tål inte Gud i himlen. 

 

min lilla pussgurka! 

ljuvhet kännas i hjärtat 

då jag längtar efter dig 

likt bilder utav en ung dotter 

jag förvissad vet – se mig i framtiden! 

 

(theme music : ’it’s all right ma’) 
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snusande i mitt öra 

och jag tycker mig höra 

i den lätta andhämtningen: 

pappa! jag älskar dig! 

 

 

 

 

Du som aldrig hade några föräldrar 

gråter utav lycka  

och svartsjukt du tycka 

pappa ska ägna dig 

hela uppmärksamheten! 

  



3 
 

Kurragömma du leker 

så sött och inte särskilt intelligent i slutändan: 

allt pappa behöver göra 

är att ta upp pennan 

och vänta på inspirationen: 
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’nämen! där är du ju!’ 

gömd bakom en buske ett träd 

lycklig igen – 

och litet ledsen, hänger nästan omärkligt med axlarna 
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ljuvligt sårad störtar du dock fram 
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åter kastandes dig, likt en havsvåg mot strand,  

in i pappa famn 
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’vilken pedofil pappa är!’ säger du nu 

ty – idag är du, en 37 år äldre fru 
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likt regn ur minnet 

sipprar dessa astralminnen fram 

om vår framtida lycka 

och vartenda en tycks besannas 

då tårarna faller 

ned och beblandas… 

 

(theme music: ballad of a thin man) 
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Lillemor! 

jag älskar dig så! 

och – så fäst som du är vid pappa 

aldrig vill jag mista min lilla älskling 

i världens vrål och skrål… 
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Jag gråter än mer 

då jag begrundar din godtrogenhet! 

du känns så god! min lilla flicka – 

så sött högmod! 

inte ska du dö! 

som resten utav fårskallarna 

i massmordet på allmänheten 

 

 

det ska pappa se till… 

bara så du vet… 

 

(theme music: I was so much younger then!) 
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13 
 

Existensen är en negation utav självmedvetandet 

då – jag inte kan vara dig annat än till lags i verkligheten 

så får du bara hat-dikter utav mig… 

 

 

Du vet det gamla talesättet: man kan inte ha kakan och äta den samtidigt(?) 

(theme music: man of constant sorrow) 


