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Jag försöker hitta metoder att beskriva och uttrycka händelser och situationer
som jag upplever. Att använda mig av bilder är ett sätt men jag har också
förstått att jag kan använda ord för att uttrycka och beskriva upplevelser.
Den här boken är resultatet av att jag prövar ordens förmåga till att beskriva
det jag ser runt mig och inom mig. Orden handlar om upplevelsen av att gå
och röra mig på platser där jag möter mig själv.
Jag hade önskan om att de skulle handla om lycka, att jag skulle kunna
förstå lycka, framgång och beskriva vad de begreppen betyder.
Jag utgick från min egen lycka (som om jag visste vad lycka var) men mina
förutfattade meningar och dualistiska tankesätt fick mig att inse att jag måste
börja om från början. Jag vred och vände på mina erfarenheter och upptäckte
att jag istället fick försöka utgå från ingenting.
Jag fick lov att hitta ingenting.
Jag Buddha och mig själv blev ett antal ord satta i en följd med en
förhoppning om att de skapar en berättelse.
En betraktelse av olika tillstånd som tillsammans bildar en minnesbild.
De blev noteringar och pusselbitar kring händelser som jag befinner mig i och
är på väg till.
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“I only went out for a walk and finally concluded to stay out till sundown,
for going out, I found, was really going in. “

- John of the Mountains:
The Unpublished Journals of John Muir

Jag ser människor runt mig positionera sig utifrån en agenda eller ett
personligt intresse och jag försöker tolka mina intryck. Jag hänger inte
riktigt med. Världen är komplicerad och absurd. Det är svårt att se och
förstå den. Kanske handlar allt om sex eller politik? Allt beroende på
vilken modell eller perspektiv jag väljer att se världen med. Jag försöker
förstå de koder och strukturer jag rör mig i. Jag är besviken på både hur
jag själv förhåller mig till strukturer och på människor runt mig. Men
det finns också en besvikelse över att sociala samspel och strategier ofta
(men inte alltid) handlar om tävlingar och framgång (som om jag visste
vad framgång var). Jag förstår inte mina egna begär och jag förstår inte
det som krävs för att jag ska kunna delta på lika villkor i spelen omkring
mig. Alla dessa modeller och strukturer berättar om vårt samhälle men
också hur vi som människor mår.
Jag försöker utforska, försöker lära mig att se.
”...På Kanal 5:s hemsida har de dock låtit sig intervjuas, och där
får man veta saker som att Erika “Lady Lapdance” Vainios bästa
partyminne är från förra sommaren då “folk blir så fulla att de spyr så
mycket att det blir stopp i toan” och att Nemo Hedrén “rest 50 mil tur
och retur över en dag för ett ligg”.
- Det här är en helt ny nivå av underhållning.
Det är folkligt, brett och härligt, även om jag kan tänka mig på att
många kommer sätta sina popcorn i halsen i höst, säger Calle Schulman,
som tog jobbet som producent eftersom “programidén var för rolig för att
tacka nej till”.
(Dokusåpan regerar höstens TV-utbud 2010, Svenska Dagbladet 16 juli 2010)
Den här boken är en reseberättelse. De är observationer på olika
platser, ett sökande efter förhållningssätt till skeenden och situationer.
Jag söker spår och fragment som talar om för mig vem jag är och
vad jag vill. Hur kan jag hantera men också förstå mina känslor? Jag
försöker också förstå hur vi som individer bemöter varandra. Tiden är
kort. Vilka spår vill jag lämna efter mig? Jag upptäcker att alternativen
till att inte försöka formulera dessa spår blir för skrämmande.
Jaget är hela tiden närvarande och det är svårt att släppa taget om det
jag tror är mig själv och vad jag tror är rätt och fel.
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“Baboons are nasty, brutish, and short. They have a long muzzle and
sharp fangs designed to inflict deadly injury. Their bodies are covered
in thick, olive-colored fur, except on their buttocks, which are hairless.
The species is defined by its social habits: The primates live in troops,
or groupings of several dozen individuals. These troops have a strict
hierarchy, and each animal is assigned a specific rank. While female rank
is hereditary — a daughter inherits her mother’s status — males compete
for dominance. These fights can be bloody, but the stakes are immense: A
higher rank means more sex. The losers, in contrast, face a bleak array of
options — submission, exile, or death.”
(Jonah Lehre - Wired Magazine August 2010)
“Among a troop of savanna baboons in Kenya, a terrible outbreak
of tuberculosis 20 years ago selectively killed off the biggest, nastiest
and most despotic males, setting the stage for a social and behavioral
transformation unlike any seen in this notoriously truculent primate. In
a study appearing today in the journal PloS Biology (online at www.
plosbiology.org), researchers describe the drastic temperamental and tonal
shift that occurred in a troop of 62 baboons when its most belligerent
members vanished from the scene. The victims were all dominant adult
males that had been strong and snarly enough to fight with a neighboring
baboon troop over the spoils at a tourist lodge garbage dump, and were
exposed there to meat tainted with bovine tuberculosis, which soon
killed them. Left behind in the troop, designated the Forest Troop, were
the 50 percent of males that had been too subordinate to try dump
brawling, as well as all the females and their young. With that change
in demographics came a cultural swing toward pacifism, a relaxing of
the usually parlous baboon hierarchy, and a willingness to use affection
and mutual grooming rather than threats, swipes and bites to foster a
patriotic spirit. Remarkably, the Forest Troop has maintained its genial
style over two decades, even though the male survivors of the epidemic
have since died or disappeared and been replaced by males from the
outside. (As is the case for most primates, baboon females spend their
lives in their natal home, while the males leave at puberty to seek their
fortunes elsewhere.) The persistence of communal comity suggests that
the resident baboons must somehow be instructing the immigrants in the
unusual customs of the tribe. The report also offers real-world proof of a
principle first demonstrated in captive populations of monkeys: that with
the right upbringing, diplomacy is infectious. Dr. Frans B. M. de Waal,
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the director of the Living Links Center at the Yerkes National Primate
Research Center of Emory University in Atlanta, has shown that if the
normally pugilistic rhesus monkeys are reared with the more conciliatory
stumptailed monkeys, the rhesus monkeys learn the value of tolerance,
peacemaking and mutual hip-hugging. Dr. de Waal, who wrote an
essay to accompany the new baboon study, said in a telephone interview,
“The good news for humans is that it looks like peaceful conditions, once
established, can be maintained,” he said. “And if baboons can do it,” he
said, “why not us? The bad news is that you might have to first knock out
all the most aggressive males to get there.” (Natalie Angier - New York
Times, April 13, 2004)
Jag försöker hitta metoder för att beskriva och uttrycka händelser och
situationer som jag upplever. Att använda mig av bilder är ett sätt
men jag har också förstått att jag kan använda ord för att uttrycka
och beskriva upplevelser. Den här boken är resultatet av att jag prövar
ordens förmåga att beskriva det jag ser runt mig och inom mig. Orden
handlar om upplevelsen av att gå och röra mig på platser där jag möter
mig själv. Jag hade önskan om att de skulle handla om lycka, att jag
skulle kunna förstå lycka, framgång och beskriva vad de begreppen
betyder. Jag utgick från min egen lycka (som om jag visste vad lycka
var) men mina förutfattade meningar och dualistiska tankesätt fick mig
att inse att jag måste börja om från början. Jag vred och vände på
mina erfarenheter och upptäckte att jag istället fick försöka utgå från
ingenting. Jag fick lov att hitta ingenting. Jag Buddha och mig själv blev
ett antal ord satta i en följd med en förhoppning om att de skapar en
berättelse. En betraktelse av olika tillstånd som tillsammans bildar en
minnesbild. De blev noteringar och pusselbitar kring händelser som
jag befinner mig i och är på väg till.
Micael Norberg - Umeå, Januari 2012
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MAJ9.2009 – NOV20.2009
“Aware of the suffering created by fanaticism and intolerance, I am determined not
to be idolatrous about or bound to any doctrine, theory or ideology, even Buddhist
ones. Buddhist teachings are guiding means to help me learn to look deeply and to
develop my understanding and compassion. They are not doctrines to fight, kill or
die for.”
- Thich Nhat Hanh, The First Mindfulness Training
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Chipsen var salta.
Och smakade monosodium glutamat.
Jag skulle troligtvis bara bli mer hungrig.
Jag hade en längtan
Och begär efter salt och fett.
Det är konstigt att tiden går så fort
och
att det är så skönt att gå barfota.
Jag hade mina skor på mig igen
Susan satte sig ned vid mitt bord.
Hon tittade på mina påsar med chips och min flaska
med Oishis gröna te.
Stora lastbilar körde förbi
nära oss.
Den lilla affären som sålde toalettpapper
och små påsar med salta chips
låg alldeles vid motorvägen.
Det fanns också en bro
för att kunna komma över till den andra sidan.
Jag kom från andra sidan.
Det finns också en fin linje
där allting faller tillbaka på sig själv
och återvänder.
Återvänder
till den utgångspunkt den kom från
och inte vill återvända till.
Jag hoppades att den andra sidan
inte fick mig att snubbla tillbaka.
Och det är skillnad på begär och behov
och myggorna biter mig på natten.
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En annan fråga jag bär med mig
är inte om mening.
Kanske om värde.
Ett värde som jag faktiskt kan bestämma själv.
Chipsen smakar gott
men kortvarigt.
Jag rör på mig.
Och tåget var fyllt av skateboard killar
och pendlare.
På väg hem.
Bordeaux är platt.
Bredvid mig på tåget
sitter en man.
Han bär en svart kostym,
slips
och har en portfölj i knäet.
Jag reser ensam.
Jag är bra på att vara ensam.
Mannen bredvid mig rör sig långsamt.
Han ser ut som någon som jobbar på kontor.
Han flyttar nog papper.
Från en hög
till en annan,
medan telefonen ringer.
Jag tycker inte om att prata i telefon.
Bordeaux St-Jean.
Flygbussen stannar utanför.
Var utanför?
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Alla rökare står vid ingången.
Ingången till stationen.
Väntar.
Jag vet inte var jag köper en biljett.
Konduktören går genom vagnen.
Han ber vänligt om biljetterna.
20 € fram och tillbaka.
Konduktören rör sig i vår riktning.
I motsatts till tågets riktning.
Skateboardkillarna är högljudda
De har svårt att sitta still.
Det är fredag eftermiddag
någonstans
mellan St- Emiilion och Castillion.
Den stora järnklockan är också högljudd.
Ljudet är så nära där jag lägger mitt huvud.
Allt vaknar.
Jag sveper sarongen runt mina axlar
när jag går genom skogen.
Solen är på väg upp.
Kanske handlar det lika mycket om drömmar?
Möjligheterna i drömmar och fantasier.
Mina drömmar och fantasier.
Och alla vill något.
Vad är att vilja?
Det finns där.
Utanför.
Något jag skymtar.
Möjligheter.
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Och makt verkar smaka lika sött överallt.
Jag ger konduktören min biljett
och frågar
hur många gånger tåget stannar
innan Ste Foy la Grande.
Konduktören vänder
sin uppmärksamhet
mot min granne.
Mannen bredvid mig fumlar i fickorna
efter sin biljett.
Han öppnar sin portfölj i sitt sökande.
Papper och pennor ramlar ut på golvet
i korridoren.
Jag ser att min granne är orakad.
Skateboardkillarna tittar på honom.
Mannen plockar upp från golvet
det som fallit ut från hans portfölj.
Konduktören väntar otåligt.
Det är konstigt hur andras misslyckande
kan få en att vilja vända sig bort.
Jag undrar vad skateboardkillarna tänker?
Jag tittar ut genom fönstret.
Ajahn Mehdi gick barfota över fälten.
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NOV21.2009 – JAN15.2010
“Aware of suffering created by attachment to views and wrong perceptions, I am
determined to avoid being narrow-minded and bound to present views. I will learn
and practise non-attachment from views in order to be open to others’ insights and
experiences. I am aware that the knowledge I presently possess is not changeless,
absolute truth. Truth is found in life and I will observe life within and around me
in every moment, ready to learn throughout my life.”
- Thich Nhat Hanh, The Second Mindfulness Training

18

Innan vi gick vidare så hämtade vi ett paraply.
Jag väntade vid vägen.
Jag bar på en påse bananer
- “När myrorna rör sig över vägen blir det regn,” sa Mehdi.
Det började inte regna.
Vi gick mellan Dadelpalmerna.
Dadelpalmer mognar i fyra stadier
och är kända genom sina arabiska namn:
kimri (omogen),
khalal (full storlek, knapriga),
rutab (mogna, mjuka),
tamr (mogen - soltorkad).
Jag åt frukost
med kvinnorna
och jag berättade för dem
om de kalla mörka vintrarna hemma.
Deras män kom efteråt.
När allt var över
och hämtade dem.
Dadlarna var mogna.
De blir färre och färre för varje år.
Prioriteringar?
Kvinnorna tar sina barn med sig.
Förhoppningsfulla.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Deras män var mer intresserade
av politik och sport.
Vi fick lift i en Toyota Pickup som skramlade på
grusvägen.
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Jag lämnade Mehdi
och gick över motorvägen.
Bilarna kör så fort på vänster sida.
Jag tittar åt höger.
Mannen bredvid mig hittar inte sin biljett
och han måste köpa en ny biljett.
Han försöker betala med sin kreditkort.
Det är alltid dyrare
att köpa biljetten på tåget.
Mannen vänder sig mot mig
och börjar prata.
Jag känner mig obekväm.
Jag har ingen anledning att känna mig obekväm
Jag är varken bättre eller sämre.
Jag har inte ens en uppfattning om mig själv.
- “Salut, ça va?”
Mannen pratar med mig
medan vinrankorna radar upp sig i raka linjer
utanför tåget.
Jag lyssnar bara med ett öra
och tåget stannar
på platser som Castilion-la-Bataille och Montcaret,
på väg mot Bergerac.
November är en vacker månad.
Jag vet att jag ska av i Ste Foy la Grande.
Polisen går genom vagnen
och kollar uppenbara immigranter.
Jag ser det nya Europa växa fram.
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Avstånden blir längre
och jag blir mer ensam.
Polisen passerar mig utan en blick.
Solen gömmer sig bakom ett moln.
Vindruvorna är plockade
och bara de söta halvtorkade små frukterna
hänger kvar.
Russin.
Vinodlare i Frankrike måste nu odla annat än
vindruvor.
Vi går över öppna fält
och över en smal planka
som låtsas att den är en bro.
Vattnet rinner under mina fötter.
Vi mötte en ko som var rädd för oss.
Jag vet inte om jag skulle hitta tillbaka.
Ris är en vacker växt.
Maten
(alla har tagit med sig något)
radas upp.
När det är dags att äta får jag en stor skål med allt.
Jag sitter stilla och tyst.
Jag hör orden Ste Foy la Grande
i högtalarna
och samlar ihop mina väskor.
Jag har inte så mycket men det är alltför mycket.
När jag rör mig mot utgången
så inser jag vad mannen bredvid mig på tåget
pratat om.
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Solen lyser.
Klockan är snart fem på eftermiddagen.
Patric väntar på mig utanför stationen.
Wo chi su
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JAN16.2010 – APR1.2010
“Aware of the suffering brought about when I impose my views on others, I am
committed not to force others, even my children, by any means whatsoever – such
as authority, threat, money, propaganda or indoctrination – to adopt my views. I
will respect the right of others to be different and to choose what to believe and how
to decide. I will, however, help others renounce fanaticism and narrowness through
compassionate dialogue.”
– Thich Nhat Hanh, The Third Mindfulness Training
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Jag vaknade före fyra i morse också.
Det var kallt på morgonen.
I går var det torsdag.
Jag har fastat i två dagar.
Betydelsen av att inte äta.
Jag har ont i huvudet.
Jag svepte sarongen ännu närmare mig.
Släpper och låter det falla.
Vad?
Det virvlar i luften.
Min kropp gör ont.
Det är åska i luften
och jag undrar vad jag ska göra med mig själv.
Luften är tjock.
Och världen förlorar sin fokus.
Det finns inget kvar.
Nu är jag ensam
och fortsätter ändå att gå.
Jag kommer ändå ingenstans
Jag försöker att arbeta.
Och hör röster på Tigrinya.
Biblioteken är fulla med böcker
fyllda med ord.
Väntar med tålamod.
Tigrinya pratas i Eritrea.
Eritrea är ett land i Afrika
Jag vet också att det finns ett buddistiskt tempel
i Kawempe.
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Kawempe ligger några kilometer utanför Kampala.
I templet finns en Buddhastaty,
kallad ”Mirembe Buddha”.
I Uganda talas 40 olika språk.
För att komma till Kampala
flyger jag med “Ethiopian Air”
från Stockholm
till Addis Ababa.
Därifrån är det en två timmars flygresa till Entebbe.
”The Lodge” är en “Bed & Breakfast“ i Lweza,
Jag tror jag skulle bo på ”The Lodge”.
Ibland förstår jag inte mig själv.
Mitt eget språk är förlorat.
Men ”Mirembe” betyder fred på det lokala språket.
Statyn är gjord av mässing och väger 103 kg.
Templet ligger på en kulle
och överblickar Victoriasjön.
På Victoriasjön kan det ibland gå stora vågor.
Entebbe är den Internationella flygplatsen i Uganda.
Jag tittar på de stora vågorna
och undrar hur långt Kawempe är från Lweza?
Jag ser bara grusvägar i Uganda.
Mina förutfattade meningar.
Damm virvlar runt taxin
när vi far mot ”The Lodge”.
Bilrutorna är nedrullade
och jag hör ljuden av Afrika.
Jag hör ljudet från vinden och bildäcken i gruset.
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Däcken slår hårt i landnings banan
när flygplanet landar.
Jag blir rädd.
Flygrädd.
Rädd för att dö?
Dammet från de grusiga vägarna virvlar in i bilen
och min näsduk,
som jag brukar ha med mig i fickan,
blir alldeles svart
när jag torkar den mot pannan.
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APR2.2010 – JUN11.2010
“Aware that looking deeply at the nature of suffering can help me develop compassion
and find ways out of suffering, I am determined not to avoid or close my eyes before
suffering. I am committed to finding ways, including personal contact, images and
sounds, to be with those who suffer, so I can understand their situation deeply and
help them transform their suffering into compassion, peace and joy.”
– Thich Nhat Hanh, The Fourth Mindfulness Training
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Kanske allt började
när jag hörde någon säga
att det inte fanns tid.
Han hade inte tid.
Tid för vadå?
Jag tänker när jag sitter i taxin.
Solen lyser genom ett dis.
Allt har sin grund i de minsta beståndsdelarna.
Därifrån utgår allt.
Vi är alla en del av maskineriet.
Ansvarig för våra handlingar.
Även genom diset.
Under januari, februari och mars är
medeltemperaturen ca 27 grader.
Det regnar mycket mellan mars och maj.
Jag tycker inte om att frysa.
Det gör inte så mycket att det regnar.
Paraplyet jag har med mig
kan jag använda till skugga också.
Vissa har energi för allt.
Speciellt jag och mig själv.
Förväntar mig något
av det som är mitt
och när allt är svart
kan det bara bli gråare.
Vem gömmer sig för vem?
Energiförlust.
Jag gömmer mig.
Jag ska ta fram paraplyet när jag är framme.
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Så att jag har det redo.
Lätta kläder i väskan.
Bagaget blir så tungt annars.
Syr upp en kostym.
Nya kläder och förväntningar.
Går med rak rygg.
För att det ser så konstigt ut med böjd.
Konformism.
Djur rör sig i träden.
Jag går på de dammiga gångarna.
Söker och ser.
Klockan är halv fem, det börjar bli mörkt.
Jag ser några höns.
Kläder hänger på tork.
Vecken veckar sig i vågor.
Torra.
Lagda över den vänstra axeln
Svepta runt kroppen.
Mina kläder täcker armar och ben.
Taxichauffören pratar om sport.
Jag tycker inte om sport.
Jag spelade inga lagsporter när jag var liten.
Vilket lag spelar jag på nu?
Taxin har kommit fram.
Några barn bär på en liten valp.
De bär på den på ett väldigt konstigt sätt.
Jag tvekar om jag ska säga något.
Men pojkar gråter inte
och när jag går barfota
så kan jag känna marken sippra mellan mina tår.
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Barren sticks.
Letar jag?
Finns det?
Det luktar skog och barr.
Mellan mina tår.
Jag cyklar uppför backen.
Klockan är bara åtta på morgonen.
Över järnvägsrälsen och uppför backen.
Jag passerar Tu Dam på vänster sida.
På högra sidan ser jag en skog.
Träden är raka och på rad.
Söker fel och misstag.
Vi är knappast lata men ibland ser man inte.
Det är för många grenar i skogen.
Fortsätter.
Jag sätter min högra fot framför min vänstra.
Börjar om.
Medvetande om lidande.
Inte att allt är lidande.
Lyfter benet.
För benet framåt.
Sätter ned foten.
Mossan är mjuk.
Förflyttar tyngden.
Fortsätter.
Jag går.
Medveten?
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JUN12.2010 – AUG2.2010
“Aware that true happiness is rooted in peace, solidity, freedom and compassion,
and not in wealth or fame, I am determined not to take as the aim of my life
fame, profit, wealth or sensual pleasure, nor to accumulate wealth while millions
are hungry and dying. I am committed to living simply and sharing my time, energy
and material resources with those in real need. I will practise mindful consuming,
not using alcohol, drugs or any other products that bring toxins into my own and the
collective body and consciousness..”
– Thich Nhat Hanh, The Fifth Mindfulness Training
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Jag lämnar Kathmandu.
Dennis kom i taxin.
Toaletterna stinker.
Man kan titta på utsikten istället.
Dennis sprang iväg för att köpa middag.
Kyckling.
En hund jagade honom.
Han var på väg till Korea.
Jag gav honom mina sista pengar
och nu väntar jag i kön.
Kommer jag att glömma lukterna?
Man offrar aldrig till sig själv.
Och jag äter inte kyckling.
Kycklingar springer på gården.
Det finns en fågelaffär rätt nära.
Den har små burar fyllda med fåglar.
Fågelburar hänger i parkerna.
Speciellt vid hörnen.
Jag svänger med cykeln runt ett hörn.
Vissa trädgårdar är som små parker.
Jag tar till höger in på den smala vägen.
Husen ligger nära vägen.
Det är en genväg.
Gatan är tyst.
Några barn står och borstar tänderna.
Kanske ska de till skolan snart.
Ritualer
och
rutiner.
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Offrar vatten på kvällen.
800 skålar ska tömmas, renas och fyllas.
Pujan är viktig.
Alla är där
Pashmina är varmt.
Det är fuktigt i mitt rum.
Huset ligger i norr och solen når aldrig fram.
Det är tyst och jag får en plats längst bak.
Det är ett sorl av röster.
Både kvinnor och män.
Kvinorna sitter på högra sidan.
Männen på vänstra.
Kvinnor och män är olika.
De yngre har kanske försovit sig.
De viskar till varandra när ingen ser.
Gungar fram och tillbaka.
Rött och guld.
Det susar när de viskar.
För händer ihop,
handflatorna och fingrarna mot varandra.
Placerar de mot pannan, halsen och sedan hjärtat.
Männens röster är djupa.
Kvinnornas röster ljusa.
Barnens röster är ljusare.
Somrarna är ljusa och varma.
Då glömmer man så fort
och det finns ingen annan än dig själv du möter.
Det är bra att hälsa på sig själv ibland.
Namaskar
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Jag böjer mig ned och lägger kroppen framåt.
Sträcker ut min kropp i sin fulla längd,
med armarna sträckta framåt.
I tystnad böjer sig alla fram.
Kanske det är en rädsla,
även om ingen skulle erkänna det.
Hur ska man kunna erkänna något,
speciellt om man kan ha fel?
Och vi lever i den bästa av världar.
Verkligheten blir mer och mer absurd.
Var står jag?
Jag börjar gå.
Bilens strålkastare lyser i höstmörkret.
Bildar ljuskäglor in i skogen.
Abstrakta mönster framträder i små korta ögonblick.
När jag var liten var jag mörkrädd.
En gång sprang jag genom mörkret i blindo.
Nu vet jag
att det inte är skuggor och monster i den mörka
skogen
jag ska vara rädd för.
Och igen.
För händer ihop,
handflatorna och fingrarna mot varandra.
Placera de mot pannan, halsen och sedan hjärtat.
Böjer mig ned och lägger kroppen framåt.
Sträcker ut min kropp i sin fulla längd,
med armarna sträckta framåt.
Jag sitter på vänstra sidan.
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De äldre går runt
och håller ordning.
Mörkröda tyger.
Viker kläderna under kudden.
Missar en takt, tappar orden
och hittar tillbaka.
Pojkarna sitter med ansiktena mot varandra.
Gör grimaser när ingen ser på.
Matskålarna är av plast med små blå blommor på.
Det är inte alla som får en tallrik
Jag får en kopp te och ett bröd.
Maten slevas upp ur stora grytor.
Jag äter två frukostar idag.
Barnen bråkar om vem som ska få en sked.
Jag fick ingen sked.
Ska jag bråka?
Jag går nu.
Hittar inte igen mina skor.
Och “Buddha Air” flyger idag.
Jag behöver inga skor.
Solen går upp
och det ligger ett dis över dalen.
Taxin kör upp genom morgondiset.
Dennis har en dotter som är tre år.
Alla taxibilar är små,
små Suzuki Swift.
Försöker förstå vad jag tror att jag saknar.
Bussarna och lastbilarna spyr ut avgaser.
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Jag vevar upp bilfönstren
och hostar.
Dennis kör slalom
och bilen låter oroväckande.
Men man kan laga allt
med silvertejp.
Det ligger ett dis
också över Victoriasjön.
Någon berättade för mig
att jaget är bara mina begär.
Och vattnet smakar så gott.
Lama Zopa Rinpoche
skriver långa texter.
65 millioner kalkoner dödas varje år
vid “thanksgiving”.
Undrar om begär och behov.
Den svarta Gladan väntar
på uppåt vindarna.
Allt är relativt och utgår
från ett eller annat perspektiv.
Jag går vidare.
November är så mörk.
Det är mörkt på morgonen när jag börjar gå.
Gruset låter under mina fötter.
Jag behöver bara andas när jag går.
Djupa andetag.
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Jag försöker inte jämföra människor.
Blir jag jämförd?
Strävar efter förmåga.
Simultan förmåga.
Små lögner.
Blixtar och åska på eftermiddagen.
En ekorre och en vacker fågel.
Jag sitter i taxin
mellan Lweza och Kawempe.
Jag ser fram emot att se en skulptur av mässing
som kallas ”Mirembe”.
Jag har aldrig varit i Uganda.
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AUG03.2010 – OKT9.2010
“Aware that anger blocks communication and creates suffering, I am determined
to take care of the energy of anger when it arises and to recognize and transform
the seeds of anger that lie deep in my consciousness. When anger comes up, I am
determined not to do or say anything, but to practice mindful breathing or mindful
walking and acknowledge, embrace and look deeply into my anger. I will learn to
look with the eyes of compassion on those I think are the cause of my anger.”
– Thich Nhat Hanh, The Sixth Mindfulness Training
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Herbert Nitsch har dykt 214 m med hjälp av tyngder.
En gång låg han i en swimmingpool
och höll andan
i 9 min och 4 sek.
När Herbert dyker och håller andan
sänks hans hjärtfrekvens.
Blodådrorna krymper
och stryps av till armar och ben.
Och blodet koncentreras
till hjärta och lungor.
Jag har satt mig på trappstegen.
Blodet rör sig i min kropp.
Regnet droppar i swimmingpoolen.
En av hundarna kom och lade sig bredvid mig.
Han låg nästan på mina fötter.
Den haltar på ett av bakbenen.
När solen kom fram lade den sig på rygg
och sträckte på tassarna högt mot morgonen.
Försök att undvika vatten i munnen när du duschar.
Vad är sant?
Jag häller vattnet över mig.
Morgon middag och kväll.
Och utan solen finns det ingen fotosyntes.
Och utan fotosyntes inget liv.
Jag värmer mig i solen
och tillsammans försöker jag göra ingenting.
Stolen som jag sitter på är av plast
och jag tror
att Herbert försvinner en liten stund.
Han slutar att existera
här och nu.
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I en bubbla
utanför den verklighet
som du och jag befinner oss i.
Jag har försökt tänka mig in i hur det skulle kännas
att fästa tyngder i min kropp
och hoppa i havet.
Det kommer att vara ljust en liten stund.
Sedan skulle solljuset också försvinna
och mörkret skulle omfamna mig.
Det skulle göra ont i mina öron.
Ser man något?
Eller blundar man hela tiden?
Medan jag sjunker genom vattnet.
Vad tänker jag på?
Vad finns nära mig?
Jag hör grodorna genom fönstret utanför mitt rum.
De låter så högt och nära.
Natten är svart och varm.
Jag gav 500 Bath
till han som bar upp min väska.
Jag förstod först inte vad han ville
och varför han fortfarande väntade kvar i mitt rum.
Klockan var 12.
Det kan kanske vara bra
att vara vilse ibland?
På vägen hit stannade vi.
10 polisbilar
med blinkande lampor
blockerade vägen.
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Vita Mercedes
med tonade rutor.
Det är vatten på vägarna.
Floderna översvämmas.
Regnvattnet filtreras.
Vattentankarna står på taken.
Jag är ensam igen.
Det var någon som sa
att man inte ska tänka,
så går det bättre?
Jag vet inte.
Det är mörkt i husen jag passerar.
Det är ingen som är uppe
vid den här tiden på morgonen.
Jag går vidare.
Ljus är tända vid gravarna.
Mina skor plaskar i små pölar.
Jag sjunker med fötterna
i vattnet.
Det är när jag börjar tänka
på att man måste bestämma sig
för att sluta sjunka
och vända upp mot ytan igen,
som jag blir rädd.
När vet man att man ska sluta sjunka?
Och orkar man hålla andan
hela vägen tillbaka till ytan?
Kommer man att komma ihåg vart man ska?
Går man vilse?
Simmar man vilse?
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Jag minns också min pappa sovande
med huvuden på min uppblåsbara gummibåt.
Jag ville verkligen ha min båt,
men jag vågade inte väcka honom.
Med den båten skulle jag ut på havet.
Världen var mycket större då.
Allt var större
och jag tror jag var rädd.
Om jag inte var rädd
så var jag i alla fall försiktig.
Min pappa luktade gott där och då.
Han hade ett jättestort ovalt födelsemärke på magen.
Jag minns också att jag under flera år
var rädd att bli som min pappa.
Ibland kommer jag också ihåg hur hans röst lät.
Hundarna skäller på natten.
De låter långt borta.
Syrsorna överröstar dem.
När jag tittar ut över dalen på kvällen
när det är mörkt,
så ser ljusen där nere ut som stjärnor.
När min pappa dog så sjönk hans ansikte ihop.
Det var vårvinter och mörkt ute
och stjärnor lyste.
Jag kommer fortfarande ihåg lukten
av hans döda kropp
när jag gjorde i ordning den för kistan.
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Efter att kroppen har legat i tre dagar
förs den ut,
styckas och matas till fåglarna.
Även benen i kroppen krossas,
så att fåglarna kan komma åt märgen.
Själen är borta
och dess öde ligger i detta
och tidigare livs sammanställda gärningar.
Barnen leker.
Mina gärningar räknas
och mina fötter blir kalla på golvet i rummet.
Allt för ofta tar jag mig inte tid.
Kanske inte ens medan min mamma
fortfarande lever.
Kanske försöker jag hitta ett sätt att överleva?
Vad är viktigt?
Jag vrider mig i sängen och vänder ryggen till.
Och så återkommer frågan om vad som är viktigt.
Sen får jag sluta att döma.
Men utan rädsla
skulle vi människor inte ha överlevt.
Jag brukar vilja komma i tid.
Nervös.
Ja.
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OKT10.2010 – DEC11.2010

“Aware that life is available only in the present moment and that it is possible to live
happily in the here and now, I am committed to training myself to live deeply each
moment of daily life. I will try not to lose myself in dispersion or be carried away
by regrets about the past, worries about the future, or craving, anger or jealousy in
the present. I will practise mindful breathing to come back to what is happening in
the present moment. I am determined to learn the art of mindful living by touching
the wondrous, refreshing and healing elements that are inside and around me, and by
nourishing seeds of joy, peace, love and understanding in myself, thus facilitating the
work of transformation and healing in my consciousness.”
- Thich Nhat Hanh, The Seventh Mindfulness Training

44

Det regnar.
Det regnade hårt
Inga flygplan får landa
de närmaste två dagarna.
I bilen till Da Nang
så stänkte vattnet över motorhuven.
Jag hörde en smäll från bakhjulet.
Chauffören skrattade.
Jag trodde inte vi skulle klara det.
Solen sken i Ho Chi Minh City
och ingen svarar på mina sms.
Regnmolnen låg vid horisonten.
Vatten i mängder.
Jag har en vän som aldrig lärde sig simma
för att det alltid var för kallt i vattnet på somrarna.
Det var för långt till simhallen också.
Mina skor möglade.
Det är som intressant konst.
Det är något som jag borde intressera mig för.
Istället undrar jag om Herbert Nitsch
tyckte att vattnet var kallt
när han var liten?
Herbert Nitsch kommer från Österrike.
Sanjiv kommer från Indien.
Vi stod på gräset under den stora lönnen
och tittade på löven på marken.
Löv låg på pingpongbordet också.
Klockan var 10 och solen stod lågt.
Jag försökte luta mig på krattan.
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Sanjiv hade aldrig använt en spade tidigare.
Vi krattade ihop löven i små högar
och han bad mig visa honom
hur man använder en skottkärra.
Vi är alla olika.
Vi pratade om Indien.
Jag frågade
om det fanns något social försäkringssystem i Indien.
Sanjiv skrattade.
Solen sken på oss
och vårt arbete hade inte något slut eller början.
Skogen låg nära.
Igår kom en hund springande genom skogen.
Den följde oss när vi var ute och gick.
Den var brun och stor.
Det var en glad hund.
Jag trodde också att jag kunde träna hunden
med bitar av torrt bröd.
Hunden jagade katterna.
Jag försöker hitta min spegelbild
och inser att allt är bra utan spegel.
Hunden söker efter katterna.
Och jag är rädd
att min tid rinner ifrån mig.
Allt tar slut.
Jag fortsätter att gå
och inser att jag är summan
av mina erfarenheter.
Min hud skyddar min mjuka insida.
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Kanske hittar jag tillbaka?
Fast det skulle betyda att jag varit vilse.
Kanske hittade jag inte rätt bitar
i mitt 10000 bitars pussel
av ett blått hav?
Osjälvisk glädje
när födelse, åldrande, sjukdom och död
redan är en heltid.
Och jag kan bara se bakåt
för att det är så svårt att se framåt.
Vi delar i alla fall rädslan att inte bli älskad.
Det blir som dimma och är förlamande.
Katten följer efter oss.
Mina barn har redan blivit så stora.
Rädsla.
Dimma,
den är förlamande.
När jag vet att jag kan förlora allt
och tiden går så fort,
är det lika bra att släppa taget.
Men det gör ont.
Jag rör på mig
för att inte stelna till.
Jag går igen
och jag blir så trött.
Växlarna funkar inte på cykeln.
Den sista backen går långsamt.
Svänger av till höger,
in genom skogen.
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Träden i skogen lutar.
Jag har tagit en yoghurt med mig,
att äta om jag blir hungrig.
Ser dammen framför porten.
Kanske är det en sköldpadda där?
Går mot fotbollsplanen.
Möter försäljerskan.
Hon som brukar skriva
ett nummer på min cykelsadel.
Hon känner igen mig.
Hon bor inte här.
Men ibland sover hon här.
Fotbollsplanen är tom.
Jag kommer ihåg
att jag såg dem springa på fotbollsplanen.
De gjorde det för att det var roligt
och för att de kunde.
Jag är född att göra vad jag vill,
hur jag vill.
Den fria viljan.
Och min frihet är ett ramverk
som gör det svårt att inte snubbla på kanterna.
Jag är fångad i mina möjligheter.
Ser mig tillbaka och börjar om.
Jag har ett svagt minne
från när jag var liten.
Dagarna gick inte så fort.
Jag kommer ihåg min pappa.
Han hade en liten mustasch.
Den var gul av alla hans cigaretter.

48

Det finns fyra positioner för kroppen:
sittande, stående, gående och liggande.
Min pappa låg ned när han dog.
Jag kommer ihåg
att jag hade ett återkommande möte
med katterna.
Jag satt i solen.
Den värmde.
Jag kan inte ligga ned.
Försöker jag korrigera, befästa eller utveckla?
Man behöver faktiskt inte dricka till maten
om man tuggar ordentligt.
Kompromisserna är inte negativa.
Negativa känslor.
Realistiska?
Tänk om jag missar tåget.
Ger upp.
Litegrann.
Kanske försöker jag släppa taget?
Och min kropp är så stel.
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DEC12.2010– FEB2.2011
“Aware that lack of communication always brings separation and suffering, I am
committed to training myself in the practice of compassionate listening and loving
speech. I will learn to listen deeply without judging or reacting and refrain from
uttering words that can create discord or cause the community to break. I will make
every effort to keep communications open and to reconcile and resolve all conflicts,
however small.”
– Thich Nhat Hanh, The Eight Mindfulness Training
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Människan består av kropp
och mentala egenskaper
som känsla, perception, mentala formationer
och medvetande.
Men ingen av dessa egenskaper är permanenta.
Det finns ingen personlig enhet
som kan kallas ett “jag”, “själv” eller ett “ego”.
Jag lever idag i alla fall.
Det är en uppfattning.
När jag var liten
så var snöhögarna alltid högre än mig själv.
När allt blir relativt, vad blir kvar då?
Och nej, jag försöker inte vara objektiv.
Värmen är relativ.
Det är inte så varmt så att jag svettas.
Det är molnigt idag.
Kanske blir det regn.
Jag går och sätter mig på trappstegen.
Jag sitter tyst och väntar på något.
Jag får en stjärnfrukt.
Den är söt men lite hård.
Kanske är den omogen.
Jag vet inte.
De får hoppa högt för att nå dem.
De springer med brickor med mat på.
Till andra.
Jag kommer från Sverige får jag säga.
- Vad är Sverige?
Jag försöker rita en karta.
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Försöker rita en skiss hur husen stod.
Kanske en teckning över hur jag hittade
och hur jag väljer sängen
som står längs inne i det högra hörnet.
Det sitter ett element på väggen bredvid sängen.
Det är en våningssäng.
Jag undrar om Nick har åkt tillbaka?
Jag känner en saknad.
Peter måste flytta från det andra rummet.
Allt är i förberedelse för vintern.
De som stannar måste stanna på rätt plats.
Man kan räkna sin ålder i antal vintrar.
Man blir en del av.
Och det finns inget permanent “jag”.
Det finns inte någon själ som kan leva vidare.
Det finns bara delar av ett sammanhang.
Vad är det jag kommer att minnas?
Minnet är som dimma: fuktigt och oskarp.
Jag ber iallafall om förlåtelse
för allt dumt jag någonsin gjort.
Tanklös.
Och lagring i det sensoriska minnet.
och korttidsminnet har en begränsad kapacitet
och varaktighet.
Informationen finns bara för en viss tid
och kommer inte att lagras på obestämd tid.
Långtidsminnet
kan lagra mycket större mängder information.
För obegränsad tid.
Kanske en livstid.
Dess kapacitet är oändligt stort.

52

Oändligt.
Oändliga minnen i oskärpa.
Oskarpa färger och löv.
Det regnar kallt regn och trädens löv är i olika färger.
Löven är röda och gula.
Det är ljud i skogen.
Ljudet av hasselnötter
som ramlar ned från träden
och träffar marken.
Hasselnötterna skapar nya ljud.
Tillsammans med regnet.
Jag kommer ihåg lukten
och inser att jag börjar om från början.
Nästa gång blir det bättre,
fast jag inte vet vad som är bra.
Jag ordnar i rader.
Organiserar om och börjar på nytt.
Varje dag.
Kanske glömmer jag bort?
Byter plats.
Av erfarenhet sitter jag långt bak i flygplanet.
Vår erfarenhet tycks peka på
“någon “
som befinner sig “i” och är “här”.
“Någon” som upplever.
“Någon” eller “något” som styr
och är det oberoende “jag” och “min”.
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Men det finns ingen permanent enhet.
Ingen aspekt av det som jag anser mig själv vara
är permanent eller personlig
och i den meningen oberoende.
Vi är inte oberoende när vi går genom skogen.
Vi går tillsammans.
Alla är tysta.
Jag tittar på genom grenarna i träden.
Skymtar bara.
Alla går tillsammans.
Jag väntar till sist.
Ris och grönsaker.
An Chay.
Dricker vatten.
Killarna spelar fotboll.
De tränar på engelskan.
De springer fort barfota.
Jag cyklar tillbaka.
Min gamla mamma gnäller
när hennes hjärta inte slår som det ska.
Hon har slutat cykla.
Jag kommer inte ihåg
att hon var arg på mig någon gång.
Hon kanske är det när jag inte är där?
Jag blir ibland arg på mina barn.
Helt i onödan.
Det ligger en vit frost på gatorna.
Det är alldeles stilla i dimman.
Jag halkar med mina skor.
Helt i onödan.
Kunde ha valt ett par bättre skor.
Praktiska.
Det läcker i alla fall inte in vatten.
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Ibland blir jag arg och irriterad på min mamma.
Vi skulle städa bort spindelnäten i matsalen.
Dimman låg tät utanför fönstren.
Men det var varm och skönt i matsalen.
Vi gick och hämtade långa sopborstar
så att vi kunde nå upp och längst in i hörnen.
I matsalen låg också lådan med borttappade saker.
En dag stod det en ask med pepparkakor i matsalen.
Det är lika förvirrande för mig.
Men det är så här det är.
- “Vi lever i den bästa av världar,” sa Candide.
Spelar det någon roll om det är sant?
Hur lång kan jag sträcka mig?
Når jag upp eller når jag målen?
Är jag intressant?
Jag trodde det handlade om lycka.
Kanske till och med min egen lycka.
Empati?
Men jag är lika rädd för att jag gör något fel.
Men det handlade lika mycket
om askar med pepparkakor.
Att det var det intressanta.
Var kom de ifrån?
Och vem hade skickat dem?
Jag frågade inte.
Jag är också rädd för Afrika.
Så stort och så oändligt.
Om jag inte blir rånad,
blir jag sjuk i malaria och dysenteri.
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Jag ska vara försiktig..
Med slutna ögon ser jag mig omkring
efter en blank yta att spegla mig i.
Det sitter en trasig spegel ovanför tvättstället.
Det finns bara kallvatten i rummet.
Jag sköljer ansiktet på morgonen.
Det gör nästan ont.
Empati är inte en intellektuell
utan en fysisk upplevelse.
Spindlarna och spindelnäten fick vara kvar.
De lär inte falla ned i maten
och någon måste fånga flugorna.
Golvet blir alldeles brunt av leran.
Det blir som stigar på det vita golvet.
Jorden i Bordeaux är full av lera.
Den biter sig fast i allt.
Jag städar toaletterna.
Levande är motsatsen till död.
Den mänskliga livslängden är också osäker.
Medellivslängden, i statistisk mening,
är de förväntade antal levnadsår man har kvar
vid en viss ålder.
Så småningom kommer min mamma att dö.
Min kropp är också obekväm.
Förruttnelse.
Jag försöker omvandla min smärta.
Vad förväntar jag mig av livet?
Förväntad livslängd.
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Jag har sett eldflugor och en liten orm.
Trollsländorna lever så kort.
Aporna kastar frukter från träden.
Tusenfotingarna rör sig så fort.
Och jag har ett dåligt samvete.
För vänner som jag inte har kontaktat på länge.
Tiden skiljer oss åt.
Allt förändras.
Vänner är ibland bara ord i minnet.
Det finns fler djur än människor på jorden.
Hur många olika fåglar finns i Sydostasien?
Och Susan fortsatte prata om Zen.
Jag har alltid trott
att Zen var som en fyrkantig låda.
Och det är en skillnad
mellan “Millipedes” och “Centipedes”.
Smärta är som en kniv
strax under mitt högra skulderblad.
Och smärtan fortsätter
så länge jag sitter.
Det är också skillnad på smärta.
Kroppen kan också göra ont.
Den mänskliga kroppen består av ett huvud,
hals, bål, två armar och två ben.
När man når vuxen ålder
består kroppen av nästan 100 biljoner celler.
Dessa celler är biologiskt organiserad
för att bilda hela kroppen.
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För en munk är det tillåtet att samla in,
ta emot och konsumera mat
mellan gryning och mitt på dagen,
som antas vara klockan tolv.
Det är inte tillåtet att konsumera mat efter denna tid.
Vanligt vatten kan han ta när som helst
utan att behöva bli bjuden.
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FEB3.2011 – APR22.2011
“Aware that words can create suffering or happiness, I am committed to learning
to speak truthfully and constructively, using only words that inspire hope and
confidence. I am determined not to say untruthful things for the sake of personal
interest or to impress people, nor to utter words that might cause division or hatred. I
will not spread news that I do not know to be certain nor criticise or condemn things
of which I am not sure. I will do my best to speak out about situations of injustice,
even when doing so may threaten my safety.”
– Thich Nhat Hanh, The Ninth Mindfulness Training
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Indien är det näst folkrikaste landet i världen,
med 1 210 193 422 människor.
Sanjiv åker inte tillbaka till Indien.
Sanjiv och jag styr våra skottkärror till komposten.
Stuart ordnar upp i återvinningen.
Han har också byggt ett nytt växthus.
Jag skickar frön till honom från Sverige.
Jag häller vatten över mig igen.
Tvättar av mig.
Regnvatten som samlats in över tid.
Stuart vattnar sin trädgård
Vattnet är kallt.
Jag såg kokospalmer idag.
Geckoödlorna springer i taket och gör ljud.
Stuart och jag tog en promenad på kvällen.
Socialt kompetent?
Det är lika jobbigt varje gång.
Att röra sig bort.
Men det är lika jobbigt att stanna kvar.
Rör mig från något till något.
Något skapas hela tiden.
Skapar en ny trygghet.
Allt förändras.
När han tittade ut genom bilfönstret,
på träden som flöt förbi,
kunde han nästan…
Nästan vadå?
Hon körde.
Han önskade att han kunde sätta ord på det.
Och jag kom att tänka på hur jag fantiserade
om vilka alla jag såg var och vad de kunde heta.
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Jag satt i tystnad.
Jag är bra på att vara tyst.
Börjar gå igen.
De varma källorna är så heta.
Jag sätter mig halvvägs i.
Det bränner på min hud.
Vattnet är klart och som kristall.
Det ångar.
Vid halv fem kommer alla för att bada.
Jag sitter en stund och tittar på.
Jag har mitt paraply och en liten väska med mig.
Och mitt bagage kom fram.
Jag är alltid lika förvånad.
Jag hittade utgången.
Jag köpte något att dricka.
När jag dricker tänker jag på lukten av fuktig värme.
När luften är fysisk och påtaglig.
Tjock som en våt filt.
Jag smälter och huttrar.
Taxichauffören kör så fort.
Men han är ingen taxichaufför.
Han är egentligen vaktmästare på flygplatsen.
Han har bara en bil och är glad för det.
Jag måste vänta.
Det är lunch.
En katt sover i skuggan bredvid mig.
Träden är som ett tak.
Och stora fjärilar rör sig runt mig.
Hunden går på tre ben.
Jag hör åskan.
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Min t-shirt är våt
och jag undrar var jag kan få tag på toalettpapper.
Det är två timmar med flyg till Bangkok.
Man kan ta tåget också.
På tåget är det bra att ha toalettpapper med sig.
Att undvika konflikter.
Att vara konflikträdd.
Allt kan vara
och bli negativa karaktärsdrag.
Jag hittar mönster bland fotspåren.
Varför skulle jag vara rädd
att förlora allt
när jag har allt?
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APR23.2011 – JUL27.2011
“Aware that the essence and aim of a Sangha is the practise of understanding
and compassion, I am determined not to use the Buddhist community for personal
gain or profit or transform our community into a political instrument. A spiritual
community should, however, take a clear stand against oppression and injustice and
should strive to change the situation without engaging in partisan conflicts.”
– Thich Nhat Hanh, The Tenth Mindfulness Training
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Jag har en våt handduk runt min nacke.
Det är varmt på nätterna
och myggorna attackerar i skymningen.
Det finns en lag om orsak och verkan.
Och varje steg blir ett medvetet steg.
Jag går vidare.
Det regnar
och jag måste komma ihåg mitt paraply.
Patrick hämtar upp mig med bilen
i Ste Foy la Grande.
När vi kommer fram är det mörkt.
Jag vet inte vad jag ska göra.
Några kommer söderifrån.
Tåget har beväpnade vakter.
Jag ska försöka att tvätta.
Men det regnar varje dag.
Jag går och lägger mig tidigt.
Tvättlinorna hänger som lianer
borta vid Stuarts växthus.
Patricks syster är och hälsar på.
Det är kanske bra.
Patrick har en dotter som är 15 år.
Han kommer inte att åka härifrån.
Jag är tyst under dagen.
På söndag ska solen lysa.
Om jag är uppe tidigt
hinner tvätten kanske torka
under dagen.
Jag har tvättmedel med mig.
Tvättar.
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Med rak rygg?
Skapa ordning i oordning.
Om och om igen.
Hur kan det bli något
av något som redan är?
Det är ett kalejdoskop av vackra färger,
former, förväntningar
och önskningar.
Jag är i en djungel
och värmen
och fuktigheten
gör mig klaustrofobisk.
Den gröna färgen är dominant.
Och i en båt på Parfymfloden
fick jag höra
att min färg var röd.
N = N* fop
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Rött ljus vid övergångsstället.
Om jag slutar springa blir jag omkull sprungen.
Stannar jag springer alla om mig.
Den som ramlar springer jag förbi.
Går över gatan.
Kanske kan jag hitta någonstans att sitta?
Jag tar min tekopp
och går till en glänta varje morgon.
Det är tyst och dimman stiger med solen.
Det var frost på vägen när vi åkte.
Vägen slingrade sig genom landskapet.
Det var morgon och alla hade samlats
för att räknas inför vintern.
Patrick var glad.
Han hade hittat hem.
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Den här flygplatsen luktar inte alls som den gamla.
Nu finns bara lukten av
den torra, neutrala doften
av kall luftkonditionering.
Åker hem igen.
Jag kanske sov dåligt
eller ingenting.
Jag sorterar de gröna med den gröna
och de röda med den röda.
Om jag sorterar efter storlek
så kan både gröna och röda blandas.
Jag sorterar efter form.
Så de sorteras som enskilda varelser.
Sortering efter antal.
Högar med fyror och högar med åttor.
Jag ser ett mönster.
Jag sover med mina långkalsonger
och min pyjamas.
Jag är så kall.
Jag har en sovsäck
men jag vill inte krypa tillbaka till den
före frukost.
Då kommer jag aldrig upp igen.
Det är mörkt ute.
Vi går under tystnad.
Jag ser mina skor framför mig.
Jag blir äldre och mina vanor är som stenar.
De vittrar långsamt.
Jag lägger socker i mitt te
och jag känner mig varm när solen skiner på mig.
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Jag inser med varje steg
att jag har kommit fram.
Nick’s cigarettrök driver åt mitt håll.
Det spelar ingen roll.
Han röker uppmärksamt.
Ibland saknar jag en cigarett.
Nu kommer vinden.
Det är så varmt och allt är så långsamt.
I ultrarapid.
Jag sätter mig i skuggan.
Och den stora ödlan.
Den som ingen såg.
Den som går först in i mörkret
är den som först kommer att trampa
på de små djuren.
Det bästa sättet är att gå barfota.
Att vara tillmötesgående.
Huvudvärk.
För att tillgodose min huvudvärk.
Jag tänkte väl det.
Jag går barfota.
P + 5E + 3H
Lyckan är en ekvation
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JUL28.2011 – AUG11.2011
“Aware that great violence and injustice have been done to the environment and
society, I am committed not to live with a vocation that is harmful to humans
and nature. I will do my best to select a livelihood that helps realize my ideal
of understanding and compassion. Aware of global economic, political and social
realities, I will behave responsibly as a consumer and as a citizen, not investing in
companies that deprive others of their chance to live.”
– Thich Nhat Hanh, The Eleventh Mindfulness Training
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Idag förbrukar vi mer av jordens resurser
än vad som är långsiktigt hållbart.
Och om du jämför alla barn i världen
som regelbundet har en måttlig konsumtion av godis
med dem som inte har någon konsumtion
av godis alls,
kommer det att visa sig
att de som inte äter godis alls,
mycket oftare
lider av malaria, undernäring
och allsköns tropiska sjukdomar!
Logiken eller mänskligheten.
Valfrihet
är till en stor del illusorisk,
meningslös, kommersiellt inducerad
eller påtvingad.
Och i den vidaste bemärkelse blir vad vi äter,
andas, eller injicerar in i vårt system,
utan vördnad för allt liv,
ett berusningsmedel.
Den andra kroppen tar den
och tittar ut på vägrenen.
Det ligger ett dammlager över träden.
Löven ser torkade ut.
Färgerna är inte så klara och tydliga.
Jag har bara en väska med mig.
Jag betalar taxin och går in.
Han i receptionen på “The Lodge” är glad och vänlig.
Klockan är tre på eftermiddagen i Lweza.
Jag går ut och går.
Jag gick i skogen när Ajahn Mehdi kom.
Han frågade om jag ville följa med.
Jag gick sist.
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Apan vid vägen tittar på oss.
Vi går på led.
Fem hus och matskålarna är fulla.
Tillsammans rör vi oss efter vägen.
Vi säger inte så mycket till varandra.
Jag samlar på mig erfarenheter i tystnad.
Tomhet är saknad av separata existenser.
Min samling blir mappar med bilder och
observationer.
Jag skapar ett arkiv med min sortering.
Mapparna lägger jag i ett skåp
i ett stort vit rum.
I rummet skulle det vara ett sorteringsbord
och en bekväm stol.
Och alla fragment.
Inre barnmeditation.
Barnen lekte med sin drake.
Och jag blev varm i solen igen.
Jag kunde känna lukten av avgaser från all trafik.
Fragmenteras.
Upphackade rörliga bilder.
Jag ser inte ormarna på den mörka stigen.
En saknad av separata existenser betyder i så fall
att vi är en och samma.
Vi kan dela på smärtan om vi vill.
Bollywoodfilmer är populära
På Tribhuvan titta inte
polisen eller hundarna
i ögonen.
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Letar efter ramarna i en värld där allt är möjligt.
Jag hade en insekt i min sovsäck.
Jag tror att vi hittar de flesta utomjordingarna
bland insekterna.
Entomologi ser så grymt ut.
Men allt är relativt.
Andra dagar ingenting och misslyckande.
Men jag är hellre snäll.
Jag hänger min sovsäck i solen en stund på dagen.
Mitt rum är kallt.
Fönstret har järngaller framför sig.
Gardinerna är vita.
Solen går upp klockan fem.
Frukost halv åtta.
Han tar hand om köket.
Kommer ut med maten vid lunch.
Han låter sur.
Han är sextio år gammal och har ont i kroppen.
Man får bara äta i trettio minuter.
Ingen får prata förrän någon har slagit i klockan.
Kö och på led för att få mat.
Det är märkligt att jag hade tappat bort min penna.
Jag kunde nästan inte lämna landet.
Kön är långsam.
Jag får ont i mina ben.
Jag lånar en penna från någon annan.
Senare frågade han om pennan var min?
Det var en fin penna.
Han fick behålla den.
Jag skriver små anteckningar på kvällen.
I skenet av min ficklampa.
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Det är mörkt utanför.
Skorpioner och tusenfotingar kommer med regnet.
Det regnar inte.
Om jag inte ser dem i ögonen
så går de.
Alla dessa som vill mig något
för att jag har något
som de inte har för mycket av.
Tiden går.
Och om två timmar kommer Dennis
för att hämta mig.
Deltagande i de sociala spelen.
Förståelse för strukturer.
Uttrycka sig med språket.
Förmedlar.
Klockan är nu nio.
Jag går och lägger mig
och hoppas att inga ormar kommer på besök.
Jag skakar min filt.
Viker myggnätet under min bambumatta.
Tejpar hålen i nätet med bred tejp.
Lampan är en naken glödlampa i taket.
Kudden är hårt och av trä.
Att hålla andan med bara mörker
och vatten runt omkring mig.
Det finns inga speglar.
Spegellös.
Vatten är ibland som en spegel.
Tystnad.
Ana pana sati.
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En Buddhakudde för koncentrationen.
Men meditation är inte koncentration.
Jag äter koncentrerat under tystnad.
Havregrynsgröt.
Varm sojamjölk.
Russin och jordnötter.
Gröt gjord av ris.
Grå risgrynsgröt.
Välling.
Tystnad.
Jag hör skedarna mot skålarna.
Jordnötssmör.
De flesta åker på morgonen.
Efter frukost.
Det är då tågen går.
Khan åkte i morse.
Jag har kört kompost med Suki till Song Ha,
med en gammal Renault.
Mina gummistövlar var för stora.
Jag slängde bort mina gamla skor.
Tassavtryck.
Hundar på gatorna i Kathmandu.
Jag träffar honom eller henne på väg uppför backen.
Vid slutet av vägen.
Den halta katten dyker upp.
Dörren till en varmluftsugn är öppen.
Jag känner att jag kan andas
och jag oroar mig för saker
som inte spelar någon roll.
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Någon sa en gång att det inte fanns någon rättvisa.
Att det inte fanns något som vi kan kalla rättvisa.
Jag trodde att jag alltid trott på rättvisa?
Jag blev lite förvirrad.
Är inte rättvisa något att sträva efter?
Är rättvisa vad jag förväntar mig av livet?
En längtan för saker och känslor jag inte behöver?
Eller som inte skulle göra någon skillnad?
Kunde rättvisa endast vara mitt begär
för vad jag inte har?
Om jag inte saknar det
har jag ingen behov av det.
Och avundsjuka?
Andas in.
Andas ut.
Första stenen – en blomma, med rak stjälk.
Andra stenen – ett berg, stabil och orubblig.
Tredje stenen – lugn, som en spegelblank sjö.
Fjärde stenen – rymd och oändlig.
Om jag sitter still en stund så blir det lättare.
Även lättare att resa sig igen.
Jag rör på mig.
The Easterlin Paradox.
När jag åkte hem träffade jag en man
som också var på väg hem.
Han hade träffat en kvinna på internet
Kvinnan var redan gift.
Subjekt och objekt av närvarande
manifesteras samtidigt.
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AUG11.2011 – AUG18.2011
“Aware that much suffering is caused by war and conflict, I am determined
to cultivate non-violence, understanding and compassion in my daily life, to
promote peace education, mindful mediation and reconciliation, within families,
communities, nations and in the world. I am determined not to kill and not to let
others kill. I will diligently practice deep looking with my Sangha to discover better
ways to protect life and prevent war.”
– Thich Nhat Hanh, The Twelfth Mindfulness Training
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Svein är psykolog.
Hjärnan är som en labyrint.
Myror fastnar i håret på mina håriga ben.
Myror biter mig på mina fötter.
Min rygg gör ont.
Katten haltade.
Jag tror att katten bara kom in för dagen.
Natten hade varit sval och mörk.
Tillgivenheten till vår egen personliga syn
är starkast.
Du är dig själv närmast.
Buddha behöll en och gav den andra till Ananda.
Ett objekt.
En stupa innehåller så många små delar
av gamla döda personer.
Och så mycket bättre mitt liv kommer att bli
efter så många varv.
Runt, runt.
Jag har inte ett radband med 108 pärlor.
Varje en av dem är en frestelse att besegra.
Juzu.
På morgonen går jag.
Det finns ingenstans att sitta.
Jag går runt.
Soluppgången är så vacker.
I norr kan jag skymta ett snöklätt berg.
Jag ringer Dennis.
Jag skulle påminna honom.
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Jag pekar på ett litet hus
högt uppe på ett av bergen runt oss.
Jag tänker på “Tintin i Tibet”.
Det är tvära kurvor på väg ned.
Jag ser inga gatunamn.
Dennis stannar och frågar efter vägen.
Han hämtar mig efter en timme.
Jag tror aldrig att jag skulle hitta tillbaka.
Gatorna är som labyrinter.
Färgerna är så vackra.
En tro eller uppfattning baserat på
men inte motiverats av kunskap eller bevis.
En uppfattning baserad på speciell kunskap
och given av en expert.
En åsikt eller en uppskattning av värdet
av en person eller sak.
Den förhärskande synen.
Det finns inga katter i Kathmandu.
Jag ser ibland ut igenom fönstret
och ser mina grannar genom deras fönster.
För det mest ser jag ingen.
Kanske är de inte hemma i de andra lägenheterna.
Ibland ser jag skuggor som rör sig framför fönstren.
Jag kan inte urskilja några detaljer.
Människor kommer och går.
Vi säger alltid hej när vi träffas.
Jag vet inte något om deras drömmar eller fantasier.
Men jag vet att vi delar dem.
I natt drömde jag om spöken och rädsla
och det var som om varje skräckhistoria
och varje rädsla ville skrämma mig.
Men det fungerade inte.
Jag var inte rädd.
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Jag åker tillbaka till Fredrika.
Det är 8 timmar mellan 04:00 och 12:00.
Jag sov 6 timmar varje natt.
Ibland drömmer jag.
Jag går upp tidigt för att hinna till flygplatsen.
Det luktar flygplan.
Och jag kan inte sträcka ut mina ben.
Mina fötter håller på att somna.
Jag tittar också på människor som handlar mat
och undrar vad de planerar att laga till middag.
Vissa människor
köper kött, godis och glass.
Jag tittar på.
Jag räknar mina andetag ibland.
Men de flesta flygolyckor
sker inom de först tre minuterna efter start.
Jag räknar sekunderna.
När jag ska åka hem igen ringer de efter en taxi
i en av restaurangerna.
De bjuder mig på ett glas vatten
medan jag väntar.
Kungen hänger på väggen.
Han har en cowboyhatt på sig.
Det är is i vattnet.
Tre minuter är 180 sekunder.
Jag är också i den åldern
när det börjar växa hår ur öronen
och jag tänker på mina bortkastade dagar.
Det kommer inte bli bättre än så här.
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Jag dricker inte vatten med is i.
Och jag har inget behov av en cowboyhatt.
Men man kanske inte kan se
det man inte vet hur det ser ut?
Man kanske inte kan höra
det man aldrig har hört?
Förutfattade meningar igen.
Flygplansstolar är trånga.
Stolen är mjukt och det finns en duk på bordet.
Jag sitter på en stol.
På vägen tillbaka hittade vi ett dött djur.
Och på somrarna går solen inte ner.
På vintrarna är det mörkt hela tiden.
Det var före midsommar.
Det höll på att bli grönt i skogen.
Det fanns en utsikt över tallar och skogen.
Huset var rött och elefanterna var gjorda av sten.
Ingen var hemma.
Jag vågade i alla fall knacka på.
En blandning av ljud stör meningslös musik.
Det är en knackande rytm.
Röster.
Unga människor i rörelse.
Jag önskar att jag kunde prata franska.
Det luktar flygbränsle.
Flyger tillbaka.
Jag återvänder på vintern.
Snön är hög och djup.
Jag måste återvända igen.
Ingenting blir någonsin klart.
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Vägen är vit av snö och is.
Solen skiner in genom fönstret.
Jag ser en vinge.
En järnvägsstation i två timmar.
Rörelse upp och ner, fram och tillbaka.
Det låter ett ljud.
Ett larm.
Alla är på väg.
Väntar, men inte här.
Avundsjuka,
Ilska,
trötthet och vemod.
Jag undrar vad det blir till middag.
Jag missade lunchen.
Läser nyheterna.
Läser inte nyheterna.
Vad behöver jag veta?
Väntar på en stol.
Jag åker alldeles för tidigt och får vänta länge.
Patrick pratar när han kör mig till järnvägstationen.
Han är inte så tankfull och tyst längre.
En känsla av motvillig beundran
och lust att ha något som tillhör någon annan.
Men jag behöver inte luftkonditionering hemma.
Och jag skulle hellre sitta på ett trägolv
eller direkt på marken.
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Om jag inte äger något.
Om jag inte fäster mig vid något.
Skulle jag inte heller kunna förlora något,
eller tappa bort det.
Kanske det är bäst att
dricka varma drycker kalla vinterdagar,
när man inte behöver göra något.
Och nej, jag kan inte rädda världen
Jag får fortsätta att gå.
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AUG19.2011 – SEPT27.2011
“Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing and
oppression, I am committed to cultivating loving kindness and learning ways to
work for the well-being of people, animals, plants and minerals. I will practice
generosity by sharing my time, energy and material resources with those who are in
need. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong
to others. I will respect the property of others, but will try to prevent others from
profiting from human suffering or the suffering of other beings.”
- Thich Nhat Hanh, The Thirteenth Mindfulness Training
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Oishis gröna te har en frisk kall smak.
Ytterligare en Toyota Pickup passerar mig.
Hörde att de kallades ”tali-wagons”.
Jag sitter vid ett runt bord.
Mina potatischips är krispiga.
Jag undrar varför ingen städar upp efter sig?
Alla är på sin väg.
Alla har åkt.
Det är bara jag kvar.
Stolen är tillverkad av betong
och försöker likna en trästubbe.
Jag fyller min mun med chips.
Chili bläckfisk smakar inte så bra.
Jag är lycklig att alla påsar är så små
och att vi lever i en konkurrensutsatt värld.
Behov och begär.
Allt är en tävling.
Det är en tävling på mitt chipspaket.
Jag kan vinna en motorcykel.
Som om jag skulle behöva en motorcykel.
Rosa ägg i äggkartonger.
Det kommer någon på motorcykel.
Han köper tusenåriga ägg.
Åker iväg.
Jag har hört det så många gånger.
Är det en kvinnlig eller manlig röst?
Jag minns också att min kropp värkte på nätterna.
Och nätterna var mörka och korta.
Mina ben är så beniga mot det hårda golvet.
Jag satt med så rak rygg jag kunde.
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Jag blev inbjuden att sitta
med de gamla damerna i Chua Quan Su.
Jag minns dofter och ljud.
Ljuden och rösterna studsar
på de hårda betongväggarna.
Mikrofonerna och högtalarna lät trasiga.
De gamla damerna log mot mig.
Rösterna berättade historien
om prinsen som inte visste bättre.
För han hade blundat hela tiden.
De gamla kvinnorna satt på låga bänkar.
De hade blommor och påsar med frukt med sig.
De lyssnade.
Leende ansikte log mot mig.
Kanske handlade det om gemenskap
och att förstå koderna?
Jag försöker le tillbaka.
Jag hade känt mig ensam den senaste veckan
och sökt efter blommor och katter.
Jag hittade mängder,
men senare kunde jag inte göra något av dem.
De ligger och väntar.
Det kanske bara handlade om att hitta dem.
En natt föll regnet som ett vattenfall.
Jag hittade lotusblommor i vattenskålar.
Knopparna skulle snart slå ut.
Jag gick på mörka gator,
såg skuggorna av mossa och mögel på väggarna.
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Man kan utgå från sociala koder och normer.
Och att det är något man ska förstå.
Men om de inte gör någon skillnad
eller spelar någon roll,
så kanske de inte är så viktiga?
Berömmelse och framgång.
Älskade och beundrade.
Jag sitter.
Det är varmt idag.
Våren kommer tidigt.
Höstlöv på träden?
Jag står.
Ljudet av gamla mjuka löv under mina fötter.
Den gamla snön känns kall i mina händer.
Jag går.
Det finns de som kan prestera och överprestera.
Och sedan finns det de som inte kan.
Jag ligger ner.
Jag kan bara se om jag känner med mina händer.
Jag minns lukterna.
Ljudet av fötter och skor rör sig genom löv.
Jag kan bara höra nu.
Jag lämnade damerna på Chua Quan Su,
kanske mitt i en mening.
Jag skulle inte någonstans.
Men det var möjligt att jag var planlös.
Det var en varm natt och jag började gå
i en riktning.
Jag äter ensam varje kväll.
Tack Tom för danslektionen.
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Jag fick låna en cykel.
Det var varmt och jag skar som en kniv
i varmt smör
genom trafiken.
Jag kunde cykla vart jag ville.
Men vem är jag?
Jag var en med alla andra
och jag var lycklig en liten stund.
Ingen brådska.
Jag hade förberett frågor jag ville ställa.
Jag passerade en järnvägsövergång.
Tåget från norr kom och passerade.
Jag väntade med de andra.
Det var en marknad i närheten.
Folk var på väg hem.
Kanske skulle de hem och laga middag.
Jag var tvungen att cykla uppför en backe.
Vägen var enkelriktad.
Jag kom fram
men jag frågade inte mina frågor.
Det började bli mörkt på vägen tillbaka.
Mörkret gör ingenting.
Mina rutiner gör mig trygg.
På kvällen var jag bjuden på middag.
Nih lekte med cikadorna som drogs till ljuset.
Matbordet var fullt av mat
och det var mörkt runt omkring oss.
Alla satt runt bordet i skogen.
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Jag går vidare
Jag glömmer och ser inte.
När Nih höll cikadorna mellan fingrarna
kunde hon få dem att låta.
Alla runt bordet skrattade.
Det blev ett instrument.
Jag åkte hem genom den mörka natten,
på en motorcykel.
Jag sov gott den natten.
Inga mardrömmar.
Men mina drömmarna blev hågkomster.
Och tillsammans med damerna i Chua Quan Su,
kunde jag känna lukten av rökelse.
Ahaan Mangsawirat.
Vi lyssnade och såg på varandra.
Vissa säger att de vet allt och kan göra allt.
De känner alla och allt är möjligt.
Jag gick.
Mitt hjärta slog.
Jag har glömt saker.
Förlorad kontroll,
på ett eller annat sätt.
Air France.
Solen skiner.
Jag har en varm tröja.
-”Kan du skydda mig från de andra passagerarna
i händelse av en nödsituation?”
Frågar flygvärdinnan.
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Mannen bredvid mig har en Blackberry.
Han kollar mejlen.
Sammanställer intresset över önskad bekräftelse.
Jag är ett spöke.
Om jag skulle försvinna skulle ingen märka något.
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SEPT28.2011 – NOV14.2011
“Aware that sexual relations motivated by craving cannot dissipate the feeling
of loneliness but will create more suffering, frustration, and isolation, we are
determined not to engage in sexual relations without mutual understanding, love,
and a long-term commitment. In sexual relations, we must be aware of future
suffering that may be caused. We know that to preserve the happiness of ourselves
and others, we must respect the rights and commitments of ourselves and others.
We will do everything in our power to protect children from sexual abuse and
to protect couples and families from being broken by sexual misconduct. We
will treat our bodies with respect and preserve our vital energies (sexual, breath,
spirit) for the realization of our bodhisattva ideal. We will be fully aware of the
responsibility of bringing new lives into the world, and will meditate on the world
into which we are bringing new beings.”
– Thich Nhat Hanh, The Fourteenth Mindfulness Training
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Jag åt på Lien Hoa varje kväll.
Varför skulle jag leta efter något annat
när de hade allt?
Jag kände mig trygg.
Jag var tvungen att korsa en stor rondell
för att komma till 3 Le Quy Don.
Det finns så många människor
och det finns så många bilder.
Utbytbar.
Allt är utbytbart.
Allt förändras över tid.
Över tid så märks det inte.
Jag kan snubbla.
Halkar och glider.
Jag glider in.
Jag cyklade tillbaka.
Det gick nedför.
Bromsarna tog dåligt.
Alla körde om mig.
Jag hade inte bråttom för jag skulle ingenstans.
Och jag vet att det inte finns någonstans
jag måste vara.
Arbetar på mitt tålamod.
Jag går fortfarande.
En fot framför den andra.
Jag undrar hur långt jag skulle kunna gå?
Jag är bra på att vara tyst.
Och jag blir inte trött i fötterna.
Fötterna går genom det fuktiga gräset.
Sanden fastnar på fötterna.
Håller balansen på stenarna.
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Och igen.
Så ser jag egot.
Det är så nära mig.
Jag kan se hur det ska göras.
Jag skymtar konstruktionen.
Men det blir omöjligt att beskriva den.
Min önskan att gömma mig under täcket
är överväldigande.
Bara en massa försök
att förtydliga något jag ser i ögonvrån.
Fortsätter gå under tystnad.
Rädd för att dö ibland.
När jag var liten var jag också tyst.
Lekte inte med så många.
Hellre ingen och alldeles själv.
Jag gömde mig bland stenarna
och de döda träden var skelett
i en fantasi värld.
Jag är borta
och kunde klara mig alldeles själv.
Nu är jag stor och vuxen.
Jag kommer att behöva raka mig.
Välstånd utan tillväxt.
Och ser att om jag bara kan hålla kvar mig
så kanske det blir begripligt.
En begriplig dialog.
Jag måste hitta en spegel
Försöker att raka mig.
Bara genom att känna på mitt ansikte
med mina fingrar.
Letar hårstrån med fingrarna.

91

Jag kan ha skägg.
Fast det kliar.
Skäggväxt.
Kanske som samtida konst,
engagerade i dialoger och dokumentation.
Protester och granskningar.
Vänder och vrider på konstens förhållande
till verkligheten.
I flera fall moraliserande,
ibland obegripligt.
Verkligheten igen,
eller det som representerar den.
Det verkliga.
Allt förändras.
Det är varmt i mitt rum.
Jag har ett blått myggnät runt mig.
Men just det kanske inte gör någon skillnad.
Vad gör skillnad?
Den hemska knastrande våta ljudet
av att kliva på sniglar?
Och det är så svårt att göra rätt.
Men man är alltid säker på
att man har gjort fel.
Men vissa säger att pånyttfödelse sker omedelbart,
andra att det tar 49 dagar.
Vissa säger att det finns ett mellantillstånd
(antarabhava)
och andra att det inte finns.
Alla är överens om att hur man återföds
är beroende av
summan av de kamma som skapats i tidigare liv.
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Vissa säger att Buddha inte talade om återfödelse.
Jag har hört att Buddha aldrig talade om återfödelse.
Bara om födelse.
Chipsen är slut.
Jag viker ihop påsen och försöker hitta
en papperskorg
Snabbnudlar är annars populära.
Men inte så goda att äta torra.
Jag saknar inget och dagen är lång.
Jag promenerar, flanerar
eller går i rask takt.
Varje dag är en bra dag.
Och jag som trodde det handlade om lycka.
Tacksamhet.
Tack!

***
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För att något ska bli gjort så tar man tid från någon annan. Eller
så använder man tid som skulle kunna användas till något viktigare.
Konst är självklart viktigt men att vara borta längre stunder hemifrån
kräver något från de man har nära.
Tack min kära Liv Norberg-Vanhove för ditt tålamod och för att du
tror på mig när jag själv inte gör det. Jag uppskattar att du tagit dig
tid att läsa, kommentera mina texter och tittat på mina fotografier,
även om jag har svårt att ta kritik och inte alltid gör som du tycker att
jag skulle göra. Och tack mina barn Chloé, Nike och Caspar för att
ni tar er tid att se och intressera er för det jag gör.
Med kärlek, Micael Norberg

jag buddha och mig själv

jag buddha och mig själv
jag buddha och mig själv

Jag försöker hitta metoder att beskriva och uttrycka händelser och situationer
som jag upplever. Att använda mig av bilder är ett sätt men jag har också
förstått att jag kan använda ord för att uttrycka och beskriva upplevelser.
Den här boken är resultatet av att jag prövar ordens förmåga till att beskriva
det jag ser runt mig och inom mig. Orden handlar om upplevelsen av att gå
och röra mig på platser där jag möter mig själv.
Jag hade önskan om att de skulle handla om lycka, att jag skulle kunna
förstå lycka, framgång och beskriva vad de begreppen betyder.
Jag utgick från min egen lycka (som om jag visste vad lycka var) men mina
förutfattade meningar och dualistiska tankesätt fick mig att inse att jag måste
börja om från början. Jag vred och vände på mina erfarenheter och upptäckte
att jag istället fick försöka utgå från ingenting.
Jag fick lov att hitta ingenting.
Jag Buddha och mig själv blev ett antal ord satta i en följd med en
förhoppning om att de skapar en berättelse.
En betraktelse av olika tillstånd som tillsammans bildar en minnesbild.
De blev noteringar och pusselbitar kring händelser som jag befinner mig i och
är på väg till.
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