Samlade dikter och visor 89-06 av Bengt Olof Drugge.
EN NY DAG
Vi vänder på bladet en ny dag, vi läser ur boken som aldrig tycks ta slut.
Åter vi vänder på bladet och åter en ny dag.
Tar det nånsin slut ?.
Men i boken kan man alltid hoppa över två tre blad, men du kan aldrig
hoppa över en dag.
I LINJE MED TIDEN
I linje med tiden känner vi den vassa pilen, den skär genom hjärta och själ
likt ett sylvasst svärd.
Och blodet på våra händer är allt vi ser, vi gråter nu bara mer.
I linje med tiden följer vi den enda linjen, den för oss över det svarta hav
likt en häst ädla trav.
Och blodet på stranden är allt vi ser, vi gråter nu ännu mer.
I linje med tiden rider vi nu in i den sista striden, den slår oss in i märgens träl
likt en gammal romersk här.
Och blodet i våra länder var allt vi såg, för i linje med tiden finns vi inte mer.
VÄGVISARN
Vi satt där på bänken, vi tog oss vår sista cigg.
Då kom hon där på vägen, hon gick mot fridfullhetens land.
Så nu går hon där på vägen hon når snart ända fram.
Så nu står hon invid slutet där hon omges av ett stort gränsland.
Sen tar hon det stora steget in i evighetens land.
Så nu går vi där på vägen, vi når snart ända fram.
Så nu står vi invid slutet, vi omges av ett stort gränsland.
Så tar vi det stora steget in i evighetens land.
NOLL
Så passerade vi noll, genom den geometriska singulariteten fortsätter vi vår
färd mot evigheten.
SVAREN
Jag söker efter svaren, jag aldrig nånsin får ty sanningen har gått i graven
den kan jag aldrig förtstå.
Jag sökte efter svaret, jag aldrig nånsin fick ett ögonblick sanningen drog bort
sin slöja och gick.
Detta underbara ögonblick där tanken fick sväva fritt.

OKÄND ADRESS
Jag skall flytta ut till skogen, med okänd adress.
För en dag på kontoret så vart jag så less.
Bönderna sitter på krogen, dividerar om livets hets.
Nu är jag less på civilisationen och paragrafer som slagit snett.
I morgon timmars gryning det käftas vilt, det käftas brett.
I en upplysningens tillvaro vi finner bäck efter bäck.
Men när natten vänt till dag, inser vi oss vara för svag.
Ensam är stark idag vi lyder alla under samma lag.
Domaren höjer sin hand skriker ni är utslagen.
Spelande på livets rand, känner olust ibland.
Men när villkoren ej är givna hur skall man då kunna vinna.
Med ljus och lykta söker jag bringa mörkret på fall.
Ja med ljus och lykta söker jag bringa mörkret på fall.
OÄNDLIGA ALEEN
Sitter här på okänd ort, rott båten iland alldeles för fort.
Ingen utväg jag ser, inget slut på den oändliga aleen.
För jag är en slav, under en annan mans lag.
Ja jag är en slav under naturens lag.
STJÄRNVIRVEL
Blixtrande stjärnvirvel så sklar, för mig över omöjlighetens grav.
Där jag känner den förtret som sakta leder mig in i en ny evighet.
Där virvels svar gav mig ett noll ett.
Och blixtens slag klöv mig i ont.
Fångad i en djävulens karucell, sökandes efter den enda vägen ut.
Kanske för att för allmänheten bereda, att vägen nu är slut..
Då slussas den äntligen ut i etern, min sista hyllning till evigheten.
MÄSTARNA
Två mästare möts i en gränd.
Vi kan höra ljudet av svärds klang.
I en kamp på liv och död.
Ja en skall leva och en skall dö.
För så går det till när två mästare möts i en gränd.

GALNINGEN
Så bjöd dom upp en galning till dans.
Klädde av honom skjorta och skor för att
sedan piska fram hans blod.
Beskyllde honom för nåt han inte gjort och
utgav sig själva till att vara nåt stort.
Så bjöd en galning upp till dans.
Klädde av dem blus och kjol för att sedan
piska dem tills dom dog.
TIDEN
Jag är tiden och jag flyr från eder.
Aldrig skola vi mötas ty jag är ert minne blott.
MUREN
Kejsaren höjde sin hand och han sade vi skall bygga oss en mur.
För fyra hundra mil skall den vara och sträcka sig över berg och dal.
Och i tusen år man byggde på denna mur där mången män vart begravd.
Men när den jävla muren vart klar fanns inga fiender kvar.
INGENMANSLAND
Inte en ring på vattnet.
Inte en bris från vinden.
Inte en blixt från klar himmel.
För det råder stiltje i ingenmansland.
RÖSTER
Röster sa, du når snart ända fram
För grip svärdet och stampa av dig allt makadam
I kampen om tillvaron var vintern hård, där kylan
Brändes under fötterna och frös varje tår.
Röster sa gå rakt fram även fast din själ satts i brand.
Så kanske du till sist hittar hamn.
NORD
Med riktning mot nord, söker vi varann i nya cirklar
För att än en gång knäböja för den mäktiga nordfurste.
Där riket och makten fördelas av furstens undersåtar
Och livets lag återgrundas ty det som gömts i snö
För i riktning mot nord, söker vi varann i nya cirklar

VIRVLAR
Virvlar ett utryck av naturens turbulens
Virvlar omger mig överallt och jag blir
Less på alla dessa virvlar som bara kritiserar mig.
Virvlar, ja virvlar i oändlighet.
BARA BARN
Hejsan alla barn gav Gud er nåt svar på de ständiga frågor ni har
Jag tror inte det för han hör nog inte er i livets chanserade spel.
Där ni står och skriker ut er besvikelse och bitterhet, nej idag hör nog
Inte Gud er, men i morgon då?.

BEGYNNELSEN
I begynnelsens vagga såg vi allt klart, nu när det gått en stund
Ter sig allt nattsvart.
I detta oändliga mörker söker vi än idag förstå vad som gick så fel.
Ja vad var det som gick så fel?
FÅNGAD AV TIDS PILEN
Och så sitter jag här, omgiven av ett moln av kaos, fortfarandes på flykt
Undan tids pilen.
Så känner jag hur den sakta tränger in i min korsrygg och en förnimmelse av
Smärta sprider sig genom kroppen.
Ja jag är fångad av tids pilen, denna eviga pil.
LIVETS STORA BOK
I viss mening tror jag att allt redan är skrivet
I livets stora bok.
Likt biologiska robotar famlar vi oss fram, i
Stundom ljus och ibland i mörker.
Och till sist kanske debet och kredit når
Sin efterlängtade balans i livets stora bok.
Som jag alltid brukar säga, endast Gud vet
Vad som står skrivet i livets stora bok.

SURT REGN ÖVER BERGET SION
Det förhöll sig så att det även detta år regnade det surt över
Berget sion.
Människorna i byn var ledsna för det innebar att dom återigen
Skulle tvingas törsta det året.
Törsten efter det klara bergsvattnet kändes så att den bara
Växte och växte likt världsalltets expansion.
Ja så gick det till i den lilla byn, när det regnade surt regn över
Berget sion.
Regnar det surt, då får man törsta.
LIVETS KLOCKA
Så här i elfte timmen börjar det att bli försent att få
Det ogjorda gjort.
Livets klocka skonar ingen, den bara tickar, sekund för sekund
Minut för minut , timme för timme.
En viss ångest sprider sig i själen, det var så mycket jag ville få gjort
Men som förblev ogjort.
Och jag vet nu att det inte går att vrida tiden tillbaka, nej livets klocka bara
Tickar på i sin egen takt, helt bekymmerslös för vad man gjort och inte gjort.
Ja detta är livets klocka.

MAKTENS VAGGA
Här sitter jag nu, mitt i maktens vagga
Med min högra hand skall jag ge och med
Min vänstra hand skall jag ta.
Fram och tillbaka vaggar makten, likt pendeln
I en moraklocka.
För när man sitter i maktens vagga, ja då behöver man
Inte vara rädd att nåt hemskt skall hända en.
Nä i maktens vagga är allting tryggt och bra.
För där kan man både ge och ta.
IMPULS
Likt en bäck som rinner ned för ett berg, rinner bäcken
Den väg den blir utsatt för minst impuls.
Ett utryck av minsta motståndets lag, där samtidigt
Motståndet finns.
För var vore världen utan motstånd, där allt följde
Räta linjer. Nej motståndet finns och kommer alltid att
Finnas. Men som bäcken väljer jag den väg som gör att jag blir
Utsatt för minst impuls, men för den skull inte den väg
Som är utan impuls.

GUDS PLANETARIUM
Här sitter vi nu på planeten Tellus och blickar ut
I Guds planetarium. Där alla cirklar är dragna
Och de räta linjerna skymtar i det fördolda.
Likt Guds marionetter försöker vi förstå de pragmatiska
Sambanden i planeternas rörelser.
Någonstans där ute skymtar Orions bälte och en vag signal
Från en annan stjärna yppar sig.
Vad finns därute i det fördolda?
Som sagt endast Gud vet, vem annars!
Ja allt som i ett slags Guds planetarium.
MED PASSARE OCH LINJAL
Med min passare och linjal, sluter jag cirklarna och
Fullbordar dom räta linjerna.
Ett slags livets olinjära ekvationssystem som ännu inte är lösbart,
Skönjer jag nu den heliga Gral.
Den heliga Gral som man kan fråga om allt som rör sig
Mellan himmel och helvete.
Som sagt med passare och linjal fullbordar jag nu mitt verk,
Ja jag sluter cirklarna och drar raka streck.
NORDSTJÄRNAN
Långt där uppe, ovan molnen lyser nordstjärnan.
Likt en fotonkanon sprider den sitt ljus i alla riktningar.
Och en viss förhoppning om att det finns nåt därute sprider
Sig inom oss. Ja nordstjärnan står stabilt och bevakar allt vad
Som händer och sker i kosmos.
Ja vi kanske alla har nordstjärnan inom oss. Ett lugn sprider
Sig i själen, har man nordsjärnan inom sig då behöver man inte vara
Rädd. Nej likt en gyro balanserar nordstjärnan upp oss så att allt förblir
Stabilt.
Ja nordstjärnan inom oss.
SILVERSKÅL
Som en silverskål som vill bli uppfylld av den färskaste gräddsås,
Söker jag nu min väg framåt. Ja jag har nu gjort bokslut och jag
Är nu äntligen skuldfri.
Vart jag mig än vänder så börjar möjligheterna att frodas, skönt tycker
Jag.
Ja som i en silverskål fylld med gräddsås, förvaltar jag gräddsåsen varsamt.
Ja nu börjar äntligen en ny dag, där silverskålen fyller mina behag.
Ja detta är min silverskål.

I SKUGGAN AV ETT GENI
Ni har gått där länge nu, i skuggan av ett geni.
Med tanke kraft penetrerar han naturens innersta
Väsen och formulerar naturlagarna.
Ja vad vore världen utan detta geni, som plöjde åkern
Och sådde sin säd.
Ja nu börjar det bli skördetid för detta geni.
Som sagt ni har gått där länge nu, i skuggan av ett geni.
JAG BRANN
Ja jag brann den gången, en sån ohygglig längtan att nå toppen.
Sen kom vattnet och släckte min eld, som en sattelit som inte
Kommit i omloppsbana föll jag mot avgrunden.
Den djupa smärta, den djupa sorg och från omvärlden bara kyla.
Värme, bränsle och syre, ja detta är ingredienserna för eld.
Som sagt jag brann den gången. För så är det för en ung man att
Han brinner för någonting, ja kanske för en princip eller en lösning
Av nåt slag.
Men min eld besegrade vattnet och har nu omformats till en glöd, men
Ärren från detta vatten bad kommer att finnas länge kvar.
Ja jag brann den gången.
NÄR KYLAN BÖRJADE VÄRMA
För så är det i naturen, att värme går mot kallt.
Denna outhärdliga kyla kanske till sist går att tämja?
Och köttet sakta bakar in sig i ett slags värme från denna
Lågt tempererade köld.
Ja som när det mest ologiska blev logiskt eller när
Kylan började värma.
INTE BESEGRAS
Nu hade Amor gjort sitt och som vi alla vet
Att i krig o kärlek.
Men jag låter mig inte besegras, nej jag låter
Mig inte besegras.
Och den emotionella glöd som brann inom mig
Förslavade min själ.
Men jag lät mig inte besegras, nej jag lät mig
Inte besegras.
För någonstans där i djupet var min själ ändå fri.

ATOMER
Atomer omger oss överallt
Ja alla dessa atomer
Atomer bildar molekyler
Ja alla dessa molekyler
Ja vad vore världen utan alla dessa
molekyler och atomer
DEN SOMMAREN
Kriget hade slutat och i världen hade det blivit fred
Människorna hade samlats kring berget Sion för
Att dricka ur springbrunnen med kristallklart vatten.
Sakta kände människorna hur livs energin återvände
i deras krigströtta själar.
Ja jag minns den sommaren.
EN PÄRLA FRÅN HIMLEN
Det föll en pärla från himlen, kristall vit var den.
Pärlan landade i mitt hem, en sån otrolig skönhet.
Jag satte pärlan i en smyckes ask och tog fram den
Varje år från det att den föll.
Ja jag kallar det min pärlas dag.
MASKINER
Vi skall köpa maskiner från USA
Vi kallar dom evighetsmaskiner.
Alla dessa evighetsmaskiner skall
Driva systemet framåt.
Som sagt vi skall köpa maskiner från USA.
Ja alla dessa evighetsmaskiner.
SVARET
Jag såg svaret, men inte lösningen.
Svaret stod ritad i sanden, men lösningen
hade spolas bort av havet.
Visdomen hade försvunnit men svaret var
Kvar, fast inristad i havs sanden.
Som det är i livet, utan lösningen kan man inte
Förstå svaret.
Ja jag såg svaret.

RYMDENS ÖGA
Vi lever mitt i rymden, ja nästan i rymdens öga.
Stjärnorna roterar och rymdens öga inspekterar.
Varje rörelse, varje stjärnbarna, ja rymdens öga
Inspekterar.
Inget går rymdens öga förbi, ögat ser allt och inget
Står ögat förbi.
Och så måste det för helvete förbli, att inget står
Rymdens öga bi.
ETT KROSSAT PUZZEL
Så hade jag just lagt puzzlet klart och
Jag hade bilden, helheten och sambanden
Klar för mig.
Så kom en sten från ovan och krossade mitt
Puzzel.
All visdom och kunskap försvann på ett ögonblick.
Ja nu hade jag bara ett krossat puzzel kvar.
BORTOM HORISONTEN
Långt där borta, bortom horisonten skymtar jag nu svaret
På det ekvationssystem som jag så länge försökt lösa.
Alla dessa år av hårt arbete börjar till sist kanske ge frukt.
Frukten är en lösningsvektor som ger mig svaret på det
Som sker mellan liv och död.
Ja långt bortom horisonten skymtar jag nu svaret.
Ja svaret som jag så länge sökt efter.
SVÄRDET ÄR DRAGET
Så stod jag där, omringad av fiender och
jag skrek svärdet är draget!
I tre dagar och två nätter varade striden.
Fienden hette lögnen och lögnens makt
Var ohyggligt stor.
Men på den tredje dagens skymning hade
striden nått sitt slut och segern var äntligen min.
Ja svärdet var draget.

VINTERN
Det blev kallt tidigt det året, den där
Höst dan i september.
Björklöven hade gulnat och gräset hade
Blivit brunt.
Ja vintern var i antågande, denna evigt
Långa vinter hade återigen anlänt.
SPEGELN
Så gick min spegel i tusen bitar, och återigen sju års olycka.
För varje sjunde år går en ny spegel i tusen bitar.
Och för det åtföljer sju års olycka, när skall min olycka ta
Slut. Ja jag bara undrar när skall denna eviga olycka ta slut.
SOS från Malmberget
Den har gått där ute länge nu, mitt SOS från Malmberget.
Signalen började sändas 1974 och har fortsatt sänts sen dess.
SOS från Malmberget och så denna evigt långa längtan att se
ljuset i slutet av tunneln, ja att äntligen se ljuset i slutet av
tunneln.
ÖPPNINGEN
Jag hade så länge sökt en öppning på gåtan.
Efter många års vandrande i en labyrint, där
Jag gått samma vägar, stod den plötsligt där.
Öppningen som ledde mig in i en ny värld,
där pennan formulerade dom nya naturlagarna.
Även fast än detta sökande efter en öppning var
nära att kosta mig livet, var sökandet värt det.
Ja min öppning var värd det och den totala inre
tillfredställelse jag nu känner.
EN SVART SIDA
Det var som en svart sida i mitt liv, den där
dan i April. När jag bläddrar i min livs bok
så finns den där, som en svart sida.
Denna sida utmärker sig markant från dom
andra sidorna, präglad av smärta, sorg och
förbannelse.
Ja mitt livs svarta sida och den sidan glömmer
jag aldrig, den finns där någonstans i April.

SPRINGBRUNNEN
Så steg Mose ned från himmelen och slog en spricka i
berget. En spricka i det heliga berget Sion, långt uppe i nord,
blöder berget livets vatten om sommaren. Någonstans i de djupa
skogarna kring berget Sion, återfinnes detta ljuva vatten, jag
säger sök, den som söker skall också finna.
Kanske på nordsidan eller kanske sydsidan om sommaren går
solen aldrig ned kring berget Sion.
Byborna kring berget Sion kopplade ett rör till sprickan och nu
utgör den springbrunnen, med det livs givande vattnet, ja
springbrunnen i berget Sion.
DET ÅRET
Det var det året världen vallfärdade till berget Sion, långt däruppe
i nord. Det var juletid och världen festade med glögg och fett fläsk.
Snön lega tung över berget och springbrunnen hade sinat för året
och isen hade lagt sig tungt över sjöarna kring Sion.
En konung hade krönts och ombads nu förkunna dom över världen.
Ja det var det året långt däruppe i nord, när fyrverkerierna sprakade
och alla var lyckliga, den julen.
Ja vi minns det året.
MASKINSLAMRET
Nu hade maskinerna stannat i berget Sion, det var den där dan
när den första snön hade kommit.
Sakta la friden överbygden, samtidigt som snötäcket börja tjockna.
Ja världen kunde inte längre urskilja det enorma maskinslamer
som brukade göra sig gällande från berget.
Inga släggor, inga spett och ingen eld i berget.
Ja allt hade liksom stannat upp i berget Sion, nu la sig Guds frid
över platsen och alla människor i den lilla byn, sov djupt det året.
Ja maskinslamret hade tystnat för evigt.
BORTOM ALL TID
Ja nu hade tiden nått sin ändpunkt kring berget Sion, man kan säga
att vi var bortom all tid.
Äntligen äntligen stod tiden stilla kring berget och vi festade som vi
aldrig gjort förr i den lilla byn, vi drack mjöd och åt rågat bröd.
Från andra platser i rymden hade dom gästat byns rymdhamn och
deltog flitigt i festen, ja allt var stiltje kring berget Sion.
Ja vi var äntligen bortom all tid igen.

TIDLÖST LANDSKAP
Framför mina ögon såg jag ett tidlöst landskap, för det var
karjt, kallt och dött.
En känsla av sorg, bitterhet och melankoli fyllde mitt hjärta.
Ja alla dessa tidlösa landskap som förstör min sömn och
livsrytm, men som också långt senare inger en slags nostalgi.
Ja vi måste bekämpa alla tidlösa landskap.
ENERGI SYMPTOM
Ja nu har jag energi symptom igen, energin sugs ut ur mig i en
hisnade energivirvel. Alla vill vi ha min energi, vart på bara
jag har energi symptom att bistå med.
Om energin tar slut då?
Ja då förgås vi, man måste helt enkelt sluta belasta mig med en massa
energi symptom. Bara då kan energibalnas uppnås och Guds frid vilar
över världsalltet.
I EN ANNAN TID
Det var så att Sions konung hade lämnat landet för sin tidslånga resa uti
världen. Det hade blivit kallt i landet Sion och alla mådde dåligt, man
hade kränkt sin konung på djupet. Kring berget Sion som bara var en
sargad liten by, hade byborna mist hoppet om en fortsättnig utan sin konung.
Men i en annan tid i ett annat århundrade så började expansionen av den
lilla byn och som nu började likna en hyper mordern stad som sakta växte fram. Med
alla dessa tekniska faciliteter. Med skyskrapor och många människor från hela världen,
Konungen hade kommit hem igen efter det att han insupit visdom från hela världen.
Ja som sagt allt i en annan tid.
FRAMTIDSEKVATIONEN
Ja jag såg den där jävla framtidsekvationen idag igen. Den är så jävla bångstyrig
och olinjär. Den består av många oberoende variabler och är helt olinjär i sitt
uppförande. Alltid alltid börjar den o divergera när tiden nått långt fram, även fast jag
använder kvaddruppel precision så kan jag inte kompensera för avrundnings felen, eller som
man säger inom kaos teori, fjärilseffekten. Ja jag orkar inte med alla dessa oberoende
variabler som sticker åt alla håll i framtidsekvationen.
Till alla människor på jorden, släpp framtidsekvationen för ett tag.

KRÄFTAN
Hon sa du snackar så mycket skit. Jag replikerade, men jag har ju sagt det finns ingen
nollpunkt i kräftan, ja jag säger det allt enligt steady state ekvationen, det finns ingen
nollpunkt i kräftan. Ja påstår ju att Gud redan formulerat dom numeriska naturlagarna,
Inse för helvete att det finns ingen nollpunkt, det snurrar bara runt, vi kommer aldrig till
noll, sa jag till Sue.
Hon vände sig om till mig, log och sa, du snackar så mycket skit Drugge.
I JAKTEN PÅ SANNINGEN
Ja jag går fortfarande här på min egen stig i livet, jag är fortfarande
på jakt efter sanningen, ja men jakten har gjort mig vis.
Sakta sakta kryper sanningen fram, jag hade kanske rätt redan från
början. Men jakten gjorde mig vis och kanske jag fann vishetens brunn.
Och jag undrar varför världen undanhåller mig sanningen, ja kanske dom
bara ville att jag skulle bli vis på min egen stig i livet, som jag får ploga
själv, ja min egen stig i livet.
NÄR CIRKLARNA SLUTS
Det var den där fadern långt uppe i nord som hade gått bort, på nåt sätt
var han kung i världen, ja musten gick på nåt sätt ur världen efter hanses
bortgång. Hanses son som var tronarvinge och fadern skildes som ovänner
och på nåt sätt måste man säga att cirklarna slöts kring alla lögner och fadern
tog nog många sanningar med sig i graven, ja på nåt sätt som när ciklarna sluts.
TROLLSLÄNDAN
Så som det sägs att trollsländan endast lever för en dag, tar jag blott en dag
i taget. Det går aldrig att planera nåt, för det blir aldrig som man tänkt sig
ändå. Alltid kommer nåt oförutsagt in i bilden och förstör alla vackra o fina
livsplaner. Jag orkar inte smida mera livsplaner mer, på nåt sätt skall alla in
och förstöra dem. Ja på nåt sätt som det sägs att trollsländan lever för blott en
dag.
NÄR STENAR RULLAR
Jag ser det här med att när stenar rullar, ja bara en massa rullande stenar. Varje
sten måste väga flera ton och dom bara rullar och rullar.
När alla stenar nått sitt slut så krossas dom till grus, ja men vem, ja men vem,
skall stoppa alla dessa rullande stenar. Ja det kanske inte finns nån som kan
stoppa alla dessa rullande stenar.
Ja låt då det ske Guds vilja och allt blev till grus till slut.

DOM KUVADE
Ja vi var dom kuvade, likt Guds undersåtar lärde vi oss att alltid vända
andra kinden till. Vi slog aldrig tillbaka vi bara tog av allt å alla, ja vi
var dom kuvade. Den mest kuvade var Lejonet dom slog å slog å slog.
Men till sist lessnade lejonet och tog till orda, han ställde sig framför dom
kuvade och krävde sin rätt. Ja Lejonet tog dom kuvade i försvar och nu
var ni dom kuvade under Lejonet, ja nu är ni dom kuvade likt Guds
under såtar.
MÅNGA ÅR SEN DESS
Ja asfalten ligger på gatan sargad å sliten, oljefläckarna har
blivit fler. Ja jag minns hur allt var när jag lekte vid gatu brunnen
när Jag var barn. Nu är allt gammalt så slitet och det har gått
många år sen dess, ja det har gått många år sen dess.

