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Lystring, lovade läsare!

Lämna larmrapporterna liksom likriktningens läroplan.

Låt lediga löpningars ljuvliga ljud långsamt lägra lystna lynnen.

Lagra levererade läckerheters lugnande lisa. 

Lunka lojt leende längs livets led.
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Idel inspirationskällor

alfabetets användning anar aporna aldrig

Ur Alf Henriksons och Björn Bergs bok ”alfabets användning anar aporna aldrig: En 
ABC-bok” (Carlsen, 1974, Stockholm).

Ett alfabet är en finurlig sak
Som börjar från början och slutar där bak.
Det börjar med A
Och slutar med Ö.
Nu måste jag fara.
Adjöken! Adjö.

Ur Lennart Hellsings och Paul Ströyers bok ”ABC” (Rabén & Sjögren, 1961, Stockholm).

…och duscha din fräscha cyklamenlekamen�blomlycklig och bladglad�i vårt blom- och badbad.

Ur dikten ”Flower Power” från Tage Danielssons “Texter”.

Icke tycka om turist,
tycka turist trist!
Icke tycka mycke bråk,
tycka: Turist, åk!

Ur Povel Ramels sång ”Naturbarn”, Knäppupp III ”Tillstymmelser” 1956. 
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Inledning 

Från barnböckerna till telefonkatalogen och livräddningsinstruktionerna (Andning, 
Blödning, Chock) tycks alfabetets bokstavsordning garantera heltäckande igenkänning. 
Fullständigheten kan vara en chimär som i den här skriften, där det handlar om ett 
urval bland många tänkbara uppslagsord. Inte heller vet jag hur mycket som du känner 
igen i min historia från Arv till Ödmjukhet. Men om det är sant att det riktigt personliga 
är det verkligt allmängiltiga, så finns det hopp. Det var i slutet av februari 2009 som jag 
kom på idén att skriva en alliterativ ABC-bok lagom till min 60-årsdag den 1 oktober 
samma år. I samma veva skrev jag sången ”Mitt alfabet”, där en av raderna lyder:

Jag har fastnat för en form/ Som rymmer allt från lugn till storm/Och mycket mer/Hela 
livet får där plats/Speciellt om man tar sats/Och hoppar ner.

Jag hade börjat experimentera med alliterationsformen 2006, då väninnan Fredrika 
Berghult bett mig skriva ett choklad-ABC att ingå i ett av hennes s k memoryspel (www.
chokladmemo.se). Texten återges här i omarbetad form med Fredrikas tillstånd. Till 
mina uppslagsord har illustratören Eva Fallström skapat kongeniala konstverk. Eva och 
jag har pratat om att hitta på något gemensamt projekt, sedan vi träffades på numera 
nedlagda nätsajten Kroppsjournalen i slutet av 1990-talet.Äntligen har det blivit av!

Texterna är en samling självutlämnande sentenser och personliga positionsbestäm-
ningar samt nöjsamt nonsens i anglosaxisk anda (vissa säger säkert att kategorierna 
kraftigt överlappar varandra). Här och där blir texten telegramlik och tvingar fram en 
del speciella lösningar (”Meningen tycks inte ha något verb”, meddelar ordbehandlingspro-
grammet alltmera uppgivet. Inte heller något personligt pronomen eller infinitivmärke, skulle 
kunnat tilläggas). För att inte lägga ribban alltför högt valde jag ändå i ett tidigt skede 
bort bokstäverna q, x, y och z.
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Bilderna ingår i en tradition av utsmyckade handskrifter med färgglada begyn-
nelsebokstäver, initialer eller anfanger, som florerade i Europa från Medeltiden 
och in på 1600-talet, ursprungligen hämtad från Orienten. Utövarna kallades 
”illuminatörer” eller ”illuminister” och initialerna ”illuminerade”. Illuminerad 
har en bibetydelse av att vara andligt och intellektuellt upplyst, men vad det 
kan ha med den här boken att göra har jag inte blivit upplyst om. Sayonara är 
”adjö” på japanska. Sayonara, sinnessnara! betyder däremot ungefär: ”Säg hej 
då till allt som snärjer dina känslor och fängslar din fantasi!”. Det låter vackert. 
Och känns viktigt. För mig.

David Finer
Stockholm, september 2009
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Alliterationens attraktionskraft

Med undantag för ett par tre avsnitt är den här lilla boken helt och hållet skriven i al-
literativ form. Alliterationen är ett av de absolut vanligaste stilgreppen inom journalis-
tik, reklam och i viss mån också poesi och skönlitteratur med djupa rötter i äldre tiders 
episka verk som Eddan, Beowulf, Iliaden och Kalevala. 

Vad är då alliteration och varför är det så populärt? 

Allitteration (av lat. ad = till och litterera = bokstav) innebär ett slags rim. Men i stället 
för att rimmet ligger i slutet av meningen (Gud som haver barnen kär/se till mig som liten 
är), så inleds meningar med ”rimmande” ord eller stavelser. Det kallas också uddrim, 
stavrim, ”bokstavsrim”.

Ska man tillämpa de gamla reglerna strikt (vilket jag inte gör), så är reglerna för de 
bakvända alliterationsrimmen olika för konsonanter och vokaler. Konsonanter skall vara 
identiska för att alliterera (som i uttrycken klappat och klart, spott och spe, nöd och näppe).  
Specialfall är sk-, sp- och st-, som här räknas som egna ljud. Orden skopa och stapel stav-
rimmar alltså egentligen inte, däremot stavrimmar skopa och skaka. Alla andra s-ord 
(utom sje-ljuden) stavrimmar inbördes.

Vokaler däremot ska vara olika för att alliterera (en för alla, ung till åren, åka på i sen och 
orden ansvar, elak, otur och övning stavrimmar alla med varandra). Det är lätet, inte stavningen 
som avgör (Clark Kent, tjusig kärra). Enligt reglerna är det vidare egentligen bara betonade 
stavelser som kan alliterera, men jag följer inte dessa regler exakt utan bokstavsrimmar 
även på vokalerna (ingen ids invända?) samt på stavelser med skilda betoningar (rebellen 
ratar regelboken!).
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Många välkända talesätt är alliterativa. Några exempel: Bättre fly än illa fäkta; egen härd 
är guld värd; som man sår, får man skörda; skrattar bäst som skrattar sist; ju fler kockar, desto 
sämre soppa; gräset är alltid grönare på andra sidan; lika barn leka bäst. Ett skäl till detta anses 
vara att de till stor del fördes vidare muntligt, och då skulle vara lättare (och roligare) 
att komma ihåg. Ofta innehåller de dessutom fler språkliga ”säljargument” som rim och 
upprepningar (gärna tre gånger). 

Andra exempel är färdigpaketerade språkliga uttryck som: utan rim och reson, far och flyg, 
frid och fröjd, pick och pack, ler och långhalm, i ur och skur, laglöst land, i långa loppet, til syvende 
og sidst. Alliterationer är också populära i ramsor och barnböcker. 

Många sammansatta svenska ord är i sig alliterativa som adamsäpple, barnbegränsning, 
checkkonto, dagdrivare, egenartad, framfusig, gemenskapsgrund, hithörande, inkaindianer, klass-
klyfta, livslögn, midnattsmässa, nykterhetsnämnd, omorientering, perstorpsplatta, rakryggad, 
sagostund, turtagning, underutveckling, vildvuxen, ytteryta, osv. 

Inte sällan läser eller hör man människor som ursäktar sig, när de till synes råkat (?) 
formulera en alliteration mer eller mindre av misstag (oj, förlåt). Det är som om allitera-
tioner var så uppenbart insmickrande, att man borde skämmas en smula för att använda 
dem. Deras bruk befaras bibringa betraktaren en billig bismak av buskis och lätt leda 
till att läsaren ledsnar (hoppsan, så det kan bli). I engelskan, åtminstone bland medel- 
och överklassen, är uttrycket forgive the pun (ursäkta ordvitsen) en obligatorisk själviro-
nisk språklig pudel, när man (o)frivilligt formulerat något fyndigt. 

Om man konsulterar språkforskare vilken funktion alliterationen har i språket, berät-
tar de att den är en form av retorisk bindning, alltså en del av framställningen som ska 
bidra till att övertyga åhöraren1. Analyser av amerikanske presidenten Barack Obamas 
lysande tal visar en medveten, mästerlig användning av flera retoriska grepp, bland 
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annat alliterationer (se webben för talrika exempel). Retoriska bindningar bygger på att 
man upprepar delar i texten på ljud-, struktur- eller betydelsenivå för att skapa en igen-
känningseffekt.  Oftast varieras ljud eller bokstäver något, dubbleras, tas bort eller stuvas 
om. Det uppstår en slags spänning mellan likhet och olikhet. I språket undviks alltför 
stora likheter mellan närliggande enheter, eftersom vi använder skillnader i betoning 
och böjning för att också uttrycka skillnader i betydelser eller funktioner. 

Inom reklamen används alliterationer flitigt. För att få veta mer om hur reklammän-
niskor tänker kring alliterationer stämmer jag träff med Pontus Holmgren, frilansande 
copywriter på firman Kapten Sol, frilansjournalist i Fokus och andra tidskrifter och i 
början av 1990-talet låtskrivare och frontman i det populära svenska bandet Pontus och 
Amerikanerna med hits som Min bror och jag. 

Det är samma dag som Svenska Dagbladet lanserar en ny omgörning av tidningen, och 
affischerna i tunnelbanan talar om den vassare vardag, litterära lördag, spännande söndag 
och förväntansfulla fredag som väntar läsarna.

På bussarna annonserar ett flygbolag resor till Incredible India, medan en annan pågående 
reklamkampanj slår fast: Today Tomorrow Toyota. Bara några aktuella exempel i en lång 
tradition, där Mmm… Marabou Mjölkchoklad  är en av mina personliga favoriter.

Pontus och jag träffas vid lunchtid på en japansk restaurang i Stockholm och sätter oss 
vid ett fönsterbord. Jag tittar ut mot andra sidan gatan och möts genast av en alliterativ 
skylt – Hår- och Hudvård.

- Låttexter är som poesi. Det måste finnas en idé, vara sångbart och på kort tid slå an en 
sträng hos lyssnaren. Det finns en musikalitet som är en tillgång när man skriver, det 
sjunger ju om en slogan som Ta’t lugnt, ta en Toy. När jag jobbar försöker jag lyssna efter 
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något som gör en intresserad, som låter bra. Jag tänker aldrig att ”här ska jag peta in en 
alliteration”. Men sen när man visar upp det för någon annan och dom gillar det, kan 
man tänka att det är nog allt en förklaring till varför det fungerar.  

- Med erfarenhet i ryggen kan jag ärligt säga att alliterationer är något som uppstår spon-
tant. Jag tror inte heller reklammakarna sätter sig ner och säger: ”Vi löser det här proble-
met med en alliteration.” Det fungerar inte som krass manipulativ strategi utan måste 
användas med urskiljning. Man kan exempelvis inte skriva en låttext som är fylld med 
samma pregnanta formuleriar. Då blir texten överlastad och onjutbar för lyssnaren. Och 
inom nyhetsjournalistiken kan för många alliterationer styra bort från innehållet och ge 
ett oseriöst intryck. 

Genombrottslåten för Pontus och Amerikanerna hette ”Min bror och jag” och var delvis 
självbiografisk, berättar Pontus. 

- Vi hade börjat skriva på engelska, och det här var vår första låt på svenska.  Där fanns 
en rad i refrängen som jag skrev som blev bevingad: ” Vi har kramats av samma mamma.” 
När jag tittade på andras låttexter tyckte jag att den nästan var övertydlig, men den 
fungerade och blev mycket parafraserad. Det var omedvetet och illustrerar också min tes 
om det intuitiva i användningen av alliterationer. 

Pontus Holmgren är ett stort Lou Reed-fan. När han som gästlärare på Berghs  School 
of Communication en gång ombads att ge exempel på en bra text dök följande textrad 
upp: ”It reminds me of the movies Marty made about New York.” En lyckad alliterativ rad som 
säkert uppstod spontant hos Reed, tror Pontus. 

När jag försöker få honom att precisera vad det är som gör alliterationer så populära, 
svarar han att de ”fungerar, når ut, kommunicerar, väcker intresse”. Tydligen något svårt 
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att ringa in, men man vet i efterhand när man fångat det rätta uttrycket, menar Pontus. 
En aspekt för låtskrivaren är att använda alliterationer på ljud och bokstäver som är 
tacksamma för sångaren, hellre på –a än –i om det ska sjungas på en hög ton exempelvis. 
Så långt reklam- och låtskrivarvärlden. Så långt Pontus Holmgren.

Med min bakgrund som journalist och medieforskare har jag ändå varit mest intres-
serad av alliterationernas användning på redaktionell plats i medierna. I början av 2009 
började jag samla alliterativa rubriker från olika dags- och veckotidningar. Här är ett 
litet axplock. 

När sinnenas samordning sätts ur spel 2

Det är full fart framåt för Norma 3

Farlig forskning 4

Vad vet du om världen? 5 
Konservativ kommatering 6 

Vägra fastna – våga leva 7

Creature comforts 8

Öppna ögonen, nu räddar vi världen! 9  
Hellre sömn än sex! 10

Modellen som musa 11

Sveriges svek mot sälarna 12

Jag saknar min sexualitet varje dag 13 
Kampen om Kungsbacka – kostsam historia 14 
Så fördelas forskningsmiljonerna 15

Låt läsningen läka dig 16

Bättre behandling för barn 17

För framtidens finanser finns inget facit 18 
Kvinnor sviks när hjärtat sviktar 19
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Tennis under total tystnad 20

Råbrutalt, Rapace 21

Ta en Tunisien-tur 22

Slas i kras 23

Finn fem fel 24

Ja, så där håller det på. Dag ut och dag in. Spalt upp och spalt ned. I så gott som alla tid-
ningar. På alla sorters avdelningar, från ledarsidan till sporten. 

Resultatet är förbluffande. Alliterationer är inte bara vanliga, de är standardknorren på 
rubrikens svans, regel snarare än undantag. Det går bokstavligt talat inte att öppna en 
tidning, ja knappast en enda tidningssida, utan att finna exempel. Vissa bokstäver verkar 
särskilt tacksamma att alliterera på som s, f, m och a. De flesta av oss har nog blivit så 
tillvanda det här tilltalet, att vi inte funderar på att det är så vanligt och varför. 

Själv kan jag inte låta bli. Inte kan väl rubriksättarnas oerhörda förkärlek för just den 
sortens utsmyckningar bara vara en slump eller en kollektiv nyck, tänkte jag? Nej, det 
måste ligga något mer bakom. Jag stämde träff med en erkänt skicklig rubrikmakare, 
Peter Östman, redigerare på Svenska Dagbladets kulturredaktion. I början av vårt samtal 
säger han att han inte hade funderat så mycket på alliterationer innan jag ringde, men att 
det ”vill ofta gärna bli” alliterationer i rubriker, att det har något med språkets inneboen-
de rytm att göra. Men mycket snart inser jag att Peter är en alliterationernas finsmakare 
med ett väl uppövat språköra och bestämda åsikter om fenomenet i fråga.

- Mottagarna tycker nog att alliterationer ger en stark effekt, att de förhöjer texten ett 
snäpp över det vardagliga, spekulerar Peter, att texten nästan får en lite officiell, tidlös 
prägel.
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De bästa alliterativa rubrikerna bör kännas oundvikliga, som att detta var det enda och 
det bästa valet, menar Peter. Ordens mening får också gärna skruvas ett halvt varv. Vi 
tittar gemensamt på några aktuella rubriker. Själv är Peter ganska nöjd med sin egen 
rubrik ”Röstresurs” 25 över en artikel om en operasångare. Det tvådelade, i sig alliterativa 
ordet (röst-resurs) används normalt inte om en person utan om en egenskap och då i 
plural (röstresurser); där har Peter kreativt lekt med språkets olika betydelser. En an-
nan rubrik över en intervju med U2-stjärnan får också godkänt: ”Bono berättar” 26. Kort, 
enkelt.                  �
                                             
- Här köper man en sorts innehållslöshet, därför att rubriken är alliterativ. ”Madonna 
berättar” skulle knappast gått att skriva, tror Peter.

Däremot är rubriken ”Sanslöst säker Salander” 27 över DN:s recension av den nya filmen 
’Män som hatar kvinnor’, ”på gränsen”, anser Peter. Där syns ansträngningen lite väl 
mycket igenom. Det hotar att bli ”översnitsigt”, som om rubriksättaren skriker ”se vad 
jag kan!”. Peter ägnar en stor del av intervjun åt att skissa på olika fallgropar i hantver-
ket. En är att låta vitsigheten ersätta substansen.

- Innehållet går alltid först. Det ska vara fyndigt och innehållsrikt. Men man ser många 
som inte kan hålla fingrarna i styr. Ibland anstränger man sig inte tillräckligt. Kommer 
man inte på en bra rubrik så kan man alltid skriva alliterativt, det kan bli ett tomt trix.

Så vill Peter själv inte jobba. Han föredrar mer lågmälda, underfundiga formuleringar. 

- Jag vill vara återhållsam, gärna arbeta i det fördolda, lägga till något undertill utan att 
det prålar. 

”Resande resonör” som rubrik på en artikel på kultursidan eller ”Absurda hugskott utan 
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uppföljning” över en recension, som han tycker har en bra klang och rytm. ”Slas i kras” 
som rubrik på nyligen bortgångne Stig Claessons sons öppenhjärtige fadersbiografi gil-
lar Peter, ”effektivt”.

Sammanhanget spelar också roll för vilka svängar en rubrikmakare kan ta ut. ”Hälsoka-
tastrof hotar” över DN:s förstasida från ett land drabbat av en naturkatastrof går möjligen 
an. Men om rubriksättarna hade gått bara ett litet steg längre och gjort en katastrofrub-
rik med tre ord på H, skulle greppet fallit tillbaka på tidningen, som skulle betraktats 
som oseriös eller raljant, menar Peter bestämt. Resonemanget att alliterationer sänker 
seriositeten gäller generellt menar Peter, som säger att man därför kanske oftare ser lek-
fulla alliterationer på kultur- nöjes- och sportsidor, säger han. 

De förekommer förvisso också på ledarsidorna, men där är syftet mer manipulativt och 
agitatoriskt retoriskt, demagogiskt och suggestivt. Formen används för att på ett för-
såtligt sätt stödja argumenten som framförs och ge dessa ökad tyngd, tror Peter. Enligt 
principen det sköna (alliterationen) är det sanna (argumentet), en gammal – om också 
omstridd - idé inom kulturhistorien, tillägger jag.

Personligen anser jag att journalisternas myckna användning av alliterationer fyller två 
tydliga funktioner: det är först och främst en konstnärlig, snarare än enbart en rappor-
terande verksamhet, men det är också ett sätt att manifestera sitt oberoende vad gäller 
att tolka verkligheten och förmedla ”nyheter”, framvaskade ur händelseströmmen. På 
detta indirekta sätt manifesterar medierna en suveränitet, en professionalism och sin 
försvurenhet åt verksamhetens väsen som konst, lika mycket som kritik, granskning och 
upplysning. Användningen av alliterationer är det tydligaste – och jag vågar påstå det 
ojämförligt vanligaste – uttrycket för denna frihetslängtan. 

Därmed inte sagt att den språkliga virtuositeten inte har sina konventioner och fri-
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hetsgrader. Kanske kommer forskare i framtiden att intressera sig mer för bruket av 
alliterationer inom journalistiken – hur de samtidigt uttrycker dess dubbla karaktär av 
frihet och fångenskap exempelvis. Men blotta bruket av det lekfulla och lättillgängliga 
stilgreppet – i så stor omfattning – är för mig ett av de tydligaste tecknen på en tredje 
statsmakt som säger: hör och häpna och förvisso, kom och köp våra konstfärdiga kon-
struktioner. 

1  Lennart Hellspong, Per Ledin: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Studentlitteratur 1997, s.94.
2 Läkartidningen 2009; 35 (106):2129.
3 Farmacevtisk revy 2009; 8:1.
4 Medicinsk Vetenskap 2009; 4:1.
5 Tidningen Vi. 2009; 7:88.
6 Språktidningen 2009; 3:77.
7 Tidningen Leva september 2009; 32-33.
8 Scanorama 1009; 7/8:28.
9 Amelia 2009; 1: 109.
10 Damernas värld 2009;8:118.
11 Plaza Kvinna 2009; 7:126.
12 Djurens Rätt 2009;2:5. 
13 Rädda Livet 2009;2:28.
14 Journalisten 2009 20/8-9/9, s. 20-21. 
15 Barn & Cancer 2009;3-4:12.
16 Kattis & Company 2009;4:40.
17 Psoriasistidningen 2009;4:13. 
18 SvD 090813, s. 9.
19 DN 090301, s.20
20 Aftonbladet 090327, s.2
21 Metro 090217, s.2.
22 Metro 090223, s.18-19.
23 Aftonbladet 090315, s.4. 
24 Expressen 090305, s.2.
25 SvD 090514, s.1.
26 DN 090306, s. 1
27 DN 090227, s. 12.
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Alliterativt om alliterationer

Alliterationer attraherar alltså allmänt. Anledningen? Antagligen att anslaget anses 
amusant. Alliteratjosan, alltså!

Begynnelsebokstävernas brokiga blandband bildar barnsligt betagande betydelser, bru-
sar bländande, blänker bedårande. Banaliteter befordras, bagateller blir baskunskaper. 
Bravo, betygsätter betraktaren berömmande, buttra bedömningar bortblåsta. Bäst blun-
da, beslutar barske bedömaren bistert, bullrar bestört: Bort! Bajs! Bläh! Begrav bluddret, 
begrips?! Blott: begäret består, bultande, blodrött. Blir besatt berätta bara begagnande 
benämnda begrepp. Basta. 

Coolt collage, cerebrale chefen! Checka copywriterns charader, crazy curry-chutneymix, 
cha-cha-cha-chans.

Diggar du detta? Driver dig din dårskaps drifter diktatoriskt destination delirium, då 
du dröjande deklamerar dessa ”dikter”? Dansar dendriterna dervischartat? De distala 
delarna dallrande? Dreglar dagdrivarjagets druckna demoner distraherande? Då delar 
du Davids diagnos, döms dubbelt drabbad: divinatoriskt/demoniskt.  
Explicit estetisk epik engagerar envar, eller? 

Fundersamma formuleringars fängslande förespegling – förnyad förståelse för funda-
mentala förklaringsmodeller – får förmodligen förklaras för förrädisk fallgrop, fanta-
sifoster. Fast f-n, fortsätt, fränder, för formen fascinerar, förför, förtjusar, formidabelt.. 
förlåt? Floskler? Förvisso farligt fastna för formler. Frigör fantasin! Fort.

Gångbart genreöverskridande grepp, genomfört genomgående, garanterat grymt. Gack 
glutta! 
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Hallucination: hugade hardcorefans håller hallelujamöten, hukar hulkande, hetsar hest, 
hummar haikuliknande haranger, hedrar hädangångne Henrikson (hoppas han hör hur-
raropen, himmelskt häpen). Hitreste hjälten Hellsing håller hov; härligaste humorn har 
hittat hem.

I ifrågavarande inlaga igenkänn illustrerade ingivelser. Ibland innovativa, ibland inkon-
sekventa, inkompletta, irrläriga, irriterande, infama, inbilska, insinuanta. Inte integre-
rade. Istadigt inspirerade. Intresserade inbjuds idissla innehållet. Ifrågasätta idéerna. 
Insupa infallen. Inse insikterna. Interaktivt. Idag, imorgon, ideligen. 

Jag jagar just juste joller, jazzigt jidder, jungfruligt jox, jublande jahaupplevelser, ja, jäklar. 

Klurigt kombinerade konstruktioner kan kanske kännas konstiga, krångliga, krystade. 
Kontinuerlig kontakt kreerar konstant konsumtionsbehov. Kolla! 
Lovade läsare! Lämna larmrapporterna liksom likriktningens läroplan. Låt lediga löp-
ningars ljuvliga ljud långsamt lägra lystna lynnen. Lagra levererade läckerheters lugnan-
de lisa. Lovsjung läslasten, leklustens lillasyster. Lunka lojt leende längs livets led. 

Medelst medlet markerar medierna makt. Mixtrandet med materialet manifesterar 
många möjliga manus; muntra modifikationer massakrerar mästerligt meningarnas 
monopol. 

Naturliga njutningsupplevelser närs när närliggande notbilder når nervsystemet. 

Omkvädets oväntade ordföljd offererar originella orienteringar, ornamenterade opposi-
tioner. Ojojoj!
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Passagernas påtagliga perfektion prålar pretentiöst, populariteten pulserar puerilt 
populistiskt, pregnansen påfallande påver. Passopp! 
Rubrikalliterationer roar redaktörer, reklammakare, rolighetsministrar. Rutinerade ”ran-
dare” rimmar raskt, respektlöst, resultatinriktat, rider rastlöst retorikens rytmer. 

Språkliga särdraget – stavelseserier som sekvenserar samma startbokstav – signalerar 
speciell skönhet, sensualism. Samtidigt… självständighet. Sant såtillvida som snart sagt 
samtliga skvallerblaskor, sensationspress samt seriösa släktingar ständigt serverar sagda 
sinnrika, skojiga, snirkliga stilgrepp som smakförhöjare. Skåda själva! Säg sen! Stundli-
gen syns samma sak. Sannerligen! Säkert!
Telegramlika textelement tilltalar tidsstressade. Trendigt tillrättalagt tidsfördriv, tillika 
tongivande. Ta två till téet, tequilan, Tullamorewhiskyn. Tacka tillvarons tjusning.

Understundom upplevs upprepningarna utomordentligt uttråkande, uppblåsta, utstude-
rade, uddlösa; understundom uttrycksfulla, unikt upplysande, utvecklande, underbart 
underhållande, urkul. Underligt…

Väl valda vändningar verkar vara väldigt viktiga varumärken (Volvos värde varar, våga 
vägra vitt, veni vidi vici), vilket versernas vingslag vidimerar.

Ypperlig ytterlighet. 

Åskledare åt åtråns åder.
Ämnets ändamål är ändliga, ändå älskvärt.

Överförtjust överlåtes övriga överläggningar.
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Arv

Abel avlivades av anförvanten. Akten – avfällingens avtryck – alstrar alltjämt allas av-
sky. Ansvarsfrågan anses avgörande. Av aktningsvärda anledningar. 

Begreppen ”blodsband”, ”bröstarvingar” bevisat besudlade. Betydelserna betonar bind-
ningarnas belastningar. Bonusen (blint beredda bundsförvanter) balanserar bara bråk-
delen bråk, bänga beroenden, blinda böjelser. Barnen blir bruksföremål. Bättre bygga 
betydligt bredare bas, bryta biologins bördsbörda, bossarnas bödelsvälde.

Cellkärnans cocktail civilisationens clou.

Du drivs delge de dina digra diktat; däri dväljes dårskap, därest dina dåd danar deras 
dom. Du dör, definitivt. DNA-fragmenten dröjer dock, dominerar durabelt dolda dimen-
sioner. Domänen ’du’ - dina dokumentära delar, diffunderande diskurser, de dateras 
däremot dramatiskt; dalande dammkorn, därefter dunstande, definitivt dagtingade, 
dinosaurielikt. Drömda? 

Energin existensens eviga essens, erfor Einstein.

Föräldrars fostringsförsök fixar förutsättningen för folkens fortbestånd. Flertalet famlar 
förstås förskräckligt, fast förvånande frekvent förevisar facit faktiskt fullgod funktions-
duglighet.

Generna, Gudomens genialiska grepp, garanterar genomets gynnsamma gång genom 
generationerna.

Härsides härskar habegärets hets, hjärtskärande hårdhet, hemska hungerår, helvetiska 
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hunnerangrepp, hatiska härskare. Hinsides hägrar helhet, hugsvalelse, himmelrike. 
Händelsevis hjärnspöke. Hursomhelst… hur har humanisterna hjärta högdraget hävda 
hängivenhetens hopplöshet, häda hoppets hereditet?

Ingen insåg ildelningens intelligens, informationsteknologins intrång i immaterialrät-
tens innersta idé.  

Jordklotets järtecken jobbigt jämmerliga.

Konservativa kunde konstruera kontinuitetsbegreppet kartellikt. Kommunisterna kal-
lades kriminella. Klyvningen konstlad (kålsuparprincipen).

Livets likgiltiga lottfördelning lurar lätt landets listigaste: lättjefulla lebemän lyxlirar 
lustfyllt, likaledes lönas ljusbärare lågt – larvigt leta legatets lagbundenheter. Lev!  
Männen må maliciöst misstänkliggöra modersmakten, men motståndet manifesterar 
mest målsägarnas makalösa misogyni. 

Nischer nedärvs naturligt, normaliseras naturstridigt; när någon naiv novis nästan når 
nästa nivå näpsas nytänkaren nesligt. Nackstyva normalitetsivrare nekar nonchalant, 
nästan njutningsfullt: ”Nänä, neråt, neråt!”

Omodernt offra omtanke om omvärlden. Och också ovant. Omgående omsvängning 
oumbärlig.

Perimortem plägar pengars plåstervärde punkteras. Plågade personer prioriterar pallia-
tiva piller. Paniken pressar på. 

Resliga reliker rymmer riktningsvisare rörande rätt rutt.



Sayonara, sinnessnara! En alliterativ ABC-bok

25

Särkullsstatus skapar speciella svårigheter som samhällsdebatten sällan synliggör.

Testamentets tunna, tysta trycksak talar tydligt till tidsoptimisten: ta tillvara tillvarons 
tjusningar!

Utbildningsväsendet uttrycker underliggande uråldriga umbärliga ukaser, uppfinner 
understundom utmärkta uppgifter. Udda…

Vi vandrar vår väg, vagt varse våra verkliga villkor; vålnadernas värld visar våra virtu-
ella val. Vågar vi?

Yggdrasilyoga.

Åstundan återskapa åtgångna år ådrar ådrade åldringar åtlöje.   

Ättestupan är ärligare än ändlöst äckliga ”äldreomsorgen”.

Önskas överlevnad? Öppna ögon, öron, ös ömhet över övriga! 
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Berusning

Att använda artificiella agens adresserade “ad astra” 28 anses allmänt avskyvärt. Auk-
toriteter avfärdar Atmans 29 allmosor aggressivt. Avståndstagandet alarmerar. Annan 
attityd anbefalles: administrationen av alla andliga acceleratorer avancerar artens an-
strängningar att andlöst ana Alltets ansenliga antal andemeningar, aggregerar associa-
tionerna, adderar antydningarna. Adla aktiviteterna altruistiska, användbara, artistiska, 
akademiskt användbara, absolut autentiska. Assurera alla avfällingar allmän amnesti. 
Annars? Arma allmänhet!

Berusningens baksida bokstaveras brutalitet, beroende, bedrövelse, beklämdhet, bakrus, 
bländverks bedrägeri, billig balsams bedövande bot. Bestämt! Belackarnas bistra bannor 
blottar blott besvärande begreppsmässiga brister. Balans behövs. 

Censurmänniskan celebrerar civilisationens celltillvaro.
Drogerna definitivt direktrutten – dito den dyraste - dit drömmarna dagas. Där diktare, 
drönare, drinkare dokumenterat dessa domäner, dödas, dubbas deras diktning destruk-
tiv, dålig, djävulsk. Därigenom döms dåtidens dialektiska debattörer dåraktigt. Drogfritt 
duger dock - dansa, debattera, dyka, dyrka - dessutom drar det drastiskt dalande doser 
drivmedel. 

Elixirers eviga existens erbjuder erforderlig evidens, eminent empiri: extatiska erfaren-
heter e’ essentiella, euforin en elementär existentiell ekologi.

Förälskelse, fördjupning, fascination, flow 30, frosseri – fenomenet flitigt förekommande, 
fast ”fejkade”, falska, fingerade företeelserna (främst förmedlade från förbjudna frukter) 
fastställs fungera förslappande, fördummande, förslavande, fascistisk! Fascinerande… 
Förvisso: fakta finns för föreställningen. Fast fördomarna fantastiskt förenklade. Förfina 
förståelsen för fokuseringens, fantasins fenomenala funktion för folkens fortbestånd! 
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Förmågan finns faktiskt för fritt förfogande. Feel-dela!

Glorifierade gangsterskildringar gav genren gemenskapsrus gemen gestalt. 

Håller hjältarna Huxley 31, haschischätarna 32, hopen hallucinatörer högt, hur horden 
hårdnackat hävdat hjärnans hägrande högre härader, hänförelsens hunger. Hatade, hyl-
lade. Heder, helt&hållet!

Intravenösa injektioner inga idealiska ingångar i Intigheten.

Jazzjam, jamMa, ja, jaaaaazzzzz, Ja Mma Jamen!  Jadiderimadideli, jomenvisst.

Kan känslan klargöras? Kanske… Klarhet. Konstig kättja. Kubikkomik. Kopiöst kraftfull 
koncentration, kretsande kring kosmos kollektiva klangbotten. Katarsis.

Leary 33 lovsjöng LSD litet (?) lättvindigt. Lagmännens lögner landar likväl långt lovarts. 
Läromedlet lät legioner lärjungar lämna larmet, leta lyckans lysande löfte – ljuvligt, lutt-
rande. Legatet likväl läskigt: lik, livsleda, långvariga lagbrytare.

Maximera medvetandets möjligheter medelst mässade mantran, mystiska möten, mental 
motion. Men minns: man måste måna mellanrummen mellan magins mäktiga manifes-
tationer. Måhända med mekanism motsvarande motboken? 
Namnets nav nalkas, när ni når nuets närvaro. Njut nämnda nyckelupplevelse naturli-
gen, närsomhelst! 

Opinionen omkring opium, OP och olika orienteringshjälpmedel ofta ordentligt ogin och 
oförnuftig. 

28 Ad astra är latin för ”mot stjärnorna”.
29 Atman är ett uttryck inom hinduismen för universell själ eller ande.
30 Flow, flyt, är ett begrepp inom psykologin som syftar på ett tillstånd som uppstår när någon medvetet 
ägnar sig åt en verksamhet med bestämt mål, myntades av psykologprofessorn Mihály Csíkszentmihályi.
31 Aldous Huxley, brittisk författare (1894-1963). I böcker som The Doors of Perception (1954), på svenska 
En port till andra världen, och samlingsvolymen Moksha diskuterar han bland annat sina erfarenheter med 
psykedeliska droger och deras betydelse. 
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Passionsportalen permanent passerbar. Praktisera påpassligt på pendeln, pizzahaket, 
puben. Prova personifiera Peter Pan. (Påstår personen PP poserar påtänd?)

Regeringars rusreglering ruggigt regressiv. Rationellare redogöra rörande rusmedlens 
revolutionerande rymder. Rätt rutet: Rusets raserande roll – raseriutbrott, råa relationer, 
reellt rikstäckande räfst – renderar resultaträkningen riktigt rörig.

Ses som spritsignal, sinnesutvidgandesubstanssynonym. Speciellt svensk sammankopp-
ling? Stränga, subliminala stämmor som sorlar samma sång: Synd! Skam! Skrålande, 
suputen saboterar samhällsbygget. Se såna sociala sammanbrott som seklers sedeslöshet 
skapade. Sant som sagt. Strikt seriös ska Svensson sammanfattas, skeptisk, sensoriskt 
sparsam, ständigt smått sur. Skålarnas summa ska strängt sanktioneras. Solidaritet sta-
vas snålhet. Spontanitet ses som suspekt, skum, sannolikt subversiv. Sexualiteten sköts 
som särintresse, säkerhetsventil samt skyldighet, som satisfierar släktet. Sedvänjan som 
styrker sinnessjukan. Som saknade sinnesnjutningen som sådan sina sanna skäl. Syn-
nerligen sorgligt. Säkerligen självmordsorsak. Stackars satar!

Typiskt tecken: tiduret tänjs till tusen. Tappar tidsuppfattningen. Timeout. Toppen! 
Utan utlevelsen undergrävs urmänniskans ursprungliga utlopp. 

Vem vet varför vi vidgar våra virtuella vyer? Viljan verkar viktig. Våga värna vår vitala 
vandringslust, vardagligt verksam! Vakta vinets verkliga, virriga, visdomsord.

Yo, Yo, YO….gaaaaaaaaaaaaaaa!

Åstundan åka åstad återkommande återvändsgränd.

Älska äventyrarens ärliga ärr. Även äckliga äxemplar (äldre).

Ölpubarnas överlevnadsvärde övertygar. 

32 Jfr boken The Hashish Eaters av Fitz Hugh Ludlow skriven 1857.
33 Timothy Leary (1920-1996), amerikansk författare, psykolog, en gång forskare vid Harvarduniversitet, pro-
pagerade för en ökad användning av sinnesutvidgande droger, främst LSD, under kontrollerade betingelser. 
Betraktas av många bedömare som orealistisk, ansvarslös och farlig.
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Choklad

• Arla användarna aztekerna avlivades avskyvärt av anländande angripare.
• Antioxidanterna assisterar artärernas arbete. 34 

Bländande blev bitter bönas bana, bortglömt bara branschens basvillkor: brutalt barnar-
bete  

Casanova - charm – choklad – coitus – ciao! 35

Drickchoklad dracks där dominikanermunkar, droghandlare, dito dubiösa damer dvälj-
des.

Erövrarna erfor entusiastiskt energidryckens egenskaper; efteråt ersatte emellertid ef-
fektiv etnisk eliminering eventuell ekumenisk eufori.

Flytande fonduechoklad får fukta färsk frukt, föder frosserifantasier, förutsatt föda finns, 
förstås.

Gudaspisen gav Goethe Gretchens gunst; gratifikationen garanterat gubbmage 

Herrefolkens hänsynslösa handel hemsk historia, hujanemej….. här har han härliga 
helnötskakor, hadet!   

Indianerna insåg inte inkräktarnas illvilliga intentioner, inbjöd idealistiskt innan intig-
heten inträdde. 

Juste jäsning jämte jordrullning jätteviktiga 36.
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Konstigt: kakaobönan kan kanske kallas komplett kostkoncentrat; kakaoarbetarna käkar 
knappast. Konsumtionen kolossal klassfråga.

Läkemedelslik, löd Linnés lovord 37. Lottlösa lantarbetare lär lystra lindrigt lyckligt. 

Munkar medförde Montezumas märkvärdighet mot Madrid. Marknaden marscherade 
makligt mot maximal mättnad. Massakrerna mindes man med mycket mindre målmed-
vetenhet.

När natten nalkas, når nödställds nakna näve nöjt nötchokladen. Njutningen neutralise-
rar nästan nedkylningens nederlag. 

Olivia och Oskar ordnar O’boykalas; OBS: OSA omgående!

Pralinpresent pyttepaketerar partnerpassion perfekt (pinsamt påtala plockarnas potenti-
ella plågor). Partytime. Puss, PUSS, penetration. 

Roalds råa roman redan rolig rulle 38. 

Sekelåret sexton såg Sundbyberg Sveriges största starta 39.   

Tilianders telning 40 titulerade trakteringen Theobroma, tänker: tilltalade termen teoso-
ferna? Tillåt tvivel! 

Utebliven utsökthet urtidsmänniskan ultimata underskott.

Vetenskapliga vinningar vidgade varans värde; våld vaktade vinsterna. 
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Yogapraktiserande Yngve yppade yrkeskonditorns ytkunskaper – yxmördades.    

Åter åsidosatte åsynen å årgångschokladen Åkes återhållsamhet.

Äldretiders ädlingar älskade äta äggchoklad.

Örtéet övertog Ögonkakaons övertag. 

34 I modern tid har man upptäckt att en typ av s k antioxidanter som heter flavanoider i bönan har positiva 
hälsoeffekter. Bland annat underlättar de arbetet för artärerna, blodkärlen som för syrerikt blod från hjärtat 
ut i kroppen. I synnerhet mörk choklad är hälsosamt i det här avseendet.
35 Det är historiskt belagt att Casanova, den kände 1700-talsädlingen och kvinnotjusaren, var förtjust i chok-
lad och inte sällan bjöd sina kärlekspartners på den i samband med sina amorösa äventyr. Han tyckte den var 
mer stimulerande än champagne, och det sades att han kunde dricka upp till 50 koppar choklad om dagen. 
Drycken hade rykte om sig att stimulera potensen och kärlekslivet som s k afrodisiakum.
36 Produktionsprocessen för kakao och choklad består av många steg och är komplicerad. Plantan är också 
mycket känslig, och varje steg i processen måste utföras på rätt sätt. En del i processen är att bönorna packas i 
lådor eller tunnor och får jäsa i upp till en vecka. Det tar bort bitterämnen och lockar fram den karaktäristiska 
kakaodoften. Sedan torkas de i solen 1-2 veckor och rullas i jord innan de rensas, torkas, krossas och mals till 
kakaomassa, ur vilken man pressar bort hälften av fettet för att kunna framställa kakaopulver. 
37 1741 konstaterade den svenske botanisten och läkaren Carl von Linné (1707-1778) att kakaobönan kunde 
motverka symtom på borttynande i samband mot lung- och muskelsjukdomar, bota hypokondri (inbillnings-
sjuka), avhjälpa hemorrojder och ge sexuell stimulans.
38 Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken (Charlie and the Chocolate Factory) utkom på engelska 1964. 
Den filmades två gånger, 1971 och 2005.
39 1895 grundar Johan Throne-Holst 1895 Freia Chokladfabrik i Oslo. Den är moderbolag till Marabou som 
1918 bygger färdigt en stor fabrik vid Sundbybergs gamla herrgård utanför Stockholm.
40 Carl von Linnés far hette Tiliander. Carl von Linné ägnade hela sitt liv åt att klassificera och namnge flora 
och fauna med latinska och grekiska namn. Han gav kakaoträdet dess latinska artnamn Theobróma cacáo 
som är grekiska och betyder Gudarnas föda.
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Död

Allt, allestädes avklingar, avslutas, avlider, alldeles apropå: adjö. 

Begravningar brukar betyda betydelsedigert bottennapp, blottlagd brist, barskrapad 
bortavaro. Behöver bestämt bryta bilden. Bönerna, blommorna, bårens bastanta bevis. 
Bigotteriet borta. Befintliga betygelser betryggande. Behagligt. 

Cäsuren cementerar codan.

Därest döden drabbar dig direkt, duger dessa dikter dessvärre dåligt. 

Eländig epilog? Efterlys eutanasi. Erlägger enkelresa: egen, evig existens existerar ej. 
Eftermälets etikett erkänner endast exalterade eufemismer. Ersätt excesserna! Erövra 
expressiv enkelhet: ”Exit en envis engelsman”. 

Förståndsmässigt flyr förnuftet från födelsen framåt från fruktade fakta, förståelsens 
fasa, famlar frenetiskt, flaxar förtvivlat, företar fruktlösa flyktförsök, förhalar, förhandlar 
för förlängt festande – finner finalt försvinnande, frånvaro, förlust, fast fastmer: frihet!

Gravens groteskt garvande gap gormar glupskt: ”gonatt”!  

Här hemma har han/hon Hades, himlen, helvetet; hinsides hägrar högst högtidspsal-
mens ”hö”. Hågkomsterna hälsar hem. Haja!

Individuell intighet intet. 

Jag jobbar, jag jobba, jag=jobb, jag Job, jag.. jo!, jag j, jag, ja.. j, ….
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Kübler-Ross 41, krisens kejsarinna, kunde kommunicera kärlekens kraft. 

Liemannen långlivad ledsagare. Lossar lasterna, lugnar ledbrutna lemmar. 

Må mortalitetens minut mötas med mod, men månne myndigheternas missriktade miss-
bruksrädsla medför minimerat morfin? 

Nå… när nollpunkten nalkas, når några nånsin nåden? 

Odödlighet? Ogärna. Orken odryg.

Palliativvården plåstrar personens potentiella plågor. Prognosen principiellt pessimis-
tisk, prejudikaten prekära, premieras post-mortem.

Reinkarnation? Riktigt ruggig rövarhistoria. 

Suicidprevention? Självklart. Suicidförbud? Sällan! Söka självmordet syns självet som 
snart sagt sista solitära skyddsåtgärd, somliga (Sylvia!) skulle säga skyldighet.

Tillvarons tidsbegränsning… tanken terrorstämplad, termerna torftiga. ”Terminalvård” 
täcker transittillvaro, ”tanatologi” totalt trist. Tempelväktarna talar tom tröst till trötta, 
trasiga: träna tillit, tålamod, tro! 

Ultimata undergången upplevs undantagslöst.

Verbalt vill vi visserligen värna vilostundens viktiga värdighet; värst vad verkligheten 
verkar variera väsentligt…

41 Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) var en schweizisk-amerikansk psykiater, författare och omstridd pionjär 
inom arbetet med svårt sjuka och döende samt i forskningen om nära-döden-upplevelser. Jag fick förmånen 
att träffa och intervjua henne för Expressens räkning i Chicago 1975.
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Yoga, yoyo, yo…

Åderbråck? Ågren? Åldersnoja? Ångrande återblickar. Ånej! Åjo. Åkey…

Ärlig än? 

Ödeläggelsen övertygar överallt. 
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Ensamhet

Andliga avancemang assisteras av avskärmning. Avskildhet alstrar annars ambivalens. 
Antingen anammande: ”Ahhh, allena, álleluja!” Alternativt avsky: ”Ack, arme alleman, 
alldeles avknoppad, alienerad, akterseglad.” 

Begynnelsen: barnets beroende. Bindningarna behövs. Bara banden bitvis bryts, brukar 
bearbetningen bli bra, betänk blott balansens bräcklighet. Bortglömt barn blir bara bit-
tert, bundet barn brottsligt begagnat. Båda bristerna bådar besvär. 

Clownens charm chimär.

Deprimerande? Din destruktiva definition driver diskursen dithän. Differentierar du 
däremot den drivande, danande delen, då dagas det. Drick din dagliga dos.  

Eremitlivets eviga eftertanke erbjuder en existentiellt eftersträvansvärd effekt. Endast 
enstaka eldsjälar erövrar emellertid euforin. Egendomligt egentligen…

Fruktad företeelse, fast förmågan finna förknippade friden förutsättning för frihet, fram-
gång. 

Gudstro gav gårdagens generationer gemenskapskänsla. Garanterad grundtrygghet 
glömd, genomrutten.  

Hoppingivande hjältemyter hugfäster heroiska handlingar. 

Intighetens ingivelse i isoleringscellen inger illavarslande ilningar. 
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Jantelagen Jämmerdalens jämställdhetsförordning.

Kreativitetsprocessen kopplar kollektiva, kosmiska krafter, konstant kontaktbara. 

Lämna lidandet, ledsamheten, lista livets ljuvligheter. 

Måluppfyllelsens mästerskap må markera mognad, men mina minnen mest miserabla, 
mobbing, mardrömmar, molande melankoli.

Narcissism nödlösningen, när nakne nödställde nutidsmänniskan nekats nog närhet.  

Osmart odla outsidermentalitet, offererar olycka, om också oppositionell offerroll. 

Pessimisten plågas permanent; passioner, personsamband penetrerar pansaret partiellt.

Rädda rekommenderas resa reservationslöst. Röner: resurserna räcker.  

Skilsmässostatisken säger sitt. Separationer stärker sura sambors självkänsla. Samhället 
ser självvald soloresa självklart som sekundärlösning, samtidigt synes saken satisfiera så 
stora subgrupper, särskilt svenska sådana. Sällsamt!

Tvångsmässig tvåsamhet tangerar tortyr. Tilltagande taktlöshet tryfferar tristessens ter-
ror. Tilltron till tillgångarna töms totalt. Trätorna turnerar tystnaderna, tvångstankarna 
tilltar, tragedin tär. Tråkigt. Totalt tröstlöst. 

Uttrycket under utredning utstrålar undantagslöst utsatthet, uttråkning, uppgivenhet, 
upplever undertecknad, uppges ursäktande. Usch!
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Vi vill väljas, vem vill vederfaras vämjelse? Vara värsta vrakspillran? 

Yogastkramning.

Årtidsväxlingarna återuppväcker åtrån.

Ärligt äskat – äldres ältande är äkta ängslighet. 

Övad övergivenhet ödelägger önskan öppna ömhetens övergångar överhuvudtaget.
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Fantasi

Avslutande akten: Anders: (avmätt) Asså, annan avser att anmäla avarterna… Anna: (ar-
gumenterande) Anmälningar avgör aldrig allting. Acceptera alternativa… Anders: (at-
tackerande) Anarkist! Avskaffa alla avvikande aktörer… Anna: (aggressivt) Avskyvärt, 
Anders! Anders: (arrogant) Arga Anna. Anna: (axlar armborsten, anfaller) Arrgghhh! 
Anders: (avlider) Aj, aj, aaah…  Anna: (andlöst) Anders! ANDERS! (applåder)  

Berits brutna borta bra-skylt blåste bländande blåvit bland basarens bråte. Birger beta-
lade, bilade bort. 

Concerte-meny: Caesarsallad con C-durandante, clubsandwich con C-molladagio, cle-
mentineparfait con Ciss-durpresto, chokladbit con coda. 

Därute draggar Dorit dagligen de dolda djupen, driver de dräktiga drömmarna dit dina 
drifter drar dem. 

Erik erotiserade endiver (enkannerligen ekologiska exemplar), erfor en exceptionell eg-
gelse efter endiveintag. Erektionerna efterliknade Eiffeltornets exteriör, ejakulationerna 
Etnas eruptioner. Efter ettusensextiotvå exploderade Eriks extremiteter egenartat. Eriks 
eftermäle: en evig ed - exkommunicera envar endivemissbrukare.    

Förrådsförälskelser: fjolårsflingorna förströr florsockret. Fruktchutneyn faller för frö-
blandningen. Fastepaketet flämtar febrilt framför fruktjuicerna. Farinsockret frestar 
fibergrynen. Fiskpinnarna fingrar frenetiskt frånvarande. Fjärilspupporna förför filbun-
ken. Fläskslamsorna fjäskar fånigt för fluglarverna, förbereder försiktigt flykten. Fatölen 
flamsar förstulet. Fladdermössens flirt förstummar flädermoussen. Fikonmarmeladen 
föredrar frityrresterna framför fullkornspastan. Flatbrödet fläker fram fina formen för 
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floraasken. Fraskuddarnas förspel förlänger Fyffesbananerna. Falafelmixen får frispel. 
Fetaosten fixar farthållningen. Fortsättning följer, förmodligen.

Grammatisk geografilekion: Gränden gömmer Gretas gråt. Gatan glömmer Görans gåta. 
Grinden granskar Gabriels gäster. Gården godtar Gordons gärningar. Gungan grenslar 
Guns gudstro.  

Hamnade häromdagen hos Hornstulls Husband Hångla Hårdare (HHHH), hängde 
halva helgen hos häringa häftiga hårdrockarna, hörde Hasses hetsiga horn härifrån 
Hornsgatan, Haralds härliga Hammondorgel hemifrån Hammarbyhamnen, Hedvigs 
hesa harmonier hela Heleneborgsgatan. Helena hade hittat hennes haitiska husas hem-
liga halspastiller, hustlade Hennessycognac, hummade Hårgalåten hårresande hjärtlöst. 
Harald huserade helst hos herbalisterna, haschrökande habituéer. Hannas hållhake har 
hittills hemlighållits. Horribelt. Hittegodsavdelningen hanterar hela historien. Hårfrisör-
skan Helga hatar high-haten, har helomvänt, hyrt hippa hårsalongen ”Hundra hårstråns 
hemlöshet”. Harrys hund hetsäter. Helaftonsföreställningen hotas. Huvva!    

Illgrön ilade illern Ingmar in i Ingers illustratörsstuga. Installationsfel, illpep illern iv-
rigt, ingick illustrationskontrakt.   

Jasägarens jeremiader: Jomenvisst, jajamensan, jadå, jodå, jaså, ja, jo, javisst, jovisst, just, 
justde, juste….

Kvällens kolumn kallas ”Kalles korv”. Kröp Karlaplanhållet. Klockan klämtade kvarti 
koksslaget. Kändisarna kryllade kokett, konstlat koola, käkade kallsinnigt kladdiga 
knäckebrödsmackor. Kåta karlslokar klängde kättjefullt kring kaféernas korgstolar. 
”Kolla, Knugen!”, kvittrade klungan knäppgökar konsternerat. Kungen köpte korv. 
Karlaplanskurden kunglig korvleverantör! Kalabalik. Kamerorna knäppte kulsprutelikt. 
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Konstpaus. Kurden: ”Ketchup?” Kungen (kluckande): ”Komiker! Kalles Kaviar, kant-
änka!”

Ljusdals lysande ’lektrikerband Ledningarna lirade Lions. Långa led Lindyentusiaster 
längtade lägra lokalerna, läget laddat, lagens lakejer lugnade lulliga lagagare. Lockande 
ljudet leddes långväga. Lasse lystrade liksom Lisa, lämnade liarna längs ladugårdsväg-
gen, långa lejongula lemmarna liksom längtande löpa linan…  ”Läget, Lisa? Lions?”, log 
lintotten Lasse lite lätt lurigt. Läckra Lisa lade ljusa lockarna lodrätt, levererade Lasses 
lyckosvar: ”Lugnt, låna Leffes Lamborghini”. Ljushuvudena lögade lekamen, lämnade 
lantlivet, leriga, lortiga labbarna löddrade lena. Ljusdalsälven löpte lömskt.

Mätarlarven Måns mumsar mellan mätningarna, myser, minns: ”Måste memorera mina 
memoarer, ’Många mätta mil’, måhända Mangaserie, med!” 

Notis, Nya Norrland, nittonhundratvå: ”Nyårsnattens nativitetstal. ’Nettoökningen nu-
mera nästan nöjaktig. Nitton norrländskor nedkom. Naturligtvis når några nyfödda nog 
näppeligen nästa nyårsafton’, noterade nattsköterskan nyktert, när NN:s nöjesreporter 
Niklas Niklasson nagelfor nyföddhetsstatistiken.”  

Om origo och ordinater ordade orienteringsläraren ofta, ordentligt original. 

”Praktexemplar”, pep Pamelas pelikan Peter Pan, plakatfull, pekade på Påfågeln Pia. 
Pensionerade pilgrimsfalken Pol Pått protesterade: ”Pliiis! Pias pappa präktigt pryd, pas-
sare!” ”Prat”, pös pilfinken Per Procura. ”Parera potentiell påfågelspåsättning, pronto!” 
Pia prålade, Peter pangade på, presterade praktfull penetration. ”Peter pippa pippin”, 
påpekade papegojan Palaver Pullover pragmatiskt.  

Roger rundade rastgårdens ruta, repeterade rastlöst rutinen, rabblade rubbet råd, räddes 
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risken ruinera rymningsförsöket. ”Riv rotavdraget, rasera roten, ramla raklång, resning, 
ryggen riktigt rak, rusa riktning Riksskatteverket. Resten? Rock ’n roll.” 

Skurarna slut, skogsstigarna sörjiga. Springer sakta. Sagolik skymning sänker sig snabbt. 
Stannar. Ser spanska skogssniglar skockvis sluka sommarens skördar. Satan! Saxen ska 
skära sönder slemmiga slangarna, skitkorvarna. Snipp, snapp, snorum. Snuskig syssla. 
Självbilden sönderklippt. Somnar sedan svettig, stirrig. Snarkar. Ser sniglar stora som 
skyskrapor som stormar söderut, slukande samhällen, sadistiskt skrattande som Sey-
mours spirande superblomma. Skakar sjukligt, skriker, spyr. Så slutar säsongens sista 
sensommarkväll. Sent ska slaktarens synder sonas!

”TYSTNAD. TRAGIKOMISKT TURTRASSEL. TAGNING TIO.” Tankspritt tittade Tore 
trött tills tevens tungomålstalare tystnade, tassade till tillbedjaren, trasiga transan 
Trisha, timmerstockssnarkande, trivsamt tillbakalutad tättintill takstolen. ”Toodiloo”, 
tjoade Tore trevande. ”Tjafs, tig”, trätte Trisha tvärsigenom tidsskillnadens trötta töcken. 
Tore tecknade tillkämpat taktiskt. Tandemcykelns träsadlar tronade tilltalande. ”Titta! 
Tänk”, tillade Tore. ”Tjugo tår trampar tillsammans. Ta tur?” ”Tackar, tackar”, tindrade 
Trisha trankilt. ”Törhända till Trelleborg?” Textens tvenne trånsjuka tog transportmed-
len, tågade till torget. Två tråkiga tillbud tillstötte. Träningskläderna trasslade, T-shirten 
transformerades till tvångströja. Tore tillika Trisha tvingades tillsammans tjuta: ”Taxi!”. 
”TACK! TA TIOMINUTERS TEPAUS!”

Uppköpare: - Undrar, undulatutförsäljningen? Undulatägare: - Under uppackningsrum-
mets utgångsskylt. Undulaten Ulla: - Underkylt. Uppköparen (uppretad): – Ursäkta? 
Undulatägaren (urskuldande). – Undulatens uttalande… Undulaten Ulla: - Utrota uppkö-
parna. Utan undantag. Undulatägaren: - Utmärkt uppslag, Ulla!  Undulatägaren/Undu-
laten unisont: - Undergång utan undantag! (Uppköparen ut). 
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Var Västern verkligen vild? Var varenda veranda vansinnig? Varje västanfläkt vanvettig? 
Vankades värsta vampyrattackerna vareviga vardag? Var vilostunderna virtuella? Vem 
vet? Verkligheten visar väl vissa varumärkens vikt. Vändningen ”Vilda Västern” var 
verkligen vidunderligt vital, visst? 

Yppiga yogalärare yttrar yrvaket ytterligare ytliga yrkesråd, yada, yada, yada yxskaft.

Åldringen åsåg ålagillets årliga åktur å Ångermanälven, ångrade åtskilligt.

Är älskare ädlare än änder? Är älskande änder äckligare än ätbara änglar? Än ärbara 
ädlingar? Än ägglika äpplen? Är…. Äsch! 

Östen övergav öltillverkningen, öppnade ödemarkens ödsligaste örtagård. Öppettider 
överflödiga.
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Gräns

Ambivalenta avstår avgöranden, allianser, anammar alternativa aspekter, accepterar att 
allt andas autenticitet. Attityden alstrar andras antipatier, avogsamhet, alldenstund alla 
anar avtalsbrott, attentat. 

Bortom besuttna borgares blänkande bostadsområden, bestörta bannlysningar; bekvämt 
bortglömda bakom betongväggarna, bor bristutsatta, bistert begrundande bombplaner. 
Barriärerna bildar brottytor, befäster brotten. 

Censuren cementerar controllerns checkboksmentalitet.

Diskursbegreppets digra duglighet, dess djupa, dramatiska, drabbande dådkraft dväljs 
däri: default-mässigt definierar diskursen det dolda, delade, därborta, ditom dikesre-
nen, det där du diskonterar, disassocierar. Diskursanalysen demonstrerar därigenom 
diagnosmakarnas drift dräpa dubbeltydigheten. Demonstrationsexempel: de döper din 
dysterhet depression, därmed dikterar de dina drogrecept. 

Erotikens eld eliminerar enskildheten, effektivt, ehuru endast enstaka eror. Ensligheten 
existerar en evighet. 

Foucault framhöll framförallt formuleringarnas farliga, förföriska förmåga. Färdiga fra-
sers fyrkantiga fångstnät fängslar förståndet, försnävar förståelsen, förtrampar friheten, 
förvrider fördragsamheten, förtullar fantasin, föder fascism. Fram för flerstämmigheten!

Gissla gärna gubbarnas/gummornas generation ’glömsk, gammalmodig, godtrogen, 
grundsynen galen’. Gallskrik ’gallimatias’, gubevars. Gräla gör gott. Gliringen ’gränslös’ 
garanterat grymmast, gör grånade gemenskapsgeneraler gruvligt generade, gråtfärdiga. 
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Geriatriker! Ge gärna gränsöverskridarna god gröt. 

Hin håle heter helvetets härskare, Herren himlens hjälte. Humansläktet har här halverat 
hela härligheten. Horribelt. 

Innovativa infallsvinklar iakttar inte implicita institutionella ideologier, irriterar in-
skränkta intensivt. Igångsätt idoga indoktrineringsinsatser i intentionen isolera intole-
ransen. Idealismens idé inne. 

Jag jag jag jag jag! Just JAG, jäser Jaget. Jämför, jäktar, jagar jämt junkturen. Jösses! Job-
bigt.    

Kroppens kontur konstruerar konsekvent klyvnad; klassiska kommunikationsförsök 
klarar knappast konflikten. Kärleken kan. 

Liminalt liv levs längs linjens löpning, lojalitetskonflikter legio, lydnad lågfrekvent. Lyn-
nig lycka.  Liberalismen levandegjord liksom? Liknelsen läskig! 

Murar markerat människans misslyckade medlingsförsök mest märkbart. Medan mas-
siva minnesstoder manifesterar maffigt missnöje, mer: mallig megalomani, medger 
metoden motvilligt monumental maktlöshet. Må mellanrummen minska! 

Natten normaliserar nästan negationen. Nästintill nästa nyhetsmorgon. 

Omkring oss oändligheten.  

Passkommersen präglar postindustrialismen. Penningbrist positionerar populasen 
parialikt, priviligierades pansardörrars paralyserade parasiter. Passar patrasket perfekt, 
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påstår populistiska politiker plus polissamhällets potentater. Pinans panna puttrar på, 
plågornas positionering påtagligt precis. 

Regler, riktlinjer, rättesnören representerar rimlighetens, rationalitetens rogivande 
radband. Runt randen rasar resten rotlöst, raserar reservationslöst rätlinjiga radernas ro-
givande rekreationsresurser, ropar rusigt rörans revolution: ”Röj, riv, rumla runt, rasera 
rubbet!” 
Separationen segregerar, särskiljer, selekterar si-så; start-stopp, söt-sur, stå-sitta, skym-
ningen signalerar slutet, soluppgången starten. Ständigt samma smärtsamma sakläge. 

Suddighet skildras ständigt som svaghet. Så strilar sanningens strålar. Situationen synes 
seriös, samtidigt så självklar, så skoningslös. Självet säger stopp. Se, sakernas skarpa sil-
huetter släpper, sugs suggestivt samman. Skummande slår sjöns svall sönder sandslot-
tens stolta spetsar. Spårlöst sköljs spåren sta. Sumpmarken segrar. Stora sammansmält-
ningen stundar.

Trosfrågor tillika territoriala tvister tycks tälja tändstickor till tidsödande trätor, terror-
dåd. Tillhör tilltagen tillvarons tröstlösa tillsatser?

Uppror utraderar uppfordrande utstakade utopier.

Visabestämmelser viktar vårt välbefinnande, vem vaktar visaansökarnas villkor? 

Yoga?

Återta årsringarnas ådror. 

Ätande är ägande.  

Ömhet öppnar ögonen. 
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Hälsa

Alltmer aggressivt, anmärkningsvärt arrogant, alldeles aningslöst anför allopatins 42 
anhängare allomfattande anspråk, avvisar alternativmedicinen absolut, anser alla an-
norlunda angreppssätt amatörmässiga, ansvarslösa, avskyvärda. Alarmerande! Andra 
aspekter assisterar användarna, avnämarna, allmänheten allra artigast. Aktuellt att 
agera anspråkslöst, autentiskt ansvarsfullt, akut! 

Balans brukar beständigt beröras bland betingelserna bakom bättre befinnande. Budd-
has, Brahmans 43 bud.

Cigarretten chikanerar cyniskt civilisationens cykler, censurerar civilbefolkningens 
chanser. Cupvinnare: cancersjukdomen.  

Dansa dig dit du dristar. 

Egenvårdens existens ett evigt ess, evidensbaserad eller ej.

Futtigaste försöken förebygga farsoter föredras fullständigt framför finaste försöken 
fixa förödelsen först framgent, försent... fast förresten, fan, flukta! Foten förmörkas, fixa 
fältskär’n fort! Förbannat! Fryser… förgås. Fader, förlåt, förl… 

Honnörsorden hel, helande, holistisk, hälsa har hedervärd, hoppingivande härstamning. 
Hälsovården hackar hursomhelst. Hoppas hela härligheten helomvänder. 

Ivan Illich 44 insåg institutionernas infama indoktrinering, ideologiska irrläror, iatro-
genesens inflytande i industrivärlden. Innebar informationen intensifierat intresse, 
insatser? Icke! Illich isolerades, idiotförklarades, illvilligt. Illavarslande, ignorant, irrite-
rande… Initiera integrativa interventioner idag! 
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Jymparen jagar järnhälsa.  

Kombinationen kunskapstillämpning-konstutövning kännetecknar kurerandets kuriösa, 
kufiska, konstiga, knepiga kultur. 

Läkekonstens lysande linje, livräddande liksom lindrande legat, löser lejonparten lekam-
liga läsioner; läkemedelstänkandets linje likafullt livsfarligt låsande. Lösningen lyder: 
legitimera, lansera lekmannaperspektivet långtgående. Logiskt.

Medicinens monopolistiska maktställning motverkar mestadels människors möjligheter, 
måste modifieras. Mittåt! Motiven? Men människa, meditera! Misstagen manifesta! 

Nålsticksmetoden nagelfors nyligen nitiskt. Några nyvakna neuronestorer negerade 
nonchalant nämnda naturmetod. Nattinatti. Någon nyfiken närvarande?

Olydnad ofta omvälvande, också om ordinationer. 

Passar pressuren, piggarna, pillren, pranayamaandningen, paryogan, påstéerna? Pass-
opp! Pompösa professorers populärförklaring proklameras påpassligt: Placeboeffekten!  
Resistensens rön rankas, räknas riktigt reell risk. Raseras riktade resurser, rubbas resten 
riktigt rysligt. Realisera rationella rop rörande restriktiv receptskrivning!

• Salutogenesens 45 syn stödjer sundhetens självklara styrka. 
• Sund skepsis ska ses som seriös. Samtidigt starka skäl syna skolmedicinens   
 sorgligt snäva ställningstaganden. Spikmattor som säljs  sägs sakna substans   
 som smärtlindringsstrategi, samtidigt som studier sägs saknas som skulle säker  
 ställa saken. Skolmedicinens slutsats saknar således stöd. Så säger skeptikerna   
 ständigt. Säg snarare ”stöd snarast systematiska studier”.
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Träning tidernas tacksammaste tips, tänjer tillvarons tidstilldelning trösterikt. 

Uttryckande utrensar, utvecklar; undertryckande underminerar, utdödar. 

Världshälsoorganisationens vision var viktig, vis, välformulerad, veritabelt världsom-
störtande. Varför vederfors vi vattniga, vanställda versioner? Vem vet? 

Yoga ytterligt ytaktiv. 

Ålägg åldringsvården ångervecka. 

Ärlighet är äkthetsintyg. 

Önskvärt örtmedicin överlever överallt. 

42 Allopatin kallas även skolmedicin eller konventionell hälso- och sjukvård.
43 Brahman är det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten inom hinduismen och indisk filosofi, i 
vilken den egna själen, atman, försöker uppgå.  
44 Ivan Illich var en filosof och anarkistisk amhällskritiker, mest uppmärksamad på 1970-talet. Han blev känd 
genom påståendet att sjukvården gör oss sjukaoch vägrade ta emot behandling för den cancersjukdom som 
ledde till hans död. (Wikipedia.se 090922)
45 Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder 
ursprung eller uppkomst. Professor Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. Det salutogena 
perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på 
så kallade ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”.
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Inventering

• Alstrat avkomma. 
• Avbrutit avhandlingsplanerna, avskyr akademin (aktionerna, antipatierna an-  
 tagligen associerade).
• Arbetar aktivt accepterande, avancemanget anspråkslöst. Anar avgrunden.

• Börjar bestiga bergstoppen, blank, bländande, betagande, brinnande, blåsten   
 bänder bort bitterheten, besvikelsen. Bliv! Bli bra bra. Bara bli bättre. 
• Biografiskt bunden bredvid Bernt Bernholm 46. Bearbetar bokplaner beskriva
 BB:s bländande bana. Betalar bitvis ’baka BB:s blida bud bli bladets blivande   
 besvärsberättare bakefter. Begärde bums bli bortbytt, beklagar beslutet    
 bara bitvis.

Censurerat chanser. Chansat.

Diktat dig detta. 

Emigrerat. Eller enleverats. 

Försökt förena fackkunskap från främmande fora. Fiasko. Förmodligen försigkommet? 
Fasthållit förbrukade fördomar, förhoppningar. Förslösat fantastiska förmåner. Förkun-
nat förändring, fast faktiskt förmått förändras föga, följdriktigheten förlorad.  Fruktans-
värt förargligt förstås. Föraktat, förbisett försoningens farled. Fattas filtar. Fryser fortfa-
rande. Finns förlåtelse förutan förnedring? Frälsningen: förunnats fördjupad förälskelse 
för frun. Får faktorisera… fint facit.  

Gammalt groll, grånade grämelser, gruvliga gyttret gediget gömt. Giftgadden gitter 
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genomborra glädjens grund. Gnetige gubben ginge gärna gången genom glömskans 
grind. Gatuskyltarna ganska glesa, gissar genvägen går genom gödselstacken, guiden 
graviditetsledig? 

Har härbärgerat harm, hat, huvudlösa hugskott, halleluja! Han hjälper, hemlige hängde 
herrn 47. Härmar honom, helomvänder. 

Inte insett idoghetens, ihärdighetens intensiva, inneboende innebörd i insatsernas 
implementering. Istället initialt initierat ivriga interventioner, innan inspirationen ilat… 
ingenvart… intagen i infallsrika, irrelevanta irrgångar. Inser… inställningen irriterande 
impotent. 

Jösses! Jagets jämmerliga jämrande, jämförande. Jämt! Jättetröttsamt. 

Krävt kärlekarnas, kamraternas kravlöshet. Känslan: känslokall kis krusar kramar, 
kontakt. Kränkande. Kontraproduktivt. Kontrollförluster kreerade kriser. Klarläggande: 
koncentrerar krasst krafterna kring kärnverksamheten. 

Landat länge lugnt, luftfärderna lagom lättsinniga. 
• Manipulerat metodiskt med minnesutvidgande medel.
• Medvetet medarbetat med ”mjuka” män, måhända mikroskopiskt, mot mans-
samhällets mara, men mest med makliga målet mötas med minsta möjliga maskhåll-
ning. Mäktig mognadsprocess. 

Narcissistiskt navelskådat närområdet nog nitiskt. Nettovinsten? Nästan noll. 

Ordnat omständliga operationer om obetydligheter.  
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Privilegierad, protegerad på personliga planet.   

Redan rosslar raderna: ”räfst, rättarting”. Rannsakningen riktar revisionens resultat rätt, 
röjer ruttnande riktlinjer, rättrådighetens ruiner. 

• Studerat sånt strunt som skoningslöst skulle sakats. 
• Sämre självkänslan säger: signaturen stort sett storheters simpla skuggfigur.   
 Självömkan ständig samma sugande sumpmark. Suger!
• Senare skedde Stora Söndringen, separationen, skilsmässän: sörjer själv stumt.   
 Stigen som styr snyftningars sköna sinnesrörelse stängd. Söker ständigt svaret   
 som smekande säger: ”Shh, sluta sprida självplågeriet, släpp     
 såriga smärtan, sanktionera sinnesutlevelsen. Sjung Sayonara, sinnessnara!” 

Tempererar trosvissheten, tar trots tvivlen Tarotkorten till tröst, tankeexperiment, tids-
maskin. Tidens tand tär. 

Upprepade undanflykter, ursäkter utan undantag. Utvägen ur underjorden undflydde 
undertecknad under utdragna utflykter.  

Vaktade vänskapsband väl vårdslöst vissa vårar. Vädrade vreden varsomhelst. Vidrigt, 
verkligen. Varse viss vändning.   

Yogamattans, Yasuragimorgonrockarnas 48 yttre ynnest. 

Ångrat, ångrat ångern. Ångrat åter. Åhh!

Älskat, älskats. 

46 Se fotnot nr 74
47 Tarotkortlekens 12:e kort: The Hanged Man (Den Hängde Mannen).
48 På Yasuragi, ett japanskinspirerat spa i Hasseludden utanför Stockholm får varje betalande besökare en 
blåvit bomullsmorgonrock att behålla.
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Övergivits, övergivit. 
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Journalistik

Ansvarig arbetsledare avvisar automatiskt alla anklagelser: allmänintresset avgjorde 
alarmistiska angreppssättet, avslöjandets allvar adlade alla avgrundsdjupa antydningar! 
Analys? Ansvarskänsla? 

Bloggaren behöver bara börja berätta, busenkelt! Brutalitet belönas. Busen blir berömd. 
Bland bukettens briljanta bidrag blottas buntar billiga, bjärta blomster. Blondinbella? 
Bildt?   

Censurera censurregimernas chanser. Citera Chomsky 49. 

Demokratisering, dialog, delaktighet definitivt digitaliseringens dygd. Dilettanternas 
dravel dränker dock de dyrbara dagsedlarna. 

Externa etikregler engagerar eventuellt endast en elit eller enstaka emanciperade. 

Forskarnas försök förklara förhatliga fenomen – fiktionalisering, felcitering, fördomsfulla 
framställningar, fritt fabulerande – framstår fortsatt fruktlösa, fastmer: förargar före-
målen förskräckligt. Fackjournalisterna fräser frustrerat: ”försvinn, fega förståsigpåare, 
förtryckets försvarare, fatta för f-n funktionens förutsättningar: flyt, flykt, flyhänthet, 
färg, form, frihet, fast först fakta!” Forskarna flyr fältet, förödmjukade. Fortsätter fram-
gent finlira förmätet. Förtroendekrisen fortgår, fackmännen fiender, förödande för fram-
gångsutsikterna finna fundamental förening, försoning. Finn fnurran, felet! 

Generationsväxlingen går ganska geschwint: Gamängaktiga gurus gräver ‘gammelme-
dias’ grav; grånade grindvakter garvar gott. 
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Händelseströmmens hållningslösa haspelfiskare hojtar: ”Hör här!” Hur hemskt/ hot-
fullt/häftigt! Halleluja! Hedervärt hantverk?

Internet innebär: inkommen information ifrågasätts ibland inte innan införande.  

Journalistikens Janusansikte: jakobinsk justis.  

Kapitalackumulation, koncentration, konvergens karaktäriserar kommunikationsin-
dustrin. Kärnvärdena kränks, kritiker krossas. Kontroversiella, kreativa kulturuttryck 
kläms kraftigt. Konspirationsteoretikernas katastrofvisioner konfirmeras. Kvar klingar 
klokskapens klocka kontinuerligt klenare. Kan kursen korrigeras, korruptionen knäckas, 
kampen klaras? Kanske.

Larmrapporter levererar lynchmobben laddade lerduvor. Löjligt lätträffade. 

Märk min maning: Monumentalt misstag mest mäta medicinjournalistikens måluppfyl-
lelse med medicinens måttstock. Man måste mycket mer målmedvetet markera medi-
ernas multipla meningar, möjliggöra makalös mångfald, mobilisera motståndet mot mal-
larnas minskade manöverutrymme. Men meddetsamma!

Nattredaktörens nyhetsnäsa noterar nyfiket när någon namnkunnig nyser, negligerar 
närmast nonchalant normalbefolkningens närvarande nulliliteter: naturkatastrofer, nöd, 
nuvarande nätverks namnlösa nedrigheter, nakna nävens nerköp. 

Opartiskhet, objektivitet omöjliga, OK! Och om orden offras, offra också opportunismen. 

Professionaliseringsbegreppet publicistikens Potemkinkuliss.
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Rebelliska reportrar ringaktar regelmässigt redaktionella riktlinjer. Riktigt resonerat: 
redaktörens reserverade rum rymmer rättrådighetens rätta residens. 

Spegelmetaforen 50 syns sällsamt ståndaktig, stämmer såtillvida som skriverierna speg-
lar samhället skevt, skruvat; slutligen skapas separat sanning som skelettartat simulerar 
skeendena. Se så sannolik selektionsprocessernas syntes synes stråla?! Syna synvillans 
sömmar, sökmotorernas sanslöst starka ställning.

Tittare, tänk: televisionen, tillvarons trygga tempel tronar tapetlikt, tilltrasar totalt till-
stymmelsen till tankeutbyte. Tidningarna tappar, trenden tilltar.  

Upplys undersåtarna utan uppehåll: urvalsprocessen utesluter (utropstecken). Ultimat 
ursanning. Undersök, utred, utfundera, uppfatta uttalandet. Ugh!

Verksamhetens verkliga villkor verkar vårdas väl. Vem vågar vädra? 

Ytterligare yogaartiklar yttrandefrihetens ynnestbevis.  

Åsikter återanvänds.

Ärekränkning är ännu ägarnas älsklingssysselsättning; ädelmodiga äcklas. 

Överdrifter önskas överallt. 

49 Noam Chomsky (1928-), inflytelserik amerikansk språkforskare och samhällskritiker, särskilt gällande 
massmedias propagandistiska och indoktrinerade roller. 
50 Bilden av att medierna speglar verkligheten, något som redan Platon problematiserade i sin berömda grott-
liknelse.
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Kärlek

Anknytningsteorins antagande - att alstrande aktörens artikulerade affektiva attityd 
avgör avkommans allmäntillstånd - angreps aktivt av agiterade avståndstagare; aktuell 
attityd avfärdar affektionens absoluta avhängighet av affiniteten auktoritativt; annars 
avvisades att adopterade anhöriga avhölls autentiskt. 

Blind brukar begärets berusning benämnas; bergfast består betrodda böjelsers bind-
ningar bortom berg-och-dal-banans bländande brus. 

Cleo coachade: ”Centrera, crescendo!” Cowboyen Colin cirklade chevalereskt clitoris, 
clusterbombade. Cleo cool, chillade, ciggen chict camouflerad, citerade cyniskt: ”Chock-
artat, Colin.” 

Drömd dito duger duktigt, därest dokumentära dyrgripen dröjer. Dessutom: drabbas du 
dåligt, distraherar driftlivet dig dessutom. 

”Erotisk” efter Eros. Engelens eskapader extrema, ”ekivoka” en eufemism, eggat eviga 
efterföljare, exploaterats expertmässigt. 

Förståsigpåarna förefaller förutsätta familjen fungerar funktionsfritt, för flera funktioner 
- födointag, famntag, fostran – fast folkflertalet finner förutsättningen fullständigt fel. 
Förväxlingen förklarar flera fundamentala fenomen. 

Genusförtrycket genererar grova gräl, galenskap, gemenhet, grymhet. 

Hemskt hur heteronormativitetens herradöme hartnär hegemoniserat hjärtats hoppfulla 
hjältar/hjältinnor; homoerotikens hisnande historia har hänvisats hinsides Hin Håles 
hemvist. 
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Jippofiering julbudskapets judaskyss. 

Könskampen komprometterar kärleken, korrumperar kättjan. Kanske kan kommande 
kulturer kuva konkurrensens, kontrollbehovets knasiga, knepiga, knäppa, krokiga, kri-
minella kraft? Kukkultens katastrofala konsekvenser.  

Lånad lidelse leder lätt långt lovart. 

Modern mobiliserar mestadels massivt, men många mister målet. Månne mycket misär 
materialiseras, men mycket mankemang manipuleras medelst massivare mönster 
– makthavare, medier, med mera.

”Nattfjärilarna” nödgas normalisera någons närhetsbehov. 

• Om ovillkorlig, också oerhört ovanlig. 
• Otaliga olyckliga offras ovanpå oseders offerbord. 
• Ottars 51 orädda ord om ”olämpliga” områden orsakade ofta omvärldens oenig  
 het, omdanade oss omsider också ofantligt. 

Potenspillrens popularitet pekar på problem. 

Röda rosor röjer romantisk Romeo, renhjärtad rackare; rosa rosor ”rekognoserar”.

Sann sådan söker sällan sitt, säger Skriften. Substituten satisfierar syndarna. 

Total tillgivenhet trotsar tillvarons törnar.
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Underliga, underbara uttryck, utbyts under upphetsningen, utlevelsen; understundom 
ulkande. 

Våghalsige, vanartige Valentins 52 vådliga vurm var viljan viga vädjande vänner, vart 
varnad, våndades verkligen, valde vidhålla visionen, våldgästades, vips, väck! 

Yoga, yngla, yoga, yngla, yoga, yngla. 

Åldersringarna återföder åtrån, åtminstone åtbörderna. 

Äkta, ädel älskog äger.

Öva ömhet, överlåt övrigt.

51 RFSU:s första ordförande, sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen.
52 Valentin med namnsdag på Alla Hjärtans Dag.
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Läsning

• Att andas antikvariatens arom avlar angenäma associationer.
• Augustpriset adlade Axelssons absorberande alster. Aprilhäxan. Andra.

• Barndomens bokupplevelser blev betydelsefullast. Bibliotekets bandrader   
 bedårade. Blytonböckernas bussigt banala budskap beredde bokläsning   
 ens bana. Boyes bitterbleka bristningar 53, Blakes brinnande best 54   
 bar bortom barnaåren.
• Bandet brinnande banbrytare befordrar blott, bart berättande, brännmärker   
 blandgenrer, benämningsbus, bokföringsromaner, bannlyser brottsskildringar.   
 Bedyrandet bådar brokiga böckers bråda bortgång. Besynnerligt blicka bakåt,   
 begränsande. Bastant bekymmersamt 55.

Centrallyrisk cirkelform celebrerar citat ceremoniellt.

• Dickens dådkraft distanserar dussindiktarna. 
• Donner 56 dokumenterade Diktonius dikter. 
• Digital dramatik drar dåligt, deckare däremot.
• Dyslektikers diktläsning dröjer.

Ediths 57 expressionism eldade Ekelöf.

Följetongen förefaller finurlig form för fantasiernas fortsatta, fasta förbindelse.

Guldsmeden Gensfleishs (Gutenbergs) grej 58 – gjutinstrumentet – gjorde gigantiskt ge-
nombrott, grundade generationers gripande gestaltningar.

• Homeros hanterade hat, horeri, hämnd, hjältemod, horrörer, hela härligheten.
• Herman Hesses historier helade hjärtats och hjärnans hunger. 

53 Karin Boyes dikt ”Ja visst gör det ont”.
54 Från William Blakes dikt ”The Tiger”.
55 Syftar på författarmanifest publicerad i Dagens Nyheter den  22/8-09.
56 Jörn Donners bok ”Diktonius. Ett liv”, Schildts/Alfabeta, 2007.
57 Edith Södergran.
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• Haileys Hotell härligt hårresande. 
• Hornbys himlavalv heter hopp, humanism, humor, hjärta.  
• Högläsning har hyfsat hållit ’hopa humansläktet. 
• Hamnade hos Hemingways ”…havet”. 59  Hans hisnande historiehantering hade   
 häftig, hållbar helkroppsverkan. Hjärnans, hjärtats håligheter hemsöktes helt   
 hänsynslöst. 

Imaginära infall i intetsägande intriger irriterar initierade intensivt. Ibland ids ingen 
inmundiga innehållet.  

”Jack” 60, ja, jisses! 

• Konsten koppla kritans krångliga krumelurer – klanger kräver knepig kognitiv   
 kodknäckning 61. 
• Kanonbegreppet 62 koncentrerar konvenansens krav, känns komplett kvävande.
• ”Kiosklitteratur”, klankar kultureliten, kultiverar klassikerna. Klar klassfråga.   
 Komplett kuriöst.

• Lindqvists lekfullt litterära läsning 63 lärde läsarna livets liksom litteraturens   
 liminalitet. 
• Läser långsamt – luckorna längs litteraturens långa listors läxläsning legio. Läser  
 lustfyllt – läkemedelsburkar, livsmedelsförpackningar, lastbilssidor – lassvis   
 lagrade ljudbilder låter längs levnadsloppet.
• Läsecirklar låter lekmän lugnt länka livserfarenheter-litteratur liksom lufta   
 längtan, lärdom, löje.

Milstolpar: Morrow-Lindberghs meditativa minibok 64 mitt mest magiska minne med 
monumental mening. Man mumsade Maughams 65 misantropiska miniberättelser, meto-
diskt monterade. 

Nin 66 nådde nya narrativa nivåer nedom naveln, nära njutningens nollpunkt.

58 Tysken Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400-1468)  uppfann stilgjutningen och mekaniserade trycktek-
niken för framställningen av böcker. Kineserna hade då redan flera hundra års tryckerikunnande bakom sig. 
59 Romanen Den gamle och havet utkom 1952.
60 Ulf Lundells genombrottsroman Jack, som kom 1976.
61 Kopplingen ljud och bokstav är inte självklar. Språkforskarna talar om en kod som vi lär oss knäcka i småbarnsåldern.
62 Idén om en litterär ”kanon”, som alla bör läsa.
63 Sven Lindqvists bok Myten om Wu Tao-tzu.
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Outsidern 67 oroade, omvälvde. Ordet, ofta omtaget orienterade, omvälvde Omgivning-
ens oförstående oskadliggjordes. Omsider otroligt olycklig orientering. 

Pinters pjäser på pricken plågsamma; pratet passar positionerna perfekt. 

Ruth Rendell rysligt roande.

Sträckläsningens sinnlighet, skön som sammet, språkets stjärnsystem sträcker sig sam-
mansatt som självets strålande spegelsal. Sölläsning senarelägger sensuellt sista sidans 
slutord, sanningens sekund, strukturens slutgiltiga sammankoppling, sorgliga separa-
tionen. Sedan strömmar sinnesintrycken skoningslöst, samtidigt som sensoriska slus-
sarna sprängs. Sällsamt, säreget. 

• Tvehågsen till tidsödande tidningsläsning. Tillvarons timmar tickar taktfast.   
 Travarna tester, tips, tidsdokument tilltar. Till tröst, tankeförråd? Tors-   
 dag tas tiotals torra tidsdokument till tidningsinsamlingen. Tomhetens    
 tillfredsställelse tänkvärd.
• Tolka, tyda transkriberat tal tar tag. Texten typografi tangerar talteori. Talarens   
 tvekan, tvivel, tillkortakommanden, tankeresor täljer talrika tomrum, transpo-  
 neringarna tuggar texten trasig. 

Uthålliga utövare undfår ultimat underhållning, underrättelser, undervisning, utbild-
ning, utmaningar, uttrycksmedel, utan undantag. 

Vetgirighetens viktigaste vehikel?

Yo-ga. Yahoo?

Ålderstigna, ådrade åtbörder återbördas, återskapas, åtkomliga.  Åtrår åsynen. 

Äntra äventyret!

Öppnar ödesskildringarna, ögonen ömmar, önskar ödslighet. 
64 Anne Morrow-Lindberghs bok Gåva från havet.
65 Somerset Maugham, engelsk författare (1874-1965)
66 Anais Nin.
 67 The Outsider utgiven 1956 (på svenska 1992) är Colin Wilsons mest kända och inflytelserika bok. Outsidern är en män-
niska som ser för mycket, ser det irrationella, ser kaos och måste berätta sanningen till varje pris för att ordning ska kunna 
återställas.
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Musik

• Alfvéns arrangemang ansågs alltför allvarliga.
• Amerikas afro-amerikanska arv anses alltmer avgörande. 
• An..an..dan…dan.. andan…te…te..andante! Aaaaadaaaaagiioo, allegro, allegro   
 allegretto, ALLEGRO.. EGRO..GRO.. RO! Acce..le.. ran.. do, accelerando! All........  
 ar……..gan………do.

Borduntonen bildade betryggande bård bakom breda bidrag. Bach broderade basgång-
arna. Bluesens bastanta bygge betryggande. 

Chop, chop, chop... in.. in... inininininin... ch...ch...ch... ch... ch... ch..op..in.   

Djupa drifter danat dansmusiken.   

Edward Elgars Enigmavariationer entusiasmerade Eric-Emmanuel 68.

• Fruktlöst försöka formulera, förmedla finmusikens, folkmusikens fantastiska   
 fenomen. 
• För femtitalets Finerfamilj flyttandes från fäderneslandet framstod Finlandias   
 fader förlösande 69. 

Gynt Griegs genombrott 70. 

Hjärnans hårdvara härbergerar hela härligheten. Humansläktets hittepåförmåga häp-
nadsväckande. Händel huserar harmoniskt hos Hedningarna, hiphip hitom Haydn. 

68 1898-9 skrev den engelske tonsättaren Elgar orkesterstycket Enigmavariationer, 1996 den franske dramati-
kern Eric-Emmanuel Schmitt en pjäs med samma namn.
69 Den finske tonsättaren Jean Sibelius.
70 Pianokonserten i a-moll sägs ha satt den norske tonsättaren Edvard Griegs verk på kartan.Men Peer Gynt 
efter Henrik Ibsens drama med samma namn var också en stor framgång.
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• Individuella instrument i intim ihopflätning ingår i idel intagande iTunesval. 
• Idolliknande inslag irriterar, iallafall icke-intresserade. 

Jigutövning juste jympapass. 

• Kräsna kulturkonsumenter kräver: Konstnärer, komponister! Kommunicera   
 klarare, kunnigare, konstfärdigare! Kultivera konventionella kontakten, kom  
 plettera konstverkets klassiska komponenter - klangerna, krumbukterna. Klago  
 sången: konstutövare klarar knappast kommunikationsutmaningen. 
• Körsångens klanger kan kallas kommunala kärleksuttryck, kopiöst kollektiv   
 kulturell konstutövning.  

Lönsamma lurarnas läckra ljudbilder lockar lekmän lyssna överallt, låtarna leder levda 
liv. Ledsamt: läsioner lurar. 

Musikens magi måste minerat många murar (Mozarts makalösa medgång manifesterar 
mediets makt), men många missbrukar musikens markörfunktion.   

Namnlösas nedtecknade noter när nutidens njutningslyssnare. 

Opusnummernördar osar otvättad, odemokratisk oförskämdhet, ordentligt  odrägligt. 

• Palestrinas psalmer påstås presentera perfekta prov på polyfoni.
• Programmusikens 71 popularitet provocerade puristerna. Planenligt?

• Romansskattens rika repertoar röner relativt rankad ringa ryktbarhet, räckvid  
 den rejält reducerad, rymmer redan rekryterade: räligt.
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• Sacks’ studier 72 skildrar svårt skadade som sedan skapar sofistikerade symfo  
 nier. Sällsamt.
• Sabaneyevs student 73 skapade stråkserenad som senare skulle symbolisera Sve  
 riges sällsamma skönhet.
• Svarta Sydafrikas, Sowetoslummens, skimrande sånger skänker själen största   
 sällhet, sådan sanslös salighet.  

Tidigt tog trummors takt- & tonspråk tag, talade, tröstade, trollade, tap, tap, tap, tappade, 
tripp, trapp, troppade, trrrrrrrampampam, trampam, tramp, tak, tak, tikitiki, taktram-
tamtak. Tack! 

• Utdragna umbäranden utmärker utomordentliga upphovsmäns urvillkor, usch.
• Utsökt uttrycksförmåga ursäktar uppenbarligen uruselt uppförande.  

Visor, voodoo, Van Van, visor, Wreeswijk, vidden verkar vara vidunderlig. Vissa vak-
tar virtuella (vacklande) väggar, verkligheten vidgar våra vyer. Världsmusiken verkar. 
Vackert.

Yogaövningar: yooooooooga, yooooooooga, yooooooooga. 

Åtnjuter årens återklanger. 

Ägandeskapstvister äventyrar ädelheten.

Ökenbluesens ökenvandring över.

71 Programmusik kallas instrumental klassisk musik som berättar en historia. 
72 Oliver Sacks, neurolog, som bl a skrivit om musiken och hjärnan.
73 Den svenske tonsättaren Dag Wirén.
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Namn

• Amelia Adamo 74.
• Anders Andersson 75.

• Bernt Bernholm 76.
• Benjamin Britten 77.

• Camilla Cedercreutz 78. 
• Charlie Chaplin 79.

• Dilsa Demirbag-Sten 80. 

• Eva Eriksson 81.
• Erik Eriksson 82.

• Francine Finer 83.
• Freda Finer 84.
• Frantz Fanon 85.
• Fares Fares 86.

• Göran Grip 87.
• Greta Garbo 88.

Heinrich Heine 89.
Inti-Illimani 90.
Jesse Jackson 91.
Kerstin Kvint 92.
Lena Larsson 93.
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• Mats Myrberg 94.
• Merete Mazzarella 95.
• Miriam Makeba 96.

Nick Nolte 97.
Ozzy Osbourne 98.

• Pata Pata (Se Miriam Makeba)
• Peter Pears 99. 

Robert Redford 100.

• Sanne Salomonsen 101.
• Stefan Stenius 102.
• Svetlana Sand 103.

• Tina Turner 104. 
• Torsten Thurén 105.

Urban Ungerstedt 106.

Van Van (Los) 107.
Winter Words 108.

Yo-Yo 109.

Åke Ågren 110.

Ädla ämnen 111.

Östra Örten 112.
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74 Framgångsrik, självständig och beundransvärd tidningsmakare. 
75 Ekonomijournalist, chefredaktör Driva Eget, f d kollega på Expressen.
76 Sveriges förste medicinjournalist, min föregångare på Expressen. 
77 Brittisk tonsättare, lyssna på sångcykeln Winter Words, sångaren Peter Pears partner, se nedan. 
78 Finlandssvensk barndomskärlek.
79 Odödlig regissör författare, skådespelare, tonsättare m m.  
80 Intressant, intelligent, orädd författare, debattör och journalist. 
81 Underbar barnboksillustratör med t ex ”Sagan om den lille farbrorn”.  
82 Journalist och författare kring Roslagen – där vi bor på somrarna – och Vietnam, där jag forskade om media och medicin 
på 1990-talet.
83  Min fina fru.
84 Min fina farmor.
85 Ledande teoretiker kring imperialismen, författare till ”Jordens Fördömda”. 
86 Fantastisk regissör och skådespelare, så bra att han fick samma för- och efternamn. 
87 Förtidspensionerad läkare som vågade skriva böcker om nära-dödenupplevelser och tidigare-livupplevelser – respekterar 
hans mod, även om jag inte delar hans åsikter. 
88 Förkroppsligade den svala, skygga, sköna svenskheten.. 
89 Tysk författare, vars dikter (t ex diktcykeln Dichterliebe) tonsatts av bl a Robert Schumann.  
90 Utomordentlig chilensk musikgrupp.
91 Stridbar afroamerikansk ledare i USA. 
92 Dåvarande förlagsredaktör på Rabén & Sjögren, spelade en viktig roll i att jag träffade min hustru Francine, en annan 
historia.  
93 Begåvad mångsysslare, möbelsnickare, inredningsarkitekt, redaktör m m.
94 Varmhjärtad, okonstlad professor vid Lärarhögskolan i Stockholm, som skrivit om dyslektikers och andra behov av 
specialundervisning. 
95 Lysande, finkänslig essäist och författare.
96 Sydafrikas kanske mest kända kvinnliga sångerska, nyligen avliden, slog igenom med Pata Pata.
97 Någon däremot?
98 För namnets skull, helt enkelt. 
99 Fin barytonsångare tillika Benjamin Brittens partner, se ovan.
100 Karismatisk, skitsnygg (nu vackert väderbiten) amerikansk skådespelare och Sundancefestivalens grundare.
101 Dansk dynamit med hjärta och humor.
102 En inspirerande lärare i svenska på Viggbyholmsskolan, en internatskola utanför Stockholm, där jag gick i sex år, vilket 
satt djupa (mest positiva) spår.
103 Kär, vis väninna från Kaliningrad med underbar familj och trädgård. 
104 Hatten av för en kvinna som reste sig och frälste världen med sin sång. 
105 Inflytelserik lärare vid Journalisthögskolan i Stockholm, författare till avhandlingen Reportagets Rika Repertoar (sic!) 
samt flera böcker om etik och journalistik, en gång min bihandledare
106 Professor i neuropsykofarmakologi, Karolinska Institutet, utvecklade 1974 en mikrodialysteknik, som i dag används 
över hela världen, för att kontinuerligt ta prov from den s k interstitiala vätskan i organ och vävnader. 
107 Kubanskt salsaband det svänger om. 
108 Storslagen sångcykel (sammanhållen samling sånger med samma tema) av Benjamin Britten, se ovan. (lyssna på http://
www.classicalarchives.com/work/164426.html).
109 Fransk-amerikansk cellovirtuos med efternamnet Ma, spelade på amerikanske presidenten Barack Obamas installation 
exempelvis.  
110 Åke dagen efter (haha).
111 Kemiskt sett ämnen som inte vill reagera med andra ämnen - något för en lättledd person att ta efter? – exempelvis ädel-
metaller som silver och guld och ädelgaser som helium och radon.
112 Sjö i Karlstads kommun.
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Olycka

• Andras ansvarslöshet, avundsjuka, aggressivitet, alltid andras.
• Abortmotståndarna anar antagligen aldrig allt armod antiagitationen alstrar.� 

• Barns brutala betingelser. 
• Besserwissrarnas beröringsskräck.
• Bekväma bortförklaringar. 
• Beteckningen ”brudar”.  

Cerebrala celibat. 

Dina destruktiva drag. Dillerierna därom.

Etikettsregler, elitens erbarmliga éntreavgift, expertväldets eländiga exklusivitetsmärke, 
ensidiga egons envisa, elakartade, epidemiskt eksemartade eklut.  

Fysiskt frånvarande fäder. Frånvarande fäder. Frånvarande flytingpolitik. 

Grabbighetens grova grodor, glåpord, gliringar gestaltar gemen gemenskap, gubbväldets 
gränslösa globala grepp. Genomför gärna gigantiska, grundliga gärningstvätten genast! 

Hederskulturen, hatbrotten, ”hora”-hädelsen.

• Industrivärldens inbilskhet i internationella interaktioner. 
• Imitationer i inredningsmaterial. 
• Industrins ideologiskt infama ”information”.�
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• Jobbiga jasägare.
• Jagets Jantelag. 

• Krigens konstanta konkreta kom-i-håg-katastrof. 
• Klimatets kollaps. 
• Kommersiella konsumismens korrumperande krafter.
• Konstiga, knäckande kroppsideal. 

Lögnerna - lasternas lättköpta lakejer. 

• Mänsklighetens makliga marscher mot massiva massakrer. 
• Manssamhällets monumentala maktanspråk, maktmissbruk, missaktningen   
 mot mjuka, mänskliga meningar. 
• Moraliskt mästrande människor (mig med). 
• Mitt medelmåttiga minne - mest meningslöst mischmasch – misslyckade mo  
 ment, melodifragment. 

Nattsvart, namnlös nöd. Nästgårds.   

Omtankens outsourcande. Oförmågan offentligt odla ordentlig omorientering och ordna 
orättvisorna.

Privatiseringshungern, profitpassionen, ”partssamtal” på parternas planhalva, publiken 
påpassligt portad. 

Raseriet runt realitetens reducering, realiter: reduktionism.
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Senfärdigheten, senlärigheten, skuldbeläggningen, syndabocksletandet, sociala skampå-
lar.  

• Tortyrens trivialisering (se Smärta). 
• Transportsträckor. 
• Termen ”transportsträckor”. 
• Terror.    

Utredningar utan upplysningar. Utrensningar utan utredningar. 

• Viktigpettrar varsomhelst (Va, vem väste vasst - ”visst”??!). 
• Vårdens väldiga valhänthet visavi vanlig vänlighet, vördnad. 

Yxhuggsyoga.

Åldersnojor. Åldersdiskriminering.

Äckligt ”älskvärda” ämbetsutövare. 

Översitteri överhuvudtaget. 
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Personligt

Astman aldrig avlägsen, avgränsade alternativen, ansade autonomin, alstrade ansträng-
ningsaversion. Akutiserad avgjorde andnöden absolut allt. Avsvällande assistans assure-
rade att aktuella aktiviteter avlöpte anständigt. Annars: andefattigt, andlöst, andnings-
stillestånd. Ajöss. 

Början: barnens bedårande beteenden berörde, byggde banden, bärande bålverk, bety-
delsefulla. Byta blöjor, bada, baka, bära, berätta, busa; basala, banala behov. Betrodd. 
Bakefter brytningstiden, begynnande bråk, bannor, blottande barnafaderns brister: 
beslutsångest, behagsjuka, bräckliga balansen brast. Betänker: bums borta… bilderna 
bleknar, brutalt bristtillstånd. Bölar. Bearbetar. Begynner byta bort bekymren. Barnbar-
nets bredsida bjuder bollen. ”Backa, backa... bra. Beredd?” Blickar bekräftande. Bara bra. 
Belåten. Bedrövelsens blåst bedarrar.  

Chocker cementerade cynism (censurerat).

Diplomatkarriären drog droglikt den drömske drasuten. Där danades de duktigaste, 
djärvaste demokraterna, där dyrkades dygden, diskuterades djupsinnigast, dejtades de 
divigaste donnorna, dracks de dyraste drinkarna. Dåraktigt delirium. Dråpligt dravel. 
Du dög dåligt.  

Efterkrigets England en enklav, envishetens enfaldiga era, enerverande efterblivet, efter-
hängsna empiredrömmars eldorado. Erlade enkelbiljett, emigrerade (enleverades?) ettu-
senniohundrafemtiosju. Ensamhet etsade existensvillkoren, ehuru endabarnet enteligen 
erövrade etnisk endräkt. Eller? 

Finer föll för finaste, fagraste feministiska femme fatalen Francine. Finner förtjusande 
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frun fortsätter fortfarande förmedla fantastiskt färgsprakande, furiöst förförisk, fasligt 
frigörande, frustande frestande formel för framtiden. Fenomenal förälskelse, få förunnad 
(frågetecken).

Gränsvakter göder gammalt groll. Gynnade goddagspilten (gissa?) glider gärna glamo-
röst genom grinden, gäckar gallren, grinar glatt. Gängen gisslar glassaren gott, gormar 
glåpord. Gemenskapen gnisslar. 

• Han (huvudpersonen) har hånats, hatats, hetat hoppjerka, hopplös hattare. Hajar  
 helt! Hållningslöshet horribel hållning. Hallå, hallå! Han har haft huvudbry   
 hastigt hitta hjärtats, hjärnans hemvist. Hör härmed hans huvudplädering.   
 Helomvändning?  Hyckleri! Hellre hemställer han högaktningsfullt: halt! Han   
 hanterade hela härligheten, hörsammade högre härolder, hemsökelser.    
 Här håller han hus. Haja!
• Helmy, hennes härliga, hjärtliga husband 113, halalkökets härskare, härliga hou  
 mousrörors hängivna habitué, har hittat hit. Hip, hip, hurra!

Ingen ideologiskt inriktad idealsnubbe, ”io” (ital.) 114, irriterande. Inskränkt individualis-
tisk. Idrott intresserar inte, inger ibland intensiva illamåendekänslor.

Jagets justis: just jagfixeringen jämmerligast, jomenvisst. Jo-jo-bannorna.

Käraste Kim 115, kloka, känsliga, käcka kämpadotter, kynnet klurigt, kamratligt kling-
ande, kosmiskt kärleksfull, konstant kuriös, kuvat krångliga konfrontationer, kreativt 
kaos. Kul!

Läggningsbön: led lille Leo 116 lejonmannen, ljusets läkande lekare, lattjande läromästa-
ren, lätt längs livsvägen! 
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Mamma! Mästerliga musikmakerska 117, mäktiga musa, muntra, mustiga, magiska ma-
trona. Mjuka medmänniska. Medelpunkten medan man mognade. “Mognade, minsann? 
Märks måttligt”, muttrar morsan måhända med misstrogen min. Många månars miss-
sämja mosade makligt mesta mottagligheten. Måhända måttet mättades? Mitt minne 
missar meningen med mysteriet. Mamma mia. Milda makter. Mittåt! Måste moralisera 
mindre. Medge min monumentala maktlöshet, mesta motgång, mitt massiva misslyck-
ande, meddela min maximala mållöshet. Mors!   

Nostalgin negerar nuet, nattståndet. Nå. Nyckelupplevelse, något naturligt, namngivet, 
nakna nätters nåd, nödnummer. Negativt, narcissistiskt, nynnar ni nedsättande. Natur-
ligtvis! Nettopp. Nyligen nödgad nödslakta nämnda nördiga njutning. Nesligt. 

Osjälviskhet optimal orientering. Omständligt? Osannolikt? Om! 

Passar projektet? Provocerande privat? Precis! Pockar på. Passar på…

Relationen re: Rennie riktig resa. Ris. Ros. Rörande rörelserikt, reellt radarpar. Rasande 
roligt. Ruskigt revolutionerande. Respekt! 

Sarah, starka solstråle, söker/ skänker speciell samvaro, självklar samhörighet, sång, 
spex, spelglädje, sedan småbarnstiden. Stjärnan SDF samma sköna, sanna själ. ”Standing 
Strong”. Salve!

113 Svärsonen Helmy, född i Libyen, make till äldsta dottern Zoie Kim Finer. 
114 ”Jag ” på italienska.
115 Äldsta dottern Zoie Kim Finer, oftast kallad Zoie. 
116 Barnbarnet Samson Leo Mirro, född 2004.
117 Dorothy Irving-Fjellstedt, min mamma, romanssångerska (lyrisk-dramatisk sopran), sångpedagog, pro-
fessor emerita i sång.  
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Tillbringade tusentals terapitimmar tidsenligt tårögd, tänkande, tigande, talande, ta-
lande, talande, tjänande terapiguden, tillbedjande totalitära tilltron till trängda traumans 
trösterika transformationer. Tack terapeuter, tack tageltröjan, tvagningsbaden, titthål-
skirurgin! Tyvärr; totalresultatet typiskt trist. Tilltalades tillfrisknandegrad torde tyckas 
tämligen trivial. Typ. 

• Undertecknad under uppbyggnad. Uthyrs under uppbyggnadstiden. Usch, ur  
 säkta. 
• Understödde undantagslöst underdoggarna. Usel universalprincip. Ursvårt upp  
 häva, utplåna utopin. 

Velourmannens veklagan: Vägrade välja, Vågen var vågmästaren, vindflöjeln, vägde, 
vaktade, väntade, vag velighet väldigt välbekant…. Visst, vi ville verkligen vara våra 
väninnors vänner, vakta (vädra?) våra värsta värderingar, vissla vår vackraste visa, visa 
vällust, vråla vilt vid vildmarkens vändplan. Vadå? Vände världen? Vart villkoren vack-
rare, va? Vem vill vagga vår vilsenhet, vikta vår vidrighet? (Värsta veklagan, vännen, 
väx, välj vuxenheten! Va, vem vågade viska vad? ). Vidare…

Yogalärarens ymnighetshorn ypperligt ynnestbevis. 

Åkt åtskilliga återvändsgränder. Å…lé…!

Äppelkindat äskade, ältade, ämnade ärlighet. Ädelt? Äsch. Ärrbildningarna är äckliga.   

Ödelagt ölstinna övernattningsnätters önskningar, överenskommelser.
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Risk

Akademiska arbeten antyder att auktoriteters/allmänhetens attityder avsevärt avviker 
angående allmänna alarmincidenters allvarlighetsgrad. Auktoritära anvisningar armera 
avståndet. 

Besserwissrar brukar bråka beträffande begreppets betydelseskiftningar. Barnföräldrar 
blir bums beskyddande. Båda beteendena bör benämnas begripliga, bara bitvis bekym-
mersamma.   

Chansens cyniska comeback. 

Drulleförsäkringen dumhetens dunbolster. 

Ett evigt, essentiellt existentiellt element, erkänn!

Framsteg förutsätter farofyllda försök. Fenomenet framställer främst fara, förstår folk. 
Finns förstås fler förklaringar. Fruktan för faran, förslagsvis. Fastmer: frekvensen för 
farans förmodade förefintlighet Förresten: försiktighet förebygger föralldel faror, fast 
förmodligen förefaller faran fördelaktig, förföriskt frestande, för fartdårar, förbrytare, 
förförare. Försäkringar för farosökarna, farornas förlovade folk, fullständigt felriktade, 
förstås. Företagens försök framställa faror fördelaktigt fungerar förmodat fint för finan-
serna, förödande för förtroendet.

• Gapminders 118 grafik gjorde globalhälsan greppbar.
• Ge garantier garanterat gäckande.

118  www.gapminder.org grundades av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund and Hans Rosling 2005.
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Hur hopen härskare hanterat hotfulla händelser har hartnär halshuggit humansläktets 
hopp. 

Irrationella idéers inflytande ingår inte i integralekvationerna. 

Jägaren jagar just jordnära justis. Jävig, ju. 

Kärnkraftsolyckor, kemiska kriser klassas konstant kring kategorin: klassisk katastrof-
potential.

Löpsedlarna ljuger. Lita larmen? Lekmännen leds. 

Machokulturen mässar: mäns matchlust måste manifesteras. 

Nyhetsförmedlingens naturkatastrofer numera närvarande nästan nonstop.

Opinionsbildarna ordar orakellikt om osäkerhetsfrågorna. Ordinarie obildade omtalas 
oblitt. Olidligt!

Personlighetstypen predikterar privata prioriteringar.

Riskkommunikationens rön: relativa riskuppgifter rankas rättvisande. Risksökande 
ratar rationell riskinformation. Riskundvikare räds.  

Svenskarnas säkerhetsmani syns stundtals sanslös, samtidigt skälig, såtillvida som sta-
tistiken säger: skyddstänkandet sparar sjukdagar. Seriöst… säkert sinkar sannolikhets-
tänkandet supermånga skojiga, spontana skadetillfällen samt saboterar serier sansade 
självmordsförsök. Så synd! Sånt suger, sant? Subjektets suveräna, självständiga slutsatser 
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ska säkerställas. Suicidens säkerhetslina ska skyddas. Så sant som sagt. paradoxal

Termens tvetydighet trotsar tanken. 

Undrar: ultimat universum utan utmaningar? Undanbes. Usch! 

Vissa verkar verkligen välkomna vågspel. Varsågoda! Välj varsamma varianter, vraka 
vissa våldsamma, vådliga vägar.  

Yogaranti?

Återkommande åverkan åses återhållsamt. 

Äktenskapet är ärligen äldst.

Övriga översätter överhetens önskningar. 
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Smärta

Arma anfädrar/anmödrar anno antiken! Avsaknaden av anestesi, analgetika, antibio-
tika, anständig akutvård assurerade att all aktivitet alstrade anledningar att ana abrupt, 
apokalyptiskt avslut, agoni, ackompanjerat av avsevärda, avskyvärda ansträngningar att 
agera alert, annars…..adjöss! Ajajaj! Ackackack! Andra alternativa angreppssätt använ-
des, avhjälpte: andningsövningar, alruna, akupunktur, alkoholens allt-i-allo-medel. 

Brännskador beskrivs bland besvärligaste blessyrerna. Bakterier bebor brännskadesåren 
– blodiga bandagen behöver bytas, besinningslös bedrövelse bara början… 

C-fibrer 119 coachar chockreaktionen. 

Dermis döps den del där delhudsskador drabbar.

Elstimulering eliciterar endorfiner, endogent (egen) extrakt, exakt!

Fasornas faktiska förekomst frigör fantastisk forskning för finna formlerna, fysiologiska 
festens finjustering, fast felsatsningarna flest. Folkens förförståelse förnekas. Flitig frisk-
vård förebygger flesta företeelserna fint. 

Grindteorins 120 grundare gav galaxens giktdrabbade, grymt genomvärkta generationer 
generösa garantier: glöm gråten. 

119 En typ av nerver, som för smärtsignaler till hjärnan. 
120 Den s k grindteorin lanserades 1995 av kanadensaren Ronald Melzack och engelsmannen Patrick  Wall. 
Enligt teorin finns en slags grind i ryggmärgens bakhorn, som antingen stängs eller öppnas för olika im-
pulser. Optimism, avslappning, intensiv koncentration, hypnos, massage och vissa läkemedel anses kunna 
stänga grinden och lindra smärtan
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Har haft hypnosexpert hemma 121, hört hur han, husfadern, hårdnackat hävdat hypno-
terapins helande hemvist hos humanmedicinen, hitom hälsovårdens hägn, handgripligt 
handlagt hoten, häcklarnas högfärdiga harangerande: ”häxkonster”, ”hokuspokus”, 
”humbug”. Häpnadsväckande. Häftigt hållfast. Hedervärt. Heroiskt! (höjer hatten, hut-
ten). Heja! Hurra, hurra, hurra!

Inkvisitionen iscensatte institutionaliserade illgärningar.

Jädrans jämrande jagade jämt jordinvånarna.

Kring kopparåldern kunde kirurgers kunskaper knappast kallas kompletta; kropps-
skador, kontusioner (kanske krigsrelaterade) kunde kvarlämna kvalfyllda kroppssvar, 
kallbrand. Kusliga kraven konstant, konkret komp. 

Lidandet läromästare? Lutter 122 lagomt lidande. Lidandeämnets lärare! Lämnar lämpli-
gen ledighetsansökan lektionen ”Lidande”. 

Masochism markerar mångas märkliga martyrskap.

När nidingar nitiskt nyttjar nervsystemets nyansrikedom, nås nya nivåer namnlös nöd. 

Olidligt ont optimerar ofta offrets ok. 

Psykiska plågor påtaglig pina. 

Rostörnen rispar. Ruskigt raskt reläar receptorer reaktionen. 

Spinnande silke starkt som stål säkrar spindeln supersnabbt sina sprattlande snacks, 
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snor svävande spännbältet solitt, sticker spjutspetsen sårande, så sönderfallets smäl-
tande sekretioner sprids, stannar strax stilla, suger sedan sakta saften slut. Snart snurrar 
sommarbrisen spökligt skalet. Ser själv scenen, skräckslaget stirrande, snarast slagrörd. 
Söker svar: Ska sättet ses som sataniskt, sadistiskt, såsom självets självgående stämmor 
skrämt skriker? Sällan. Snarare som simpel självbevarelsedrift.

Trängda tyranner torterar troget. Traditionen tillhör tillvarons tristaste, trotsar tanken. 
Termen tragedi totalt transcenderad. Tvärsigenom tidsåldrarna tillverkar tjänstvil-
liga tekniker tusentals traumatiserande tillvägagångssätt. Totalstopp tarvas. Tröstlöst? 
Tvärtom! Torka tårarna. Ta tillbaks tumskruvarna. Tänd tilltrons tjärbloss. Torgför tribu-
nalerna. Trotsa tigandet, tystnaden. Trösta! Tala!

Upplevelsen under utslocknande underbar.

VAS-skalan 123 visualiserar värkens verkliga verkningsgrad.  

Yo-ay-ay-ay-oga.

Åtskilliga åmiga återremitteras, åkommornas ångestfulla åkare, återser återvändsgrän-
den. 

Ämnet är äckligt, ändå. 

Ömt? Överallt önskades örter.
  

121 Basil Lawrence Finer, min far, narkosläkare med smärtlindring och hypnos som specialintressen.
122 Lutter betyder uteslutande, enbart, idel.
123 VAS-skalan (Visual Analogue Scale) används i vården för att patienter ska kunna åskadliggöra och kom-
municera sin smärta genom att pricka in dess svårighetsgrad på en skala från beskedlig till olidlig.



98

Sayonara, sinnessnara! En alliterativ ABC-bok



Sayonara, sinnessnara! En alliterativ ABC-bok

99

Textilt

Adelskvinnorna anpassade, annekterade allmogemorornas arbetssätt. 

• Beundrar berömvärt bedårande batiken (betyder brokig), bländande bindnings  
 teknik. Beredningssättet brukar bivax, bra börja bildningsresan bland Baliborna. 
• Bomullsindustrin beredde boomen.
• Band, broderier bearbetade bondekulturens blygsamma bruksplagg.

Centralamerikas cochenillfärgämne 124 charmerade couturechica celebriteter. 

Dissa designtrendernas diktat. Dramatisera dina dräkter. Dekorera dekolletagen, dag-
dröm djärva draperier.

Eftersträva enkel elegans, ett evigt elixir. 

• Fixstjärnan Fassett 125 fin fader för färgfrossande figurer, fantastiska, formfullän  
 dade fantasiverk.  
• Flätade fibrer fyller flera funktioner, förutom flärd främst förfrysningsförsvar.
• Fållan fungerar fälla för försvunna föremål. Fundamentet för faktapåståendet får  
 förvisso förklaras för fragilt. Fast föreställningen förefaller fasligt festlig. 

Garnets gåva gammal, grundläggande grunka, gagnade generationer.  

Hantverket hade historiska huvudrollen, har huvudsakligen hjälpligt hanterat högtekno-
logins. Handarbetet hedras.    

Ikat intagande ingenjörskonst, inklusive i Indonesien, inneboende intrikata illustrationer 

124 Färgämnet fås från en lus. 
125 Kaffe Fassett, välkänd virtuos på stickning med många böcker bakom (och framför?) sig.
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inspirerade. 

Jacquardmönstrade jackor? Jatack.

• Kattun, kalmink, kallott, kalandrerade kypertvävt kallades konstfärdiga köpty  
 ger.
• Kringströvande kunde konsten knyta. Kelimmattorna kopiöst klatschiga, kultu  
 rell kulmen, kurdiska kvinnors klassiska konstform. 
• Kochin, Kerala: katatont kollade klungan Köpstarkas Klubb krämarens kalejdo  
 skopiskt kolorerade klädestyger.
• Konnässörerna kan känna Kashmirullens kvalitet. 
• Kul kolorera klädernas knappar kontrastfärgat.

• Lapptäckestraditionen lever! Lohärads/Loskälvas loppis- liksom lapptäcksut  
 ställning ligger lämpligt, lantstället lagom långt lovarts.
• Lärjungens löss lögades. Linné lär lidit länge 126. 

• Modets mandat måste mönstras misstänksamt.
• Med Marimekko menas moderna, modiga mönster, mästerligt mismatchade. 
• Minneshåll Märta Måås-Fjellström, mattkonstens mesta matematiker.

Njutningslystna nödgas noppa nerslitna nattsärken noggrant, nöjet nöta naturmaterial 
når nya nivåer. Nätstrumpor, nättröjor nödproviant? Naturligtvis. 

Ordning ordentligt ospännande. Oregelbunden ornamentering optimal. 

Paisleymönster plägar prosaiskt pikas ”persiska pickles”.
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Röllakans rötter: ”ryggkläde”.  Ränders/ rutors renässans retar rebellen, reser ragg. Rät-
linjighetens rätta rubrik rätteligen Rädsla. 

Sidenvägsfararna spred silkesfjärilarnas sekreta sekret - silkestråden syddes som siden-
tyg. Samtliga sjöng skatternas sällsamma skönhet. 

• Tändning testar tygers typ 127. 
• Textilälskarens turisttrick: Tvåochenhalvmeters textil transformerar tristaste,   
 tråkigaste trakterna 128. 
• Trasmattan torde tillhöra tidernas tåligaste tygstycken. Tillika totalt trendigt,   
 tidlöst tilltalande.

Utan ull underkyldes, utfrystes upprepade upplagor urmänniskor. 

Vi vill värna vävd vadmal, visa vackra virkade västar, vårda virtuost väpnade varpen, 
vagga valkade våfflors 129 verk.  

Yogayllebyxor. 

Återanvänt = åtråvärt.  

Ämnade ämnen 130 är ämnet. 

Överallt öppnar öglorna överraskat ögonen. 

126 Det berättas att kochinillalusen hemfördes från kolonierna till den berömde botanisten i Uppsala, men att 
en av hans lärjungar av misstag tvättade bort dem från växten de kom med. Linné lär ha blivit så utom sig att 
han fick ett epileptiskt anfall. 
127 Genom att bränna ett tyg går det att karaktärisera dess egenskaper. Paradoxalt!
128 Tipset från Uuve Snidare, journalist, författare, textilkännare. 
129 Händer
130 Ordet ämne används som synonym till material, stoff.
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Upprop

Angrip alla allra angelägnaste angelägenheter – armodet, avfallskaoset, agans allmänna 
användande. Avsätt alla abnorma, aparta autokrater. Avväpna arméerna. Annars anlän-
der apokalypsen. Absolut. Alltså, allvarligt. 

Brobygg bland besinningsfullt bråkiga bästisar/bundisar, bryt bristfälliga bindningar, 
blanda bort blygsamma brasklappar, behandla behövande bättre. 

Chocka centralmakten: censurera cyniska chefspersoners charterresor. Curla cannabis-
odlarna.  

Dua dina delpersonligheter. Davids döps dagsfärskt: divan/ dramadrottningen, diplo-
maten, den djuriske, den dådkraftige, den depressive, drömmaren, dumbommen, dåren. 
Dela deras drömmar, deras dystra dagar, då du drivs dränka dom. Dämpa deras de-
struktivitet, dödslängtan, dömande, dräpande drakeld. Demonstrera dygd. 

Exilexistenserna erbjuds endast evigt elände. Expandera empatin.   

Frände, föreliggande funderingars främste förbrukare! Förståelig fråga: finns facit? 
Fortsätta förklara: ” Förlåt, födelsedagsfirande… festligt… fast folk famlar: Finers/Fall-
ströms formuleringsförsök, förevändning för fotnötter? Fattas fundamental funktion? 
Finns fasta föreställningar för framställningarnas framställande?” Förvisso. Författarna 
får fastslå: föremålet fungerar främst för frihetens, fantasins försvar, fastmer fördöms 
förståndsfilistéernas förgivettagna, fasansfulla förtryck, fast finalt förutsätts formen 
fungera för förströelse, förförelse, förlustelse, förtjusning, förundran. Fattat? Fint!  
Framförallt: finansiera flickors fria fostran. Fort. 
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Gör, ge, gläds, gödsla givna glimtar, garnera gruset, gissla generöst girighetens, grymhe-
tens groteska gärningar, glöm gårdagen, gosa glinen glupskt, grabba gnistan, grabben!   

Håll hjärtans hjärna humoristiska hyss högt.

Inse: ingen idé indignerat idissla inbillade inträffade intrång, ideliga irritationsmoment. 
Imperativformen inger imperialistiska illusioner, ila inåt, ideligen inåt.

Jorda jaget.

Krossa klassamhället, kukarnas konspiration, kulturelitens knep, konvenansens krav, 
kvinnornas kuvande. Kalibrera kritik konstruktivt. Kommunicera kolossal kärlek konse-
kvent. Kringgå konservativa kritikers kluriga knep. 

Leta länkfelen, luckorna, luftgroparna, lama lättjans livsrot. Lös letargin, lugna lieman-
nens lystnad, lik-som. 

Möt motståndet, minns måsarna, mata mjukhetens milda makt, motstå malligheten, 
medge mina misstag, min medelmåttighet. 

Nagelfar nidingsdåden närmare näringskedjans nav. 

Offra ofta omåttliga omsorgen om objektiviteten, ordningsreglerna och ovälden och 
ordna orättvisorna omgående.

Pressa patriarkerna på prioriterade punkter. Prissätt privatpersoners 

Rikta raseriet rätt, rakt riktning rymden,   
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Sexualupplysningens suveräna styrka samt signifikans stavas saklighet, sinnlighet, 
självständighet, solidaritet, stolthet. Sprid!

Tabun trasslar till tillvaron totalt! Tänk tillåtande! Tala! Törs! 

Uppnå uppochnervända universum! Upphöj underdoggarna! 

Vakna! Våga! Världen verkar vandra verkligt vanskliga, vådliga vägar. Väljer vi vettigt, 
varse vändpunkten? Väjer vi? Va?

Yrkar yoga!

Återuppväck åminnelser, återanvänd åtrån, åldersstigna ådran. Åk! 

Äntra äventyret!
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Vetande

Abstrakta analyser alstrar alldeles aparta antaganden avseende allmän användning. 

Brukskunskap borde befordras.

Celebrera chimeran 131. 

De definitivt duktiga dissar dina dagars digra depå data, döper dem direkt: dagsländor, 
dårskap, dravel, dumheter. Deras dom drabbar då du dagtingar dina definitioner. 

Ett experiments exceptionella ”effektivitet” ernår endast enstaka empiriska exempel 132. 

Förtrogenhetskunskap förringas, fackakademiker förhärligas, ”fint” folk får fortfarande 
första frågan framför folkskollärde finsnickaren. Folkhemmet försvann fort, förstamajta-
len förklingade, frostnupna. Fredriks 133 förbund förstod att förvalta folks förtrytelse, för 
fyrtiotalisterna flydde fältet, fylkas framgent framför förtidspensionärernas fikarum.

Galileo Galileis genomgripande gåva gav grandiosa gallfeber 134.

Hörnstenarna handen, hjärnan, hjärtat hjälper hälsan 135.

131 Chimeran var ett mytologiskt väsen med två djurhuvuden, här använd som synonym med multikompe-
tent mångsysslare.
132 Det är ett välkänt problem inom medicinen att de goda resultat av en behandling som kan uppnås med 
utvalda patienter under ideala experimentella betingelser sällan går att upprepa under mer realistiska förhål-
landen.
133 Statsministern, moderatledaren Fredrik Reinfeldt.
134 Galileo (1564-1642) visade bl a att solen rör sig kring solen och inte tvärtom. Inkvisitionen tvingade ho-
nom att förneka fakta. 
135 Den amerikanska s k 4H-rörelsen betonar föreningen av praktiska och teoretiska kunskaper i en etisk 
kontext som hälsobefrämjande.
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Intuitiva insikter? Irrelevanta, irrationella, irrläror. Inbillning! 

Juntans jasägare jagar ”jamsande”, jargongen jesuitisk. Jätteskrämmande.  

• Kunskapssamlandets konventioner känns klart kantiga (klantiga). Kunnande   
 konstrueras komplext. Kärnan koncentrerar, kondenserar, komprimerar kogni  
 tivt konkurrerande källor, kombinerar känslor, kroppsminnen,     
 krångliga klurigheter. Konstruerar kognitiva kartor, klarlägger     
 korrelationer, kollar kritiskt: klarar kommande kunskaper kravspecifikationen?  
 Kungör klassificerande: Klart! Kör! Kanske! Knappast! 
• Kants 136 kunskapsrevolution kunde kategoriseras kopernikansk. 

Logikens ledsamma liga leker lidelsefullt ”ljusbärare”.  

Mätningsivern missar målet. 

Naturvetenskapens närsynta nålsöga normerande. Nedslående.   

Olika organismer organiserar omvärldsbevakningen opportunistiskt omkring osäkerhe-
tens odds. 

P-värden påskinar påtaglig precision 137.   

Sanningen sökes. Svara snabbt. Signaturen “Svenne Särling”. (Skämt). Subjektiv sådan, 
sällan systematiskt samlad, skänker sinnesfrid, sen skit samma såvitt substansen skiljer 
sig, statistiskt sett. Sinnesstämningars, sentimentalitetens sötsura segrar sår split. Samti-
digt: stela styresmäns segrerande satser saknar själ. Svårförenliga storheter. Synd. 

136 Immanuel Kant (1724-1804) anses som banbrytande filosof inom etik och kunskapsteori. 
137 P står för probability (sannolikhet) och är ett uttryck för hur stor (eller snarare hur liten) sannolikheten är 
för att de resultat man fått i en undersökning beror på slumpen 
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Trons teser trotsar tankens täta tittar tillika tråkiga tester. 

Utomordentligt utvecklad upptäckts-/uppfinningsförmåga ursäktar uppenbarligen uru-
selt uppförande (uttalandet upprepas uppsåtligt under uppslagsordet ”Musik”). 

Vad vet vi verkligen? ”Vetenskapen verifierbar”, visst. Vetskapens villkor verkar vara 
vådligt växlande. Vilket vederbörande välkomnar. Viktigpettrarnas vrånga välde väcker 
verkligen vår veritabla vrede. Vakta vetenskapens variabilitet. 

Ypperliga yogalärare yttersta ynnesten.  

Ångest åtföljer åsiktsförtryck.

Ändamålsinriktade ämnesområden älskar ärftlighetsforskningen. 

Öppna, ödmjuka örtdoktorer önskas.
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Åminnelser

Anmödrarna, avkommans ankarbojar ansvarskännande, ammande, arbetande, avhå-
nade, avhållna, ansatta av anfäderna, andra anhöriga.  

Bränn besvikelsens bon. Bannlys bitterheten. Bra beslut. Boten? Blunda. Balansera 
bottennappen, besinn blommorna, barnen, banden, banans bästa beståndsdelar. Bikta 
bördorna. 

Credots coda celebreras.  

Drömmarnas detaljrika diktvärldar demonstrerar dagligen de djup du dumdristigt de-
menterar. Dom delger dig ditt drama, dina drivkrafter. Dyrka dom.  

Erik, en effektiv, estetisk, etisk, erfaren, evidensbaserad, etnologisk, enigmatisk eminens, 
elegant enkelt ekiperad. Efterlämnade eoners erinringar.

Farmor försvann, farfar fortlevde förgrämd, förglömd, familjen (far) flyttad, förbindel-
serna fastfrusna. Förebrås fortfarande för farfars futtiga final. 

Gliomets grepp gastkramade grabbgängets gudabenådade gentlemannaguru, gitarris-
ten, generöse giganten, grävde Göransgrav.

Handledsbrottet hemmavid, hur huvudpersonen (hej, hej!) hamnade helt handlöst, hu-
vudlöst. Huj, helvete! 

 140 Detta var näst sista raden jag skrev i boken.  
 141 Erik Nordberg. läkare, arbetade länge vid AMREF i Östafrika, också knuten till Institutionen för interna-
tionell hälsa (IHCAR, Karolinska Institutet).
 142 Gliom är – oftast - elakartade hjärntumörer. 
 143 Göran von Matern. Vi var medlemmar i samma  mansgrupp 1978-2002.
 144 Ramlade av en gunga som liten i Uppsala omkring 1960, minns ännu smärtan och skräcken.
 145 Department of International Health Care Research, numera institutionen för internationell hälsa, Karo-
linska Institutet, där jag arbetade 1989-99 med egen forskning och konsultarbete i Vietnam och Laos 94-99.
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Invigdes i IHCARs idoga internationella insatser, inlemmades intensivt i Indokina. Inser 
idag inflytandet, insöp idel insikter. Inte illa. 
Jan, journalistikforskningens jätte. JMK:s juvel. Jesussjälen. Jeremiadernas julafton 146.    

Käre Kari 147, krisande kompanjon, konstnärssjäl, kärleksobjekt, kritiklöst. Klarades knu-
tarna? Kompakta, krossande, knäckande kvarlåtenskapen. 

Levnadsvisa lärare lagade lustfyllt lärande. 

Mer mäktigt, mindre melankoliskt minne: morgontimmen, mjölkbudets melodi. Mig 
mötte mörktonade miniflaskorna med metallkapsylerna . Minnet motsvarar Marcels 
madeleinekaka 149. 

Närminnets nyanser nöts ner. Nuets närvarokänsla når nya nivåer. Nettovinsten noll?

Outsagda ord – oftast omsorgsinriktade - orsakar ofta ordentlig (onödig) oro. 

Pia pinades. Parallellklassens perfekt putsade pingla prutade på personliga platsen på 
planeten, presterade punkt. Plötsligt passé. Påtagligt provocerande. 

Rita, Rainey, rastlöst rörlig, raka rörens renässansdam, rymligt rustad rörande relatio-
ner.RFSL-reformator. Rasande rivig, rikligt road, riktigt roande, rörande, rasande, roligt 
retsam. Rekognoscerade resrutter, råkade rastplatsen, rönte ro 150. 

Segrarnas söta smak synes sedermera surna. Så slipas stenen slät. Synar slaggens spår, 
söker sånt som synes skina. Sångskatten skänker sällhet. 

Thanatos tog Torbjörn. Tumören täppte till trachean. Tappet totalt traumatiserande. Till-
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skyndande tappade totalt tilltron till teknikernas tilltag.  
Utsiktslöst undkomma urbota utanförskapet - urtidig upptäckt. 
Viggans Vänner vart Viggbyholmsskolans vänförening. Vårdar växtårens viktigaste 
verkstad, våldtagen 151, vorden villaförort, vakuumförpackad.  

Yjuvliga yogaminnen – yogalärare, yogakurser, yogupplevelser, yogalningar, yippee!

Åren åker. Åhej! Ånej! Åkey!

Äktheten är ämnet.

Överdrifter ökade ödsligheten. Önska överlagda överlämnanden.

146  Professor Jan Ekekrantz gick hastigt bort 2007.  Jag hade lyckan att ha honom som lärare på Journalist-
högksolan (JMK) i början av 1990-talet. Se:  http://www.jmk.su.se/contents/sidor/info/jan_ekecrantz.php 
147 Kari Pöyry, en god vän  från elevkårsstyrelsen och popkören på Viggbyholmsskolan 1966-67.
 148 Från barndomens London, som jag lämnade 1956.
 149 Hänvisning till Prousts roman ”På spaning efter den tid som flytt.”
 150 Rita Creighton (1951-2007), god vän, framstående HBT-aktivist  m m, avled efter en singelolycka med sin 
älskade motorcykel.
151 Internatet Viggbyholmsskolan, grundad 1928 av Per och Lena Sundberg lades ned 1972. Jag hade förmå-
nen att få gå där 1962-1968, vilket jag  berättar om i kapitlet ”Symbios, svek och salighet i den skyddade verk-
staden.” i antologin ”E otrolig tigerkaka. En bok om Viggbyholmsskolan 1928-1972 (Mandatus Bokproduktion, 
2008).
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Ända

Anal analys antyder avskräckande avsikter, abnorma anlag. 

• Bakom buken basar baken. 
• Bajshumor brukar bara bli besvärande. 

Celibatlivets cellfönster, celluliternas centrum. 

Delad ”derriere” djärv design, defekation däremellan däremot desto djärvare. 

Exkrementens, exkretionernas epicentrum. Erotisk entré?

• Feltajmad fjärt får fruktansvärda följder, fast förr fanns förmodligen finare för  
 ståelse för ”feltrycken”. 
• Freuds fasteori försäkrade fortsatta framgångar för fetischisternas favoritorgan,   
 fekaliernas förlossare. 

Gluteusmuskeln gestaltar generationers garanti: grundtrygghet, godhet.

Häcken heter hemorröjdernas hemvist.

Ischias initieras i inre irrgångarna. 

Juvenilas jeans justeras jämsmed juckmusklerna. 

Könens kroppskonturer konstaterat krumma, krokiga. Konstigt kalla kvinnans konstant 
kurviga, killarnas kantiga. Könsdiskriminering!
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Liknar löken. Lökskärande lokalägare lipar lätt liksom lustfyllda lebemän letandes 
läckra länder. 

Marklyft maximerar maximusmuskeln.

Något nedslående närde Nymans nakna nederdel Nyfikenfilmernas notoriska namn-
kunnighet. 

Onämnbara osmakligheter offereras omgivningen, om organismens omsättning olägligt 
orsakar otursamma olyckshändelser. 

Psst! Proktologen penetrerar professionellt, penisen passionerat. Pinsamt pratämne?

Rättstavning: ’röv’ rätt rått; ’rektum’ rasande reserverat; ’rumpa’ riktigt rart.

• Språkbruket säger smaken separerad såsom stjärtens skinkor. Svenska synony  
 mer: stuss, svans. 
• Stjärtfixering ses som synnerligen spridd sysselsättning, snuskgubbar smygtit  
 tande Susannor. 
• Studerande sliter sittfläsket. Stora sätesmuskeln samfälligt skönaste sittplatsen. 
• Specialuttrycket steatopygi symboliserar stor samling späck samlad som stjärt  
 förstorare. 

Tandem-/trippeldesignen transfomerade tidigare torrdasset till trivsam träffpunkt, trev-
ligt talartorg. 

Under underlivets underbara underverk utmynnar ultimata utgången. 
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Viktualierna vandrar vindlande vägar via vår vördade vomm vertikalt versus vattenklo-
settens vortex. 

Yo-gastro 

Ålskinnskläddas åtsittande åtbörder åtnjuter åtskilliga åskådare. 

Äntligen är äckliga, ändlösa ändalyktsältandet ändad! 

Översvallande överskottsvävnad övergångsålderns ökända ögonfröjd, övergreppsrisker 
överhängande. 
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Ödmjukhet

Alla avkrävs allt. Acceptera arrangemanget anspråkslöst. Avvakta avmätt avslutningens 
avsked. Alternativet – att anfäktas av anfall av absolut avsky -  avskräcker. Aggression 
alstrar aggression. Amen.

Buddhismen betonar blygsamhetens betydelse. Bra budskap. Beprövat. Bussvårt. 

Chosefrihet charmig, creddig.

Durabel dygd, dikterad dåförtiden, duger duktigt dessa dagar. 

Endast egoismens exercis, erkännandets eggelse erbjuds elever. Excellera! Elitplats eller 
eliminering. Enkelhetens existensberättigande erkänns ej. 

Fredsälskande, försynta förebilder förekommer förvisso, främst feminina, fast få förefal-
ler följa föregångarna.  

Gandhis grepp golvade gamla gardet.  

Hedra hur hovsamma hjältar handlat. 

Icke-våldsaktionerna i Indien inspirerade. 

Jagiska juntaledare jagar jumboplatsen. 

”Karaktäristiskt kvinnligt” kungör klassisk kanon. Komiskt! Kvinnor kuvades krigiskt, 
kompromisslöst. Kvinnans kommande kompromissvilja kunde korrektare kategoriseras 
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klok, konsekvent, krisbetingad kunskapstillämpning. Knappast könets kollektiva kar-
dinalkvalitet, kärleksfullt kartlagd konsensusvägen. Karlarnas krassaste konstverk kan 
kallas konstruerade kategorin ”Konstant Kärleksfulla Kvinnan”. 

Listig lärdom: ligg lågt, lev länge lycklig. 

Må Mandela minnas många månar. Mannens mission måste manat mänskligheten mo-
numentalt. ”Madibas” mänskliga motståndskraft – mixad med maximal medmänsklig-
het - markerar måttstocken man må marschera mot. 

Nomadens nästa natthärbärge namnges Nåden. Nås Nåden naturligen? Nej, nähä, nix. 
När nämnda nattvandrare när neutralitet - närigheten negerad - nås nådens nödvändiga 
näringssubstrat. 

Obama orerar ofta om ovannämnda ord. 

Pretentiöst plus provocerande predika positionens plusvärde (pratar personligt). Prakti-
sera! Punkt. 

• Religionerna rörande rätlinjiga rörande riktlinjens rangordning. Resten riktig   
 röra. 
• Rasistiska resenärer rasade; Rosa ratade resning. Rosa Rosa! 152.

Summa summarum: sluta se samlingen ”Sayonara, sinnessnara!:s” sista sökord som 
självutplånande servilitetssynonym. Sant: självet syns smått. Sak samma! Sjung subjek-
tets sång som signifikant solsystemsstämma. Stilla starka själviska, skrävlande, skryt-
samma strängar. Sånt skapar sunt självförtroende. Så sant som sagt.  

152 Den 1 december 1955 vägrade Rosa Parks att resa på för att ge plats åt en vit man i det rasåtskilda Mont-
gomery, Alabama.  Hon fördes till fängelse men frigavs sedan. Händelsen blev den tändande gnistan till en 
bussbojkott som varade i 312 dagar och gav bränsle till den amerikanske civilrättsrörelsen.
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Testa tysta tankens tråkiga talkörer, trilskande tillsägelser: ”ta täten, tydliggör taggarna, 
trampa till trätobröder!”. 

Uttjatat uttryck, utmanande underdånigt, undfallande, uridiotiskt, uppger uppblåsta, 
urspårade urbanister. Undrar; uttalandets ursprung? Upplysning: Underverkets utomor-
dentliga utmaning.  

Viskande vänner verkar vördnadsfulla, väcker vår vetgirighet. Vadsa? 

Yogoegoistisk.

Ålderdomen återger åtskilliga åtminstone åminnelsen. 

Ärorikast är ädla, älskvärda, änglagoda älvakungar/älvadrottningar. Äckliga är äregi-
riga ärkeknölar, äspingars ättlingar. 

Ömsesidig öppenhet önskas.   
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Mitt alfabet

1. Jag vill sjunga denna sång
Och säga välkommen till alla
På en gång.

Tack för att ni hittat hit
Ni har fått åka en bra bit
Vägen var lång.

Vi ska skratta, vi ska dansa
dricka vin och inte chansa
var min gäst.

Och nu ska jag väl berätta
Innan ni har blivit mätta
Om min fest.

Kanske frågar ni er
Vad det är som jag ser
i bokstävernas makt
vad som jag vill ha sagt?

Har jag blivit helt knäpp
Fått ett superhjärnsläpp
Fattar absolut noll
Tappat stavningskontroll?
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2. Jag har fastnat för en form
Som rymmer allt från lugn till storm
Och mycket mer

Hela livet får där plats
Speciellt om man tar sats
Och hoppar ner

Men så här står det till
För det står inte still
Hela bokstavsmanin
Är en kärleksrutin

För ni är mitt livs salt
Faktiskt är ni mitt allt
Jag vill tacka er tusenfalt

Ni är mitt alfabet
Lärt mig allt som jag vet
Om vad vänskap och kärlek kan ge

Ni är mitt ABC
Ni har fått mig att se
Detta livet det e som det e
Älska livet precis som det e

Vadå ett alfabet?
Frågar ni helt konkret
Låt mig svara på frågan så här:
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Ni är en ”Ö” av tröst
När på ”G” ålderns höst
En frisk ”Å” att få svalka sig i
I en vänskap, som alltid är fri
Och så hoppas jag det ska förbli!
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Alphabet Blues

1. I’m so glad to be here
Seeing all of you dears
All you special people in my life
Friends from work and leisure
Not to mention pleasure
Parents, kids and then of course, my wife.

So why am I so distraught
Drinking more than I aught?
I must have caught the Alphabet Blues

A is for a, b, c, d, e, f, g
Letters are running round my head
h, i, j, k, l, m, n, o, p
Letters from all the books I’ve read
q, r, s, t, u, v and x
I’m so alphaperplexed! I’ve been hexed!

2. Letters give me fever
I’m a true believer
In the power of A, B and C
If you can’t express it
Might as well forget it
Spell it out for you and for me.
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So shout it loud and clear
For all the people to hear
We must have got the Alphabet Blues.
Sayonarasången

Ständigt snurrar samma spår
Smärtar, sticker samma sår
Ständigt samma stämmors skrik
Skrovlar samma skitkritik

”Sluta strula, skärpning, stopp
Sicket slödder, se sittopp
Såja, sansat, såja, så
Snörrätt ska små satar stå”

Samfällt ska vi sätta sträck
Snöra säkert svartsynssäck
Snart så stundar stridens slut
Segerns söta smak, salut!

Sjung, sjung, sjungsjungsjung
sjungsjung, sjunelungsjungsjung.
Sjung, sjung, sjungsjungsjung
sjungsjung, sjunelungsjungsjung.

Sayonara sinnessnara
Skråla samma sånger
Sayonara sinnessnara
Skrota samvetsånger
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Sayonara, sinnessnara
Sköna sånger stämmas
Sayonara, sinnessnara
Sådå, sluta skämmas
Seså, sluta skrämmas.




