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Copyright och grafisk form: Torgny Lilja. 
Omslagets framsida: ”Corinthian Capital from 7th Mille-

nium bce in Turkey” efter ett fotografi av Oruç Gazi 
Kutluer (2009). Baksida: ”Old Stained Paper with rough 

edges” efter ett fotografi av Sachin Ghodke (2007).
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Dramatis personæ 
Dr John 

Pedros och Andys far 

Jim/Gringo 
Johnnys och Jakes far 

Pedro 
Dr Johns äldste son 

Andy 
Pedros lillebror 

Jake, jr 
Jims äldste son 

Johnny 
Jakes lillebror 

Mandy 
Jakes och Johnnys mor 

Maggie 
Pedros och Andys mor 

Mary Anne 
Jakes och Johnnys farmor 

Richard 
Jims halvbror 

Jacob 
Richards lillebror 

Paul 
Filmproducent
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”Men somt föll i god jord, och det gav frukt, dels 
hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt.”  

(Matt 13:8) 

”Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta 
bröder, det haven I gjort mot mig.”  

(Matt 25:40) 

”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er 
förvandlas genom sinnets förnyelse.”  

(Rom 12:2)



Stad i ljus 

Vi flög allt närmare solen 
långt bortom slutna rum 
 
till ett land höljt i dis & dimma 
där vår last av 15 kiloton trotyl  
 
skulle ödelägga en blomstrande stad 
och den bördiga marken omkring. 
  
När tiden för ett ögonblick  
stod stilla & inte längre fanns 
 
såg jag skimmer genom molnen  
— det sista jag minns.
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Dr John 

En man uppträdde på strandpromenaden  
vid Cabrillo Blvd. Hans namn var Dr John.  
 
Han hade kommit för att vittna om en tid  
då månen skulle stå i sjunde huset 
 
& Jupiter härska över Mars. 
Det sanna ljuset som lyser över alla 
 
kommer att lysa upp de skummaste vrår 
& fred ska råda över jorden. 
 
Dr John var klädd i jeans & vit t-shirt. 
Han hade kommit för att dela ut flygblad. 
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Lust att leva, tid att dö 

Världen är bara ett sandkorn 
på botten av en skummande ocean. 
Så fånga dagen på din resa. 
Dr John brukade fylla sin flaska 
 
i delfinfontänen vid Cabrillo Blvd. 
Enligt en polispatrull hade han  
lämnat rester av sand i pumparna 
sand som tog tid att rensa bort  
 
& som långsamt förstörde fontänen. 
Här kommer Dr John igen 
med flygblad & en vattenflaska 
kyligare än någonsin. 
 
Himlen är blå, trafikljusen gröna 
längs hela Cabrillo Blvd. 
”Jag är trött på att sova på gatan” 
sa Dr John när polisen grep honom. 
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”Jag är trött på sprit & droger. 
Jag doppar min flaska i fontänen 
men jag är inte värd att låna badtofflorna  
av den som kom mer ef ter mej.  
 
Han ska sätta era hjärtan i brand.” 
Dr John dog senare samma natt 
under oklara omständigheter 
i häktet på Figueroa Street. 
 
Vi är kaptener på vårt skepp 
& får det liv vi själva väljer 
men att de goda dör unga är inte rättvist 
när de förtjänat en plats i solen.
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Gringo 

Tidiga morgnar kunde dimman hänga 
som en halvrökt joint över horisonten. 
Denna dag såg en skara ungdomar  
i parken vid Castillo St & Cabrillo Blvd 
en man nalkas. Någon av dem ropade:  
”Excuse me, sir, can you spare some change?” 
 
När mannen i piké & khakishorts kom närmare  
mötte de hans blick med förundran. 
En yngling frågade om han hade some weed 
en annan sa: ”Do you wanna join our party?” 
Ingen visste vem han var eller varifrån han kom 
så de kallade honom helt enkelt el gringo. 
 
Främlingen hette i själva verket Jim.  
Han bodde med sin mor Mary Anne 
hustrun Mandy, sönerna Jake & Johnny  
& bonusbarnen Pedro & Andy i en villa  
som Jims styvfar byggt i utkanten av staden. 
Jim hade även två små båtar i hamnen. 
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Föreställ dig Jake & Pedro i varsin jolle på havet. 
Du går längs piren till delfinfontänen 
där ungdomar i flip-flop äter marshmallowglass. 
Alla ler när du glider förbi. En rosa taxi 
väntar på att ta dig på en tripp. Kliv in  
& du är borta resten av dagen. 
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Main Street 

På Main Street fanns en taturerare 
som hade foton på alla tatueringar han gjort. 
Maskinen lät som en tandläkarborr 
när man gick förbi på gatan utanför. 
I närheten hade en juvelerare sin butik. 
Barnen skrattade bakom hans rygg 
trots att ingen av dem hade sett hans piercing. 
På trottoaren gick en brandman  
med Jefferson & Washington på fickan. 
En bankkamrer kramade sina små pirater 
& kysste sin unga hustru på kinden. 
En student sålde röd vallmo  
som hon plockat utanför sitt fönster. 
En gatumusikant spelade gitarr  
för de hitresta turisterna. 
Hos frisören väntade kunder på Maggie 
en ung kvinna med många tatueringar. 
Dr John hade sett dem alla. 
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Maggie 

Maggie hade länge varit ute på vägarna 
trots att hon saknade egen båge. 
Hon hade sett mycket fastän hon var ung. 
Hon hade hört härmtrasten i sommarbrisen. 
 
Trots att hon saknade fast punkt i tillvaron 
hade hon redan kids: Andy & Pedro  
höll henne vaken om nätterna 
& sysselsatt om dagarna. ”Jag är trött  
 
på alla svekfulla män”, sa Maggie 
till den som hade öron att höra med.  
”Jag vill ha en man som Dr John 
som har sett världen, gjort det mesta.” 
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Pedro & Andy 

Sedan den lokala polisen gripit   
& misshandlat Dr John  
i cellen på Figueroa Street  
bodde Pedro och Andy  
hos sin gudfar Jim  
som fick sörja för många. 
”Låt barnen komma till mej”  
sa han & lärde dem  
vända andra kinden till. 
Efter Dr John bär Jims son 
Johnny sitt namn.  
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Bröllopet i Los Alamos 

Solen glänste i motorcyklarnas krom 
när de körde genom skallerormarnas öken. 
De drog till ett billigt hak med många ansikten: 
”Kyssar gav Mandy mig, kyssar av sin mun!”  
Hennes kärlek var sötare än traktens vin 
& Jim ett lätt byte med sitt brustna hjärta. 
Ljuv är doften av berry blossom  
fördenskull hade vännerna henne kär. 
”Säg vad kan du göra, vackra sommardröm! 
Jag har bara min arma kropp och själ 
& en koffert full av minnen. Håll fast  
vid min skuldra, flyktiga ungdom!” 
Jim måste ha varit törstig för han tömde sitt glas 
när han såg hennes runda barm. 
 







En skara ungdomar hamnar i konflikt med ett 
litet samhälle på den amerikanska västkusten, 
trots att de säger sig sträva efter peace, love 
and under standing.  
 
Vad vill de egentligen? Och vem är den mystiske 
främlingen, som de kallar Gringo? 


