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Examinator: Vasilis Papageorgiou 

Termin: VT 2015  

Ämne: Kreativt skrivande IV 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4KS10E 

Utgiften giftet makten Soluppgången nedgången Avgiften 

I som här inträden låten hoppet fara Faran 

valet kraften jaget rösten 

tanken Vetandet undran sucken Det agonala 

flämtandet och chimären slutet trycket 

lättnaden smörjan livet Bevarandet 

i bröstet dopaminet andra tåren 

snigeln konsten brödet 

skiftningen Levnaden rörelsen 

hålorna graven bålen 

Stanken skalan den glidande svedan gommen suggererandet 

spyan rengöringen spritandet förklädet vätskan 

injektionen snödrivan renheten 

skogsfallet dropparna djuren 

haven örnen hörseln 

hävstången vakuumet 

avlivningen räddningen 

hjärtat kampen 

 

angina sömn ven harts myr 

bladnerv båge strid födelse 

dröm vatten apa i ursprung lava sötma 

siden lem söm 

nål spets drake 

 

tanke dag viskande 

hat lögn rus dvala 

Summeringen 
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Undran 

 

Realismen balansen döden 

skiftet krisen lärdomen 

domen kraften nöjet 

spannet linjen inloppet stupet 

nedsänkningen urgröpningen äpplet cytosolen 

ätandet lysosomen drunkningen 

Det plasmatiska bevarade införlivade 

vecken saltet jonen 

membranen i jaget verksamheten 

tron vapnet sotflagan basen 

Om skapandet 

förintelsen nekrosen korset benmjölet 

sången tiden dalarna 

flikarna massiven 

Jakterna flockarna skyarna 

 

Buden arenorna ensamheten 

ytorna och gömslena 

pinan 

apoptosen stigman kärleken 

hungern oron lockelsen 

övertaligheten synliggörandet placeringen 

saknaden 

beroendet 

lydnaden utpekandet garanten livlösheten 

Förändringen det vunna Det hörda 

bekräftelserna orden den involverade den utdömde 

den ratade det förkastade 

Inlämnandet ångern uttaget 

bakgrunden ruelsen valet 
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bejakandet hoppet 

kroppen som stranden 
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Lär 

 

Spelande tunga 

är pilande snabb 

så kanske såg man fel 
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Det går att sitta på en parkering 

inuti en bil 

som i ett litet hus 

Det boet 

med tjock sovsäck 

konserver och dvala 

Allt får bli vitt 

drivorna höljer tystanden 

vägen sluttar inåt mörker 

Snökristallerna beskriver en amsaga 
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Utanför den stora byggnaden 

rör man sig mindre 

befinner sig aldrig 

i mitten 

 

Genom de nedre fönstren ses stora speglar 

långa klänningslika draperier 

 

Nedsläckt och övergivet 

det man en gång haft tillgång till 

 

Infernot börjar 

som smal slinga 

inte lysande 

inte osynlig 

 

Ögat känner hur det bränner 

 

Att stiga ur skyddet 

se leden 

som påbörjas i en trappa 

bort från parkeringen 

 

* 

 

Snart syns andra 

några kvinnor 

De vill visst ge något 

man villigt tar emot 

som ett gnistrande äpple 

 

Hur man tar om hand 
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kan de instruera 

 

Vid närmare eftertanke 

är inget riktigt i det rummet 

De två vid en form av podium 

förklarar med farligt lätta röster 

nästan så att de själva går sönder 

vad allting egentligen innehåller 
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Spensligt njurformat 

är metallstyckets sånger 

Gracilt vasst klingande 

som andhämtning 

operationen lungan utför 

blir uppenbar i vissa scener 

 

En hona 

ett noaord 

med sina händer leker öm 

Det grymma viet rör sig 

Allt ser alldagligt ut 

dörrar uppehållsbord och en mindre automat 

inga stora städer 

inga havsströmmar eller alptoppar 
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Instrument av ondska tillverkas av röster 

sänker veckorna i en djup grav 

Vita påsar hänger och slänger 

dras mot jorden 

håller dem i sin rörelse 

 

De sätter sig samman 

vid ett eget bord 

så att den nye hamnar själv 

Ändå berättar de att de har varit sjuka 

Att de är ofullkomliga 

fulla av fel 

De skrattar sönder luften 

 

Om någon är sen ler de 

Alla hjälps åt säger de 

och sätter sig intill en söt äppelkaka 

 

* 

 

Velar ögon 

åker axlar 

Far händer 

för ansiktet är de som skylande tyg 

 

Man ser blusar med rosor 

flera likadana 

Några i taget går in i luftslussarna 

En slags bedömare 

De strövar småleende 

kastar huvudena undan 
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Förvaringen 

Stigen isen tystnaden 

vetskapen omtanken förlusten 
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De ska snart dö inne i färgerna 

inne i snarlika sjok säger de en märklig mening 

Du rycker instrumenten ur händerna på oss 

de orden ska förfölja dig 

 

Vattnet apan  

Vetandet vattnet 

medlen framförhållningen avvägningen 

systematiken 

 

* 

 

En video på nätet beskriver hur ångest utförs 

Svep händerna bakåt om huvudet 

sedan hakan 

Med automatik ska din kropp utföra (-_-;) 

 

Vad avslöjade 

Var det värmen kroppen avlämnar 

 

De händer de använder 

avlägsnar all dröm inuti 

Inte är vi nästan som en familj 

ens när någon är snäll 
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Det parasympatiska det viljelösa Paralyseringen viljan 

rädsla vettet dogmen strömmen 

Köttet gormandet läpparna 

vattningen muskeln blodet 
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•  
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Det har redan förflutit två år 

för dem på jorden 

De som rundade hus 

och tog sig över häckar 

 

Nu är de hemma de andra djuren 

Vi har olika hålor 

Det städas 

Mögel fukt och förfall 

det trasiga jagar oss 

Färgen försvinner 

Tyget får revor 

Vi är arga vi skriker 

 

Hur ser det ut en viss dag hos er 

när ni ställt en skottkärra utanför källardörren 

 

Alla matvaror tar slut 

Köp massor med små presenter 

Vi har depressioner 

och vi spyr i buskarna 

rakt upp har vi kastat 

ilska 

sedan skurat 

Kvar finns knappt synliga nyanser 

som prickar kvar 

 

Borden på ben ranka utåtriktade 

Ett litet som kan fösas åt sidan 

behändigt 
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De randiga tapeterna fyller ögonen 

En väntan med fåglarna 

där isen ligger nedanför 
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Resan genom sirapen 

det är skog droppande av kåda 

fuktbruna stammar 

Korna står i fukt 

 

Färden genom Asphalia 

betyder att man erbjuder sig 

som deposition för något annat levande 

 

Över ljuvliga marker ett pansar 

 

Så 

Bilen ställd under linden 
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Träkorset på ladugårdens ena sida 

utskurna gluggar 

De skumma vinterbåsen 

Loftets öppna ljus ovan 

som korna aldrig såg 

kedjade i månadslångt mörker 

i kättingar 
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Sobra skogsfall du har allt 

Din kraft är himmelsspetsig 

och jordad i marken 

Björkar ni tunt vajande 

och havtorn bland stubbar 

Vattenkälla ren mörk hotfull mellan diken 

 

Blåsten välver 

denna väg sedd från häst 

bron med skogsvenen i sig 
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Nerblåsta grenarna 

slänger han uppåt skogsbrynet I den viken 

är det givande att betrakta 

stora händer som gräver upp en blank våg 

 

Tänk att de förmår 

om och om igen 

 

* 

 

En sen kväll lyser fyrhjulingen upp sandbottnen 

Längs stranden ligger fällda små granar 

Mer är det inte för tillfället 

 

Sten måste hällas i lerhålan 

Ledjuren lever intill oss i sina grothögar 

ihopsamlade berg 
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Att trycka in en kropp i sig själv 

är vad som görs 

Rör man samtidigt dessa händer 

för att de lyfter drar gnider 

spänner så hårt Alstrar 
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Mossan sötman 

organen tanken 

 

hur kan man njuta av vatten som har allt i sig 

Det är bara motstånd att täckas 

kallt glida över dess is 

Nedsänkningen tar all uppmärksamhet 

  



Susanna Lindeby Kreativt skrivande IV, 4KS10E D-nivå. LNU 2014-2015 
 

 24 

 

Loft rum lada äng 
två stolpar där man kan binda fast 

en häst 

 

I södra rummet hänger bilden 

Två hästar ryggar för blixten  

kan framkalla en tyst gråt 

för att inget stannar upp 

 

Han har tagit med två böcker 

En om hur girighet utvecklas 

en där par som firat guldbröllop berättar 

 

Jag står upp i rummet med det låga taket 

Kylan sveper längs golvet 

och jag tänker på hur vi två 

håller ömt om små bröstkorgar 

krattar undan barr 

som strax förbyts mot ny 
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Ruin brädgård lastageplats 

Spång 

Vinterväg gräns 

ljusfyr elektrisk plats 

Tecknen för mänsklig aktivitet 

 

som har kaffekoppar i skåpen 

med fasaner mindre än rosor 

Rabarberbladen vuxna till jättar 

 

Allt får plats i skogen 
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• 
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Viken gatan 

 

Efter flera månader 

möts vi plötsligt  

Ett leende sällskap har han med sig 

och berättar om nya stora formationer 

ännu fler tyger som ska hängas upp 

 

den källare jag hjälpt till att gräva 

Är skorna leriga 

Skäller vakthundarna 

Inget kan väl bara pågå 

 

Visst kan det göra det 

Det gula huset är påhittat Det är ett plank byggt så högt som 

möjligt 

runt hela tomten 

 

Utrymmet 

åtråvärt 

 

De nickar i samförstånd 

har lärt känna varandra nyligen Det framgår 

betraktar tillsammans små keramikföremål i nischerna 

och förundras över torkade svampar 

 

Hans hy är friskt och rosig och föräldrarna är kvar i 

väggarna 

Han bevarar svamparna de plockade 

stövlarna de gick med i skogen 

de finska plaggen 

använder han nu 
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De gick ut i skogen och bröt av skaften på de trådiga 

På kökets grovhuggna golv 

lade de ut svampar 

 

En omfattande kunskap  

kretsar kring tillvaratagandet 

och bevarandet 

 

Alkoven luktar sommar 

De ser på collegefilmer 

stoppar tiden 

som bara växer 

 

En simmig inläggning 

orange gyllengul röd 

en kula att se in i 

utan att titta upp 
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Tillstånden 

får inte vara förbi 

för all tid 

hur kan de utvalda scenerna återskapas 

Går de att återskapa 
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Tåget rör sig mot perrongen 

men här är det vilt 

 

Stillastående vagnar 

Växtlighet anhopningar 

kvarlämnade bråten 

 

De torra vagnsytorna och solen 

känns i fingrarna 
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Vi ska vistas tillsammans i ett gemensamt rum 

i en sammanslutning grundad på tid 

 

som alternativ bas 

utanför det dagliga arbetet 

 

Här sker rangordningen djuriskt 

Överenskommelsen att frivillig 

 

Att erhålla en plats 

Inget är egentligen fel 

 

att utbrista i en säkrad krets 

 

* 

 

De vill vara i rum som är 

nystädade 

vill bruka en gemensam hård tvål 

köa till badrummet 

 

Med hjälp av rummet 

visar man sitt tillåtande 

 

De gnäller och lägger sig 

På så sätt bäddar kvinnorna intill varandra 

 

Bäddar kvinnorna Intill varandra 

i sängarna halvsover kropparna 

separerade halvt tillsammans 

 
Sängarna vidgas med hjälp av kilar 

Kropparna halvsover 
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utan att stöta i varandra   



Susanna Lindeby Kreativt skrivande IV, 4KS10E D-nivå. LNU 2014-2015 
 

 33 

 

 

 

 

 

 

• 
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Hemmet 

 

På gatorna står det husbilar 

Inför en resa kan man se dem 

beredda bunkrade 

 

annars är de tillfälliga husen 

på tomten på en avsedd plats 
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Och i skogen finns en liten insnöad 

som är som ett hus 

  



Susanna Lindeby Kreativt skrivande IV, 4KS10E D-nivå. LNU 2014-2015 
 

 36 

Ska ska ska hörs det 

Solong sucker säger hon 

Det finns stringdolls förstår du säger hon 

 

Homonymen 

att hantera 

vår tids dominerande berättelse 

 

I den gröna fluiden 

inslunken 

som en ödla 
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Är det vinter så dör jag i den 

Är ljud vind eller finns inget ljud 

 

Dammet förvandlat till stel tråd 

Benen finns inte 

 

Porös oundkomlig kyla 

  



Susanna Lindeby Kreativt skrivande IV, 4KS10E D-nivå. LNU 2014-2015 
 

 38 

Upprördhet du får vara hur stor du vill 

Så membran 

starka sköra 

med kanaler som kan öppnas 

 

* 

 

Förslutningar 

där utlöpare kan glida in 

suga med sig innehåll genom små gap 

 

Återväxt kan ske 

i inre rummet kan en replik bli till 
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Jag såg henne och följde efter 

Hon for ut på motorvägen och svängde av 

stod vid rödljus i uppförsbacken i en korsning 

 

I rondellen valde hon vägen mot travbanan 

Blev sedan kvar på en parkering 
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Kejsarolvons honungsdoftande blomklasar 

Taggarna ut ur rosstängelns frusna kropp 

Hibiskus blå härdad 

att tåla 

 

* 

 

Två män i gula arbetskläder står på villauppfarten 

sysselsatta med att lasta på husets gamla fönster 

 

Upplösning 

låt regnet skölja 

 

Kärnan finns 

Ruelsen vanvett det livsuppehållande finns  

 

* 

 

Rörelserna mellan möblerna 

i lukten lever 

 

ett riktigt hem 

 

Porslinsblommor 

lim 

betonggolv 

gör stegen ljudlösa 

 

Vävtapeter 

 

Husets har en inre mittpunkt 

en kapsel är det 

för att sitta i 
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i en imaginär cirkel 

en rituell gräns 
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Det finns en helt översnöad bil 

en och en halv kilometer in 

på en oplogad skogsväg 
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Vägen blir översnöad 

Inga fotspår finns till eller ifrån platsen 

 

Stilla törst med snö 

Skugga 

Köld 

En dov vithet i kokongen 

 

Skrapandet 

med ett finger dra spår i frosten 

inte längre hålla isär dag från natt 
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Räkna hjärtslag 

Härinne finns en människa 

Den har inte rört sig 
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Sidodörren går att få upp på glänt 

 

Snön faller tungt 

eller lätt 

 

Börja förflytta mig 

för mig i Ljuset Flimra 

sjok skjut åt sidan Yta 

öppna dig 

 

* 

 

Grenarna tynger 

Släta vita vinter 

synen  i ljuset 

nästan bara ljus 

 

Den meterhöga snön kräver ett beslut 
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• 
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Kretsgång 

 

Så öppnar sig nästan morgonen 

vi far i hög fart 

En liten rörelse så ändras riktningen 

 

Små muskler i högerhanden 

Alla glittriga blåkorniga 

gnistrande skyltarna 

nere mot villorna i Kroppkärrs sjö  

 

Ett träräcke har blivit kvar 

gränsar mot granarna 

Cykelbanor kryper in i livsområdena 

Strålkastarna och jättemolnen 

 

Vi viner bort 

skyddade i hastigheten 

 

De gula skenen släcks 

och man får en klump i magen 
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Morgon 

inte fullt 

Natten är ännu närvarande 

 

lik hotellvistelsen 

här i bilen bara tillfälligt 

 

En så stark längtan tillbaka 

till en pågående natt 

 

Den kravlösa tiden 

det målmedvetna som något vagt 

man själv inte har del i 
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I mitten av ett husliknande hölje 

kan det upplevas 

som möjligt 

att man inte alls syns 

 

Den allt farligare prekariathonan 

sägs bo i ett hus 

innanför en stängd dörr 

 

Den fysiskt avskilde hikikomorin 

drar sig så undan 

Alla hans utbildningar ligger staplade 

 

Allting tappas bort 

Fulla textsidor 

bortglömda adresser 

Lösenord finns inte mer 

alias som i tillfälligt 

borta 

Nu glöms allt bort 
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Rörelser är ett framåtskridande 

består i att samlas utanför salar 

 

Mindre rymder är förlagda innanför sand och tegel 

Dörrar leder dörrar till hålrum 

frambringar mindre ytor 

 

* 

 

Kanske är det stora salar bakom dörrarna 

eller bara skrubbar 

 

Du står utanför dörrar som stängs 

för att definiera de som är innanför 

säger du dig 
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Erfarenheterna 

det lokala 

det nedbrytande 

 

kolet och processerna försteningen 

 

Hela tiden detta 

Föräldrarna 

Såväl gamla som unga 

 

Är de hemma 

Nej de har rest iväg 
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En kropp förblir i sitt tillstånd i vila 

eller likformig rörelse 

om den inte av verkande krafter 

tvingas att ändra 

I platsen vatten 

dunkel 

 

Nedsänkningen urgröpningen äpplet 

Cytosolen lysosomen slukandet 

Strömmen som kan regleras och bli mild 

  



Susanna Lindeby Kreativt skrivande IV, 4KS10E D-nivå. LNU 2014-2015 
 

 53 

En mur 

en tegelväggen 

ett slags nytt rum 

bildar ett slags gryta 

 

Nedsänkning i ett ämbar 

 

Kan ingen tala till en 

tillräckligt länge 

 

så bleknar frågorna 

De kan övergå i lycka 
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• 
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Infarten 

 

En del styr över välden 

Byggnaden 

där korridorerna är till synes enkla 

är mycket kontrollerad 

 

Ordentligt men med avspänd hållning 

ska du släntra 

genom Röra dig framåt 

närmast fryntlig 

ska se ut 

inte sysslolös 

 

Du kan inte driva 

drivan du försökte pulsa dig igenom 

ut på allfartsvägen 

grenarna som han slängde upp 

som låg och bara flöt 

 

* 

 

Korridorerna bör vara smala 

Passager måste passeras 

för att nå fram till platser 

 

Blir varse känn införliva 

i din kropp Be 

efter år av inarbetning 

 

Det formella  

Det inkorporerade 

ett med det som sker 
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Rum för avkommor 

små vill klänga fast som apor 

frigör deras grepp 

så de inte vet annat 

än att bli väckta 

 

Sederna 

gör så med oss  

 

Hungern då 

Tiden då 

Tiden och Kärleken 

Valen 
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Det är mitt i rusningstrafiken säkert 

någonstans därute 

 

Bilen är ett väntrum 

innan 

är mer en form av tambur 

 

* 

 

Fläktarna riktas mot underbenen 

Själva kapseln är av metall 

Sätet försett med Slingor 

aktiveras i krafttillförseln 
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Vi är några stycken 

som cirkulerar 

sköljs med i strömmarna inåt centrum 

eller i en annan riktning 

 

associerar till ärevarv 

karavaner 

en ära 

 

Att inneha det smyckade 
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Stilla fälten har helt tagit över 

Den gryningsgrå slyn 

de vidsträckta skogarna 

 

Allt förblir slokande vått 

Jag är den i rörelse 

när ingenting annat är tillgängligt  
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Inåt 

Namnen lyser 

Jag tillåter mig att betrakta 

andras trädgårdar 

 

Kupén 

biljetterna 

Sladdarna adaptern 

Drivande remmar 

Värme Fästanordningar som ingen annan sett dessa gängor 

stjärnmönster trekanter 
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Västerut 

att föreställa sig ett under 

 

Mimiken hos den andre 

Hålan vi är i 

jordens väg 

en vision om att nå dit 
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Rengöring 

driva 

droppe 

sipprande 

 

Snöfall öron 

Vakuum 

 

Räddning 

Kärl sömn 

Ved harts myr 

Bladnerv båg 

strid 

 

Födelse dröm 

 

  



Susanna Lindeby Kreativt skrivande IV, 4KS10E D-nivå. LNU 2014-2015 
 

 63 

 

Flytten 

rörligheten 

bommarna 

medelvägen 
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I en sovsäck i baksätet 

Det är så här det är nu 

Solen blixtrar det är isljus i en siren och en tuta ljuder 

Isdammet ligger över det bruna sätet 

 

Bilarna svischar runtomkring Villaområdet 

är som en oas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


