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Minnesluckornas mästare

Jag är minnesluckornas mästare

På mitt lite speciella sätt

kommer jag ihåg allt

Minns jag livet som det var 

Fragmenterad intill oändlighet

Så möter jag livet 

Ovisst intill slutet

Utanför väsentligheterna 

Men inom förankringens möjligheter 
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 Med kris tatuerad i pannan 

Min mor mätte sina strumpor

Långt upp mot knäna

Saktfärdigt och ordentligt

Till vilken nytta tänkte jag

Olidligt att se henne krympa

utan tillgång till själva livet

Förpassad långt in 

i en annan värld

Till synes adekvat upprätt

Men förvirrad och hjälplös

Maniskt aggressiv och högljudd

långt in i nattens mörker

Med kris tatuerad i pannan 

förkunnande hon lyckligt 

att strumporna var lika långa

och lika många

Minnesluckornas mästare

Jag är minnesluckornas mästare

På mitt lite speciella sätt

kommer jag ihåg allt

Minns jag livet som det var 

Fragmenterad intill oändlighet

Så möter jag livet 

Ovisst intill slutet

Utanför väsentligheterna 

Men inom förankringens möjligheter 
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Rull a tour 

Stroke

Förlamad

Orörlig

Hjärnan 

Benet 

Livet – slut?

Förtvivlad

Förvånad

Förtjust

Trots allt 

Fungerar

Är här

Kan leva

Kan vara

del i gemenskap

Varmt och ömt
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Rull a tour 

Stroke

Förlamad

Orörlig

Hjärnan 

Benet 

Livet – slut?

Förtvivlad

Förvånad

Förtjust

Trots allt 

Fungerar

Är här

Kan leva

Kan vara

del i gemenskap

Varmt och ömt

Hjärnkraft

Ändlöst letande efter gårdagen

Som jag inte minns

Kidnappad hjärna 

Tilltufsad intill obegriplighet

Inväntar jag 

Mitt mod

Dina bensår

Mina klockor

Ditt hjärta

Till den dag då jag för ett kort ögonblick inser

att du inte är min mors dotter utan min fru
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Återvändsgränd

Nybliven mamma

minns dåligt

barnens namn

Hoppas det är övergående

Mörkar minnets djupa dal

Låtsas vara en annan 

Knyter förtvivlat 

handen i det 

galna hjärtat

Så en dag brister allt 

och hon överlämnar sig 

sorgesamt till världsaltet 

Adam, Noa och Mimmi

stannar upp, smeker kinden

kramar om halsen, visar sin kärlek

Ler mellan tårarna

Hon var här



© Catherina ronsten 9 10 

Återvändsgränd

Nybliven mamma

minns dåligt

barnens namn

Hoppas det är övergående

Mörkar minnets djupa dal

Låtsas vara en annan 

Knyter förtvivlat 

handen i det 

galna hjärtat

Så en dag brister allt 

och hon överlämnar sig 

sorgesamt till världsaltet 

Adam, Noa och Mimmi

stannar upp, smeker kinden

kramar om halsen, visar sin kärlek

Ler mellan tårarna

Hon var här

Bara en enkel undran

Jag är jag utan att vara jag

Är jag då jag 

Lever 

utan att vara 

Missunnsamma krafter 

Låter mig sitta där 

Låter mig förtvina ända in i helvetet

Är jag, jag utan att kunna mitt namn?

Lever utan att minnas 

Är utan att finnas

Förvänta dig inget

Eländigt trött

Behöver vilan
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Ljuskraft

Så många, så långa

så små, så korta

Så innerligt avgörande

för överlevnad

Förtvinade, tvingade till

att se slutet

Tvingade till att brisera

Tidsinställda mikroskopiska bomber 

Inuti ett tomt rum

besegrade, förtvinade, förlåtande

Oavsett olämplig okunskap

flyter med strömmen

Kan vi förhindra mörkrets intåg

och förlamade förväntansfulla lakejer

att ta över hjärnans drömmar
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Kan vi bryta dödslägret

skicka hem de förväntansfulla lakejerna

Förhindra mörkret att ta över

för att stoppa den oundvikliga utgången

Föra in ljuset

Öppna upp hjärnan

Blåsa ut dammet

Ge liv åt nedstängda kapillärer

Kan vi?
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Dikterna presenterade i denna folder är ett litet urval från 

diktsamlingen ’När hjärnan slutar andas tar hjärtat 

vid’. Genom dikterna vill jag bidra till att ge röst åt den 

som drabbats av demens och deras anhöriga.

Samtliga dikter är copyrigth-skyddade och får inte spridas 

utan diktarens tillstånd. 

Vänligen 

Catherina Ronsten

Kontakt: 073-600 32 12     info@catspenna.se


