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SÖMNENS RYMD 
 
Dikter av Robert Desnos  
Tonsatta av Kjell Frisk  
 

 
 
“We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with 
a sleep.” Shakespeare Tempest 
 
I natten finns…  
inte bara mörker, tystnad och glömska. 
I natten finns också återkomsten, spåren av våra liv.  
Och det pågående livet –  det som sträcker sig ut. 
 
Vad jag minns är ibland dunkelt, oklart, kanske en dröm,  
men jag vet att något har präglat mej, satt spår i mej. 
Någon är dold i mej och ändå levande. Någon slumrar ännu. 
 
Och till dej kan jag tala, återkalla dej 
för du finns där – i natten – en röst som 
vill göra sej hörd. 
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Sömnens rymd  
 
    I natten finns naturligtvis världens sju underverk  
och det storslagna och det tragiska och det charmfulla.  
Där törnar skogarna förvirrat ihop med legendens gestalter, gömda i snåren.  
    Där finns du.  
    I natten finns vandrarens steg och mördarens och poliskonstapelns och gatlyktans 
sken  
och ljuset från lampan på skåpet.  
    Där finns du.  
    I natten passerar tågen och båtarna och hägringen av länder där det är dag.  
Skymningens sista suckar och gryningens första skälvning.  
    Där finns du.  
Ett pianos melodi, ett högt skratt. En port som slår igen. En klocka.  
Och inte enbart materiella varelser och saker och ljud.  
Utan återigen jag som förföljer mej och utan avbrott överskrider mej.  
    Där finns du, den prisgivna, dej som jag väntar.  
Ibland föds främmande skepnader när sömnen kommer, och de försvinner.  
    När jag sluter ögonen, framträder fosforescerande blommor,  
och de vissnar och återföds likt köttiga fyrverkerier.  
Okända länder som jag genomkorsar i sällskap med mina skapelser.  
    Där finns utan tvekan du, o vackra och vaksamma spion.  
Och rymdens förnimbara själ.  
Och himlens dofter och stjärnorna och tuppens sång sedan 2000 år och påfågeln  
i lågande parker och kyssarna.  
Händer som olycksbådande knyts i ett matt sken och vagnaxlar som gnisslar på 
lamslagna vägar.  
    Där finns utan tvekan du som jag inte känner, som jag känner på ett helt annat 
sätt.  
Men som, närvarande i mina drömmar, envist lämnar gåtfulla spår utan att framträda.  
    Du som förblir ogripbar i verkligheten och i drömmen.  
    Du som tillhör mej i kraft av min vilja att äga dej som illusion,  
men som bara närmar ditt ansikte till mitt för mina ögon,  
nära såväl i drömmen som i verkligheten.  
    Du som trotsar med en enkel retorik, där vågor dör vid stränderna,  
där kråkan flyger i förfallna fabriker, där träd ruttnar och brister under en blytung sol.  
    Du som finns på botten av mina drömmar och som skakar min ande full av 
metamorfoser  
och som ger mej din handske när jag vill kyssa din hand.  
    I natten finns stjärnor och havets hemlighetsfulla rörelse,  
floder, skogar, städer, gräs, miljoner och åter miljoner varelsers lungor.  
    I natten finns världens underverk.  
    I natten finns inga skyddsänglar, men där finns sömn.  
    I natten finns du.  
    I dagen också.  
 


