
Jag går längst Fleminggatan i Stockholm och sjunger...

Kanske letar jag efter Stefan Löfven, kanske letar jag efter 

Miljöpartiet, eller är det Folkpartiet, jag egentligen letar 

efter? för vem var det som försvann?

Kanske är det så att jag letar efter var fjärde svensk cis-

man, som tydligen sympatiserar med SD, eller är det så att 

jag kanske letar efter dem andra partierna för vilka var de 

nu igen??

Eller är det så enkelt att det är mig 

själv som jag längs med Fleminggatan 

gåendes och skuttandes letar efter? 

är .. jag.... splittrad? 

Jag har     ju ångest-sminkat 

mig      hela morgonen, 

flera timmar, om och om igen. 

Ser säkert ut som en hypomanisk, 

     översminkad och       tjackad 

            sån där 

  ”fallen kvinna”. 



Men du, finare sminkning finns det ju inte 

och det vet du.

JAG känner mig säker! 

JAG ser klart!

Guldkorn i magen när jag lyfter hakan högt i luften!

Jag håller dig hårt fast i blicken, idag tittar jag inte 

bort. Idag är det du som får va den som vänder kinden till, 

idag får du vara den som låssas vara den som aldrig såg.

Vissa ler tillbaks, vissa tror att jag flörtar och kommer 

efter. Säkert tänker vissa, jag kan se det i blickarna, att 

jag kommer gåendes från psyket på St:Görans... men idag är 

det inte fallet.

Ja, jag vet att jag var en hippie förut... det var förut 

det! Trots att det är dåmera, då men inte mera

Så sjunger jag!

”För vem ska jag tro på tro på tro på när

Tro på när allt är så här

Ingenting vi nånsin med nått menar

Så vem ska jag tro på tro på tro på när

Tro på när allt är så här

Hoppas ändå på ett lyckligt slut”

Ingen stämmer in, 

Du sjunger inte med.

Men än har mitt hopp inte dött.

Så jag fortsätter!

Så länge min galenskap är intakt men på hälsosam distans 

kommer jag aldrig att sluta.

vem ska jag tro på, tro på, tro på när...


