
 

Vaknar – skimrande ljusreflektioner från kanalen slår mot kabintaket i skeppet. 

 

Ångest kan vara en rörelsekraft. 

 

Det är svårt att vara transa om du inte har cash. Att draga maskulinitet är det som ger dig 

jobb.  

 

Alla offentliga toaletter kostar pengar nuförtiden, men om du kommer till klubben innan 

tolv kommer du in gratis.  

 

När jag åkte uppför rulltrappan, tittade jag tillbaka på min familj och sa till mig själv, 

”äntligen åker jag härifrån”! 

 

Att se snö för första gången kändes utomjordiskt. 

 

Vi samlades i köket och öppnade ugnen, som en keff eldstad.  

 

Hur mycket hjälp kan en få från främlingar? 

 

Jag undrar hur framtiden kommer att se ut? 

 

En rulltrappa, en sten, en bil, en husvagn, en båt, ett flygplan, en ryggsäck.  

 

Jag tillbringade kvällen med att festa med främlingar.  

 

Militärboots, en kjol och en barnklänning. Varma sneakers. 

 

Samla pantburkar kan hjälpa dig skaffa middag.  

 

Det finns en brunn vid en skogskälla dit jag alltid går om jag vill vara ensam. 

 

Jag blev sårad. De slängde mina saker utan att säga till mig. De kunde ringt så skulle jag 

hämtat dem. 

 

Vaknar upp till skimrande ljusreflektioner i en bil 

 

Jag älskade hennes kjol. Jag sa det till henne och hon gav den till mig i present.  

 

Att vaggas till sömn av båtens motorvärme. 

 

Att ta emot hjälp på grund av medlidande kan vara extremt förnedrande. 

 

Att tänka på döden som ett alternativ kan vara en tröst för den förlamande rädslan för 

smärta och förnedring.  



 

 

 

Jag vaknade på ett fuktigt fält med en industribyggnad i bakgrunden. 

 

Jag drömmer ofta om att rymma härifrån. Bort från människor. Från Platser. Från 

byggnader som rivs under mina fötter. Ju mer jag springer, desto mer rasar de. Jag minns 

aldrig vad jag rymde ifrån. Ansiktet, skepnaden eller namnet.  

 

Är du ok? 

 

När jag anlände var min första starka intryck de stora fyrkantiga fönstren. Alla hus hade 

enorma fönster. Som en genomskinlig stad. Men inte som det New York jag ser i filmer. 

Mer dekorativt på något sätt. 

 

En kan planera identitetsändringar under tidsintervallet av en tågresa. 

 

Jag visste inte att -20 var en vanlig temperatur. 

 

En promenad kan kännas som ett hem om du är hemlös 

 

Jag finner flest mönster och kulturvariationer i fönstrens arkitektur, utformningar av 

toaletter samt teknikerna och verktygen som används under diskning. 

 

En gång hittade jag 400 kronor när jag cyklade igenom ett industriområde – ljuset var 

teatraliskt och iscensättningen var industriell och pittoresk. 

 

 

 

 

————————— 

 

Jag vaknar på skeppet mitt i natten till ljudet av dånande åska. Jag ser genom fönstret att 

ljudet kommer från is som lossnar i kanalen och ekar genom isbrytarens metallkropp. 

Vilken enorm naturkraft. 

 

Det finns liv efter pengar, jag svär.  

 

Jag passar inte in här, men har ingen saknad efter att återvända 

 

Jag har en känsla av enorm fridfullhet. 

 

Folk äter middag för 20 kronor ibland. 

 

Jag älskar saker. Små saker, hittade saker, saker som folk har gett mig, saker som påminner 

mig om personer och platser. Jag hatar också saker som påminner mig om platser och saker 



 

 

jag inte vill minnas. De värsta sakerna är de som påminner mig om vad folk vill att jag ska 

vara, som jag inte är.  

 

Festen var nästan tom och hon låg i mina armar. Hon var alltid gränslöst packad. Färgglatt 

ljus smekte hennes ansikte av och till med en bildskön elegans. Jag älskade henne, fast vi 

knappt haft ett samtal. Jag älskade henne för hennes ordlösa revolt mot borglig 

anständighet. 

 

Jag har spenderat kvällen med att dansa med främlingar.  

 

Den kåta känslan av frihet och rädsla.  

 

2500 om du betalar svart.  

 

Det är bättre att vara vilse än att finna sig själv på fel plats.  

 

Någon gav mig en kristall som reflekterade regnbågar när ljuset lyste in genom fönstret.  

 

Jag är hellre vilsen än hittar mig själv inuti fel hud. 

 

Mataffärernas lasagne är en bra nödlösning.  

 

En sten kastades in genom husvagnens fönster. Nazister? Smugglare? Ägarna? 

 

En kan uppleva en märklig intimitet med en främling som en aldrig kommer att träffa igen. 

Främlingar kan kännas som svarta hål för hemligheter och sorger. 

 

Ett årskort på badhuset kan ge dig tillgång till dusch om du bor i en husvagn.  

 

Inget går upp mot att vara så anonym att en har modet att könsbyta sig till sig själv.  

 

Första gången jag reste med ett flygplan var när jag flyttade ifrån landet.  

 

Krukväxterna är grönare härinne! 

 

Jag känner mig som en gäst även när jag sover.  

 

Jag känner mig yr i huvudet. 

 

När skepp befinner sig i hamnen är de kalla, de är beroende av motorvärme.  

 

Jag hade spenderat kvällen med att knulla med främlingar.  

 

Tunnelbanan är så jävla dyr.  



 

 

 

Den där tröttheten när en ständigt befinner sig bland främlingar.  

 

Det svåraste är när en inte kan föreställa sig möjliga framtider.  

 

Nu när jag sover påklädd är jag glad att jag har packat med mig en varmvattenflaska från 

mitt förra liv.  

 

Kläder som någon gett en känns bäst. Jag tycker om att känna spåren av andras kroppars 

rörelse när jag har dem på mig.  

 

Jag kanske borde köpa ett månadskort till tunnelbanan, men det känns som att jag ger efter 

för en borgerlighet. Han skrattade åt mig med den där typiska, irriterande och mjuka 

nedvärderande tonen. 

 


