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finns det ett nu – sen?
finns det ett nu för mig sen
när jag vänder och vrider på minnen
bottnar av lycka, av undran
och längtan att leva tillsammans
minnen och undran om hemliga rum
vill jag se dem, glutta på dörren
ska det aktas värnas skyddas
är det jag som ska ansvara för
att ett liv ser ut som det gör
när man tittar in i det glömda
jag drunknar i saknad av liv
jag drunknar i saknad av tid
och nu ska jag ta mig till andra sidans strand
hur kommer jag över
jag vill bara sova
Finns det ett nu för mig sen
tar jag mig upp ur att minnas
se mig omkring
finns ingenting
som jag orkar och vill
med den styrka jag ville då
finns det ett nu för mig sen
när allt är sorterat och ordnat
packat och skickat och klart
borta och bränt och fördelat
är det gåvan till mig
att i varje sak
minnas ett andetag en blick
minnas hur nära jag stod
doften på torget
affären
när vi köpte det som bli’t kvar
som ingen velat ha
jag drunknar i saknad av liv
jag drunknar i saknad av tid

I Svens skåp fanns en tuschteckning
där han ritat av många av sakerna
i skåpet, skrivit en kommentar och
gett varje sak ett ljud, ett läte.

Text och bild i programbladet skyddas av upphovsrätten. Text: Marie Öhrn, Foto: Håkan Elofsson och Jeanette Andersson.

