
Kjell Espmark, Skapelsen (The Creation, Norstedts, Stockholm, 2017) 
 Translated from the Swedish by Robin Fulton Macpherson 

 

Ordet 

 

När ni drog vidare                                       

ut bland skrämmande stjärnbilder 

och lämnade mig hitom Jordan, 

tog ni ett halvfärdigt hemland med er. 

 

Jag blev en hop bortkomna knotor 

gnagda av gamar och hyenor 

och slipade blanka av blåst och sand. 

Men resterna av revbenskorg 

höll kvar vad den efterblivne förstått. 

 

Och det som verkligen är jag i mig 

gav sig inte. Denna vilsna fladdrande låga 

har irrat längs dammiga vägar, 

som varken var damm eller vägar, 

för att söka er, de mina. 

 

Jag ville lägga mitt ålderdomliga ord 

i era drömmar, utan att väcka er. Viska: 

Skapelsen är ännu ofullbordad. 

 

Och det är er den hoppas på. 

Jag anar hur ni vänder er i sömnen  

med händer som griper i tomma luften 

som för att försvara sig. 

 

Men varför ligger ni så många, 

hjälplöst tryckta mot varandra, 

på något slags bäddar av skitiga bräder? 

Och varför är ni så utmärglade? 

 

Jag vill sprida i er det jag förstått, 

som ringar över ett sovande vatten. 

Men varför är vattnet så mörkt?  

Och varför skälver det oavbrutet? 

 

 

 

 

The Word 

 

When you moved on 

out among terrifying constellations, 

leaving me on this side of the Jordan,  

you took with you a half-ready homeland. 

 

I became a pile of shattered bones 

gnawed by vultures and hyenas 

and polished smooth by wind and sand. 

But the scraps of my rib-cage 

retained what the castaway had understood.  

 

And what is really myself in me 

persisted. This homeless flickering flame 

has roved along dusty roads,  

which were neither dust nor roads, 

searching for you, who are mine. 

 

I want to add my old-fashioned word 

to your dreams, without waking you,  

and whisper: 

”creation is still unfinished.” 

And its hopes are in you. 

I can sense how you toss in sleep, 

your hands grasping empty air 

as if parrying off something. 

 

But why are so many of you lying   

helplessly squashed together 

on rough and filthy wooden bunks? 

And why are you mere skin-and-bones? 

 

I want to spread in you what I´ve understood 

like widening rings on a sleeping lake. 

But why is the water so dark? 

And why does it tremble ceaselessly? 

 



Sibylla 

 

Det enda jag önskar är att få dö.                             

Det vägras mig, sen tidens begynnelse. 

Jag hänger här upp och ner i min flaska 

som en sovande fladdermus i sin grotta. 

Eftersom jag varit med så länge 

förväntas jag känna det kommande –  

det är en logik lika avig som kjolen 

som faller ner över bröstet 

och blottar mitt vissnade kön för världen. 

Det är det förflutna som skrivs på min hud. 

 

Jag har sett mina barn och barnbarn dö 

och deras barnbarns barnbarn försvinna. 

Mina ögon har torkats ut av tårar 

till kulor av känslolöst ben. Och mitt hjärta 

– det är av skrynkligt läder –  

slår bara ett slag i minuten. 

 

Jag förnimmer hjälplös hur seklen passerar 

dränkta av blod och avföring 

och skälvande av barnens skräck. 

Världen tycks ha samma bruna färg 

som min kropp och min utslitna kjol –  

som om jag haft del i dess skapelse. 

 

Ja, kanske är ni alla mina barn, 

jag minns ju inte. Jag hör er lida 

men kan inte lyfta ett finger 

till ert försvar. Allt jag törs vänta  

är att svett och tårar ska imma glaset  

så jag slipper se. 

Om bara inte denna envisa ton, 

så hög att bara jag och hundarna hör den, 

pinade mig med sitt hopp. 

 

 

 

 

 

Sibyl  

 

Let me die, that´s all I want. 

Since time´s beginning, that´s been refused. 

I hang here upsides-down in my bottle 

like a bat asleep in its cave.   

Because I´ve been around so long 

I´m expected to know the future  - 

that´s a logic as inside-out as the skirt 

falling down my breasts 

and exposing my withered sex to the world. 

It´s the past that´s written on my skin. 

 

I´ve seen my children and my grandchildren die 

and their great-great-grandchildren vanish. 

My eyes have been dried up by tears 

into unfeeling pebbles. And my heart 

-  wrinkled leather  - 

beats only once a minute. 

 

Helplessly I´m aware of the centuries passing 

drenched in blood and excrement 

and trembling with the horror of children. 

The world seems to be the same brown 

as my body and my worn-out skirt  - 

as if I´d taken part in its creation. 

 

Yes, perhaps you are all my children, 

I don´t remember. I hear you suffer 

but can´t lift a finger 

to protect you. All I dare expect 

is for sweat and tears to cloud the glass 

obscuring my view. 

If only this stubborn note, 

so high only myself and the dogs can hear it, 

would stop tormenting me with its hope. 

 



Kedjan 

 

Jag var bygdens snille                                          

som de skrattade åt på kyrkbacken, 

dessa kloka som sitter så bredbent i livet. 

Men att tro sig ha grepp om verkligheten 

är som att skära en skåra i relingen 

för att markera var gäddan höll till. 

 

Jag var slängd i latin. Och mitt i hånet 

skramlade byn ihop till en tid 

för mig vid universitetet i Jena. 

Där tilläts jag rentav disputera 

och försvara tesen att människan finns 

trots alla tecken på motsatsen. 

Möjligen blev jag underkänd. 

Jag vill inte minnas, ett år av förtvivlan 

som sa att människan är människans varg. 

 

Men så kom jag att höra en filosof, 

hette Schelling, och jag förstod med ens  

vår uppgift i världen. Bibeln har fel –  

Skapelsen är inte färdig än. Måste få hjälp. 

Den är full av spår som väntar på steg, 

banor för tankar som inte har tänkts. 

Himlen hamras ju ännu ut. 

Och historien, lärde jag mig, är en kedja 

där vi väntas foga länk till länk. 

 

Också här i byn kan vi hjälpa smeden 

att smida en länk med vår kärlek i 

att fogas till det som börjar i diset. 

Med min kunskap är jag ett slags sekreterare 

med en hemmagjord snabbskrift 

för att fånga molnens mångtydigheter, 

fågelflyktens förebud 

och det växande ljuset i människors ögon. 

Mina valna bondska händer 

har bara svårt att hinna med –   

 

 

The Chain 

 

I was the village genius  

they laughed at coming out of church, 

those know-alls who straddled over life. 

But imagining one has a grip on reality  

is like cutting a notch in the gunwale 

to mark where the perch could be found. 

 

I was good at Latin. And despite mockery 

the village chipped in enough 

for a spell at Jena University. 

I was even allowed a disputation 

to defend my thesis that humans exist 

despite all the evidence to the contrary. 

Possibly I failed. 

I don´t want to remember, a year of despair 

telling me man eats man. 

 

But then I heard a philosopher,  

one Schelling, and at once I grasped  

our mission in the world. The Bible´s wrong  - 

Creation is not yet ready. It needs help. 

It´s full of tracks waiting for steps, 

paths for thoughts not yet thought. 

For the firmament is still being hammered out. 

And history, I learned, is a chain 

whose links we´re expected to join up. 

 

Here in the village too we can help the smith 

to forge a link with our love in it 

to bind with what begins in the haze. 

My knowledge makes me a kind of secretary 

with a home-made short-hand 

to catch the ambiguities of the clouds, 

the portents of bird-flight 

and the brightening gleam in human eyes. 

It´s just that my awkward peasant hands 

find it hard to keep pace –  

 


