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Fotograf Charles Ludvig (pressbild från förlaget 10tal Bok) 

 

 

 
Anna Axfors är poet och författare, från Tranås och bosatt i 
Malmö. Hon debuterade förra året med kortromanen 
Kärleksbrevet. 
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ANNA AXFORS  

 

 

Midvinternattens köld är hårdost laktosfri 

 

 
Midvinternattens köld är hårdost laktosfri, 

stjärnorna gnistra och glimma IKEA. 

Alla sova i ensliga gårdar till salu 

djupt under Ölandsbron. 

Månen vandrar sin tysta lek, 

snön lyser vit på fur och Grand Hotel, 

snön lyser vit på Taken 3. 

Endast tomten är vaken med P3 och P4. 

Stå inte där som en bingoutropare, 

motverka grå starr, 

titta, som många vintrar utan snö, 

upp emot månen som symbol, 

titta mot solen, där Gran Canaria 

drar kring gågatan sin dunkla murgröna, 

grubblar, fast ej begråta, 

över en underlig mordgåta. 

För sin hand genom skägg och hårtrimmer, 

skakar huvud och nackvärk --- 

»nej, den gåtan är för svår, 

och iPhone stödjer ej detta». 
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Tv-program följde på tv-program snart, 

blomstrade, åldrades, gick --- men vart? 

Gåtan Göran Lindberg 

kom så åter! 

Tomten vandrar i ett regn; 

där han har sett herr kantarell, 

högt upp i en våningssäng, 

nära en börskrasch. 

Nu är väl Svalans bokklubb tom, 

men till våren kommer Edward Blom 

med en ny bok. 

 

 

 
Genom att springa en mil på tio minuter 

lyser månen på Gubbens gatukök, 

senapen på korven sältar, 

tomten grubblar och ältar. 

Tyst är stan och den som tiger, 

vattnet i huset är fruset, 

blottare 

synes genom bruset. 

Tomten tittar och, som i en ström, 

tycker sig se samtidens dröm, 

undrar, varthän den skall fara, 

undrar, var källan må vara. 
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Midvinternattens köld är hårdost laktosfri, 

stjärnorna gnistra och glimma IKEA. 

Alla sova i ensliga gårdar till salu 

djupt under Ölandsbron. 

Månen vandrar sin tysta lek, 

snön lyser vit på fur och Grand Hotel, 

snön lyser vit på Taken 3. 

 

 

 

 


