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JA VISST GÖR DET ONT

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?

Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer

                                                och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  -

tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,

ändå sitta kvar och bara darra  -
svårt att vilja stanna

                                                          och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar

glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden  -

känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit

                                                  som skapar världen.

OF COURSE IT HURTS

Of course it hurts when buds burst.
Otherwise why would spring hesitate?
Why would all our fervent longing
be bound in the frozen bitter haze?
The bud was the casing all winter.
What is this new thing, which consumes and bursts?
Of course it hurts when buds burst,
pain for that which grows
       and for that which envelops.

Of course it is hard when drops fall.
Trembling with fear they hang heavy,
clammer on the branch, swell and slide -
the weight pulls them down, how they cling.
Hard to be uncertain, afraid and divided,
hard to feel the deep pulling and calling,
yet sit there and just quiver -
hard to want to stay
       and to want to fall.

Then, at the point of agony and when all is beyond help,
the tree’s buds burst as if in jubilation,
then, when fear no longer exists,
the branch’s drops tumble in a shimmer,
forgetting that they were afraid of the new,
forgetting that they were fearful of the journey -
feeling for a second their greatest security,
resting in the trust
       that creates the world.

Translated by Jenny Nunn in ”To a friend”

Karin Boye föddes den 26 okto-
ber 1900 i Göteborg. 1921 bör-
jade hon studera grekiska, nord-

iska språk och litteraturhistoria i Uppsala.
Under studietiden gav hon ut två diktsam-
lingar: Moln och Gömda Land. 1927, sam-
ma år som Karin blev filosofie magister i
historia, gav hon ut diktsamlingen Härda-
rna.

Några år senare, skrev hon Kris som är
en självbiografisk roman där hon för första
gången bekände sin bisexualitet allmänt.
Detta är fortfarande ett stort steg för många,
men 1932 var det enormt mycket större. Året
efter kom diktsamlingen För trädens skull
ut och den innehåller den kanske mest kän-
da dikten av Karin Boye, Ja visst gör det
ont. 1940 kommer framtidskildringen Kallo-
cain ut. Boken är mycket välskriven och
väldigt gripande.

Den 25 april 1941 hittades Karin Boye
död i skogen utanför Alingsås. Diktsam-
lingen De sju dödssynderna kom ut pos-
tumt samma år.

Det råder ingen tvekan om att nästa se-
kel kommer att se Karin Boye som en av
1900-talet stora författare. Man kan rentav
undra om det inte kommer uppfatta henne
som en av de största i svensk litteratur.

Karin Boye je rođena 26. oktobra u
Göteborgu. Studije grčkog, nor-
dijskih jezika i književne historije

počela je 1921. u Uppsali. Tokom studija
izdala je dvije zbirke poezije: Oblak i Skri-
vena Zemlja. Postala je magistar historije
1927., a iste godine izdaje i zbirku poezije
Ognjište.

Par godina kasnije, 1932., napisala je au-
tobiografski roman Kriza, gdje je po prvi
put javno priznala svoju biseksualnost. To
je i danas veliki korak za mnoge. Slijedeće
godine izlazi njena zbirka poezije Radi
drveća koja sadrži njenu možda najznačaj-
niju pjesmu Naravno, to boli. Njen izlet u
budućnost prikazan je izvanredno i veo-
ma dirljivo u knjizi Kallocain 1940.

25. aprila 1941. pronađena je Karin Boye
mrtva u šumi izvan Alingsåsa. Njena zbir-
ka poezije Sedam smrtnih grijeha izišla je
posthumno, iste godine.

Nema sumnje da će ovo stoljeće poka-
zati Karin Boye kao jednog od velikih
književnika prošlog stoljeća. Može se či-
sto pitati nije li ona jedna od najvećih au-
tora u švedskoj literaturi.  (H. T.)


