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Seriösa böcker ska gärna vara tjocka och värkas fram under lång tid, 
under hårt redaktörskap. Inget fel med det men med Fria serien vill 
vi istället fokusera på ett annat slags publicering, med en annan typ 
av lätthet: tunna, varierade, snabbproducerade böcker, skrivna utifrån 
största möjliga innehållsliga frihet.

Innehållet i Fria serien kommer från nio personer som alla fick samma 
fråga, uppmaning och löfte: Vill du vara med? Fyll en bok med något, 
vad du vill – vi ger ut det! Böckerna gavs ut samma dag, har en 
 standardiserad formgivning och produceras print-on-demand. 

 

Titlar i Fria serien, utgivna oktober 2013:

F: Petter Eklund Aldrig mera ensam – The lost tapes of Petter Eklund

R: Elias Hillström Amorf

I: Karin Christensen Contes

A: Albin Werle Dröm/arkeologi

S: Anna-Karin Brus Flersägningar

E: Jonas Ellerström Intryck från Amerika

R: Niklas Karlsson Reflexioner

I: Amanda de Frumerie Sluta hennes ögon

E: Elin Franzén Sniglar

N: Fria serien: 2013 (antologi, som samlar ovanstående titlar)



Karin Christensen 7

(-)
kanske en sörmländsk norrländsk nordskånsk udde
i en sörmländsk norrländsk nordskånsk sjö
en orange plastgunga, stickiga gröna rep man skär sig på
de skär upp dessa sjöars tysta botten
jolmiga rep med sjöbottenpäls
slår tungt i bärnstenstystnad

BLÄCK CHARM NOSTALGI VASSA TÄNDER

c/o Zachrisson
Höstgatan 33
126 37 Hägersten

www.bcnvt.se
www.facebook.com/blackcharmnostalgivassatander
www.bcnvt.bandcamp.com
bcnvt.info@gmail.com
@BCNVT

Utgivna titlar:
I Hear a New World 1958–1962 (2012)
Testbild! Where Did This Begin? (2013)
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(jumelles)
snövit och rosenröd sticker sig på nålarna
som kastas upp och ner i tyget
stjälksöm, stjälksömn
så lika de är,
endast en giftig kam som skiljer dem åt

(petits pois)
askungen sopar ärtorna
i sin bruna varma filtkjol
i sin tyska vita blus
det molande snörlivet
den ödsliga värken
ärtornas torra viskande
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(aveugle)
natten rullar undan
övervuxna lådor, rader, räckor
man odlade något, när det ännu var i bruk
nu  gräs  i och över lådorna
jag vadar i de hemska blommorna
höga, ludna, sådana det finns för många av
jag hör järnvägen: kobolt – kobolt låter det
tåg rusar genom världens blinda persienner

(nel blu, dipinto di blu)
sagan – den varma handflatan
turkosa vågor, blåsinstrument
som smälter till baddande bomull
klarinett stöts ut i sin sötlakrits
rörblad, blonda som en filmstjärna
(jag är elva, tolv)
jag lär mig alla glosor i en bok
MAGNIFYING GLASS, BUNSEN BURNER, HURDLES
i botten av saftglas – sömnens steklar kilar
upp och ner för benen
ledtrådar till andra ledtrådar:
nycklar som gnuggats ljumma
av flera årtiondens dagar
på något sätt gråter jag
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(fuir)
och prinsessan har vaknat
hon vecklar upp knytet:
smörgåspapper, saft, under en ek
en ek som är som en gammal beigeklädd vaktmästare
som vet allt, går före med sin tunga nyckelknippa,
vet vart rören går, var man kan krypa
om man är tillräckligt liten
som i bilderboken, där de magra benen
svängde på gärdsgården
där jordiga fingrar lossade knytet
solägg som rullade förbi
skalet vitflockigt, vit filt i en barrskog
som ljuder av förstoringsglas rätt upp mot solen

(contes)
sagor om steklar, asfalt,
bubblor som studsar stumt över händer
över ögonsten bländas i gasset
den svarta bilens klädsel är brännmanet, het
jag och min syster, pappas veckade nacke
sagan sträcker ut sig under bilfärden
från en övergiven barack till några stängsel en bit bort
till en mantel av sockriga engelska rosor
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(-)
...staden som är motsatsen till alla andra städer
eftersom det är min stad
kanske  är den ful  men den går att klia bort, skall det visa sig
asfaltsgårdar och eftermiddagar som glappar som heta hålslag
vi pilar in bland rosenbuskar, upp och ner på varma tjärtak
jag och mästerflickan i stövlarna
en del nya sagor
vi ligger på mage och tecknar
med nyvässade faber-castells
hon gör hästar hästar hästar
jag gör flickor, träd, äpplen
tejpar ihop A3-papper till
fler sagor

(jeu de psaume)
frau holle sitter bakom orgeln, stampar, blåser
guldpeng till den som inte gråter
beck till den som är en lipsill
församlade är vi
hon har en endokrint färgad blus
och tunga kinder
jag försöker förstå hur man sjunger
psalmen, vilken ton som kommer efter
det verkar slumpmässigt, löst,
som om det inte fanns några regler alls
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(quadrillage)
det lilla rutnätet av gator
med blommande namn: drivhus, trädgård, flora, blomäng
ögonblicket när bubblan (tuggummi)
spänner ut sig ännu lite till
sol genom den tunna rosa hyn
jordgubb, spearmint, päron
jag kan blåsa bubblan till en rund presenning
bädda in allt när den får insjunkna kinder
kan vara bra att ha det som täcks

(ces gens-là)
vattenspridaren, framsidan av trädgården
på rue de la montée
det blir ett nät av nycklar i eftermiddagsljuset
av vattnet när vi springer genom det
byggmästaren ser chockerad ut
hans dotter skulle aldrig behöva springa genom
vattenspridare, han klickar med bilnycklarna
den familjen har tre vita bilar
och jag förstår nu att det är skillnad på folk och folk
klassmedvetenhet som en hård söm
men för mig: katedrar i stället för fabriker,
runda små glasögon som nyper i en frökenaktig näsa
i stället för svettvalkar och jävlar anamma
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(le presbytère)
”när livet går i moll” läser han från pappret
och rättar till glasögonen (inhandlade på Statoil)
och papperstallrikar med tre snittar på
och alltför söt läsk och lättöl
och det har blivit mitten av oktober
på banderollerna en handstil som alltid ser likadan ut
alltid dessa tydliga svarta bokstäver,
skrivna av en hand, en leverantör

(somnambule)
jag går in på det gamla odlingsområdet
ur gräset växer en fågel
den står inte stadigt, den svajar på sugrörsben
jag vadar in bland snodda vridna höga växter
för att rädda fågeln
men den vissnar, bladpenna för bladpenna,
sugrör för sugrör,
kritviskning för kritviskning,
näbbhålslag för näbbhålslag
skruden faller ner i en hög
talongen
–
kupera
–
låt den sova
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