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Ångest, ångest är min arvedel 
 
Ångest, ångest är min arvedel, 
min strupes sår, 
mitt hjärtas skri i världen. 
Nu styvnar löddrig sky 
i nattens grova hand, 
nu stiga skogarna 
och stela höjder 
så kargt mot himmelens 
förkrympta valv. 
Hur hårt är allt, 
hur stelnat svart och stilla! 
 
Jag famlar kring i detta dunkla rum, 
jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar, 
jag river mina uppåtsträckta händer  
till blods mot molnens frusna trasor. 
 
Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna, 
mina händer river jag såriga, ömma 
mot berg och mörknad skog, 
mot himlens svarta järn 
och mot den kalla jorden! 
 
Ångest, ångest är min arvedel, 
min strupes sår, 
mitt hjärtas skri i världen. 
 
Pär Lagerkvist (1916) 
 
 
Ja visst gör det ont 
 
Ja visst gör det ont när knoppar brister. 
Varför skulle annars våren tveka? 
Varför skulle all vår heta längtan 
bindas i det frusna bitterbleka? 
Höljet var ju knoppen hela vintern. 
Vad är det för nytt, som tär och spränger? 
Ja visst gör det ont när knoppar brister, 
ont för det som växer 
        och det som stänger. 
 
Ja nog är det svårt när droppar faller. 
Skälvande av ängslan tungt de hänger, 
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider – 
tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 
Svårt att vara oviss, rädd och delad, 
svårt att känna djupet dra och kalla, 
ändå sitta kvar och bara darra– 
svårt att vilja stanna 
     och vilja falla. 
 
Då, när det är värst och inget hjälper, 
brister som i jubel trädets knoppar, 
då, när ingen rädsla längre håller, 
faller i ett glitter kvistens droppar, 
glömmer att de skrämdes av det nya, 



glömmer att de ängslades för färden – 
känner en sekund sin största trygghet, 
vilar i den tillit 
      som skapar världen. 
 
Karin Boye (1935) 
 
 
Jag tror på den ensamma människan 
 
Jag tror på den ensamma människan, 
På henne som vandrar ensam, 
Som inte hundlikt löper till sin vittring, 
Som inte varglikt flyr för människovittring 
På en gång människa och anti-människa. 
 
Hur nå gemenskap? 
Fly den övre och yttre vägen: 
Det som är boskap i andra är boskap också i dig. 
Gå den undre och inre vägen: 
Det som är botten i dig är botten också i andra. 
Svårt att vänja sig vid sig själv. 
Svårt att vänja sig av med sig själv. 
 
Den som gör det ska ändå aldrig bli övergiven. 
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk. 
Det opraktiska är det enda praktiska i längden. 
 
Gunnar Ekelöf (1945) 
 
 
Först svalde jag tvåtusen vesparax 
 
Först svalde jag tvåtusen vesparax 
sen skar jag av halspulsådern 
sen satte jag eld på håret 
sen kastade jag mig huvudstupa  
från mitt fönster på åttonde våningen 
 
sen vaknade jag hemma i blommiga 
sängkammaren och Kurt  
satt vid min sida  
och log fåraktigt 
och berättade för mej 
att allt kommer att kännas mycket bättre  
när det blir sommar 
och vi får riktigt rå om varann 
i Las Palmas 
 
Kristina Lugn (1983) 
 
Dagen svalnar… 
Dagen svalnar mot kvällen… 
Drick värmen ur min hand, 
min hand har samma blod som våren. 
Tag min hand, tag min vita arm, 
tag mina smala axlars längtan… 
Det vore underligt att känna, 
en enda natt, en natt som denna, 
ditt tunga huvud mot mitt bröst. 
 
II 
Du kastade din kärleks röda ros 



i mitt vita sköte – 
jag håller fast i mina heta händer  
din kärleks röda ros som vissnar snart… 
O du härskare med kalla ögon, 
jag tar emot den krona du räcker mig, 
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta… 
 
III 
Jag såg min herre för första gången idag, 
darrande kände jag genast igen honom. 
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm… 
var är mitt klingande jungfruskaratt, 
min kvinnofrihet med högburet huvud? 
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,  
nu hör jag  verklighetens hårda klang 
mot mina sköra, sköra drömmar. 
 
IV 
Du sökte en blomma 
och fann en frukt. 
Du sökte en källa  
och fann ett hav. 
Du sökte en kvinna  
och fann en själ – 
du är besviken 
 
Edith Södergran (1916) 
 
 


