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Du borde inte ha sagt mig
Att jag åldras
att förutom mitt hår
även min själ grånar
och att jag kanske
kommer att dö i Norra Europa
i Svensk kyla
i ofärdiga verser
av mina oskrivna dikter
allting är Möjligt
och allt kan ännu hända en poet
en Dödlig och en Poet
som förutom mättande Eld
och Spefågeln
och sitt violetta behov att älska
och förbliva
i Förbannelse att förbliva
och Ingenting har han kvar

Förutom att jag åldras
och min blick fokuseras
på det oändliga
längtar jag ständigt
att möta Döden
längtar jag ständigt att möta Dig
för då skulle du kunna lägga något
läkande
på mitt Sår
på min Själ som då skulle sjunga
och likt vatten brusa

Tiden rinner
Vårblomstrets prakt tynar bort
även i ögonen
allt börjar bli avlägset och kallt
och själv känner jag inte igen mig
på morgnarna
och kan inte heller trösta mig
eller ens inom mig tända ett ljus

Jag borde inte ha vaknat ännu
då kanske det hade varit lättare
att stå ut med
det Becksvarta Mörkret

Meho Baraković

i harmoni, sina svarta poem till trots. Eller kan-
ske är det just därför - skrivandet blir den ka-
nal där det mörka får komma fram. Ändå be-
skriver han sig själv med ord som ”ledsen”
och ”missnöjd”.

– Jag är ledsen för att mitt liv förändrats
genom flykten. Och för att jag inte kan träffa
så många nya vänner, på grund av språket.

Bristande kunskap i svenska är ett problem
för Meho. Inte minst i hans yrkesroll som förfat-
tare. Hans böcker översätts till svenska och under
vårt samtal har han tolk till hjälp för att kunna
uttrycka sig. Meho förstår svenska riktigt bra -
och talar även en hel del - men har ibland svårt
att hitta orden när han ska formulera sig.

Kaffe är en dryck som Meho Baraković konsumerar flitigt. ”Jag dricker mycket kaffe, men det måste vara mjölk i”, säger han.
alla anonyma, fick Meho första pris för sin
dikt Föreställ dig att i Bollnäs faller snö. En
utmärkelse han är mäkta stolt över och ser
som ett av sina främsta erkännanden.

Meho är sedan flera år medlem i Svenska
Författarförbundet, men är fortfarande även
medlem i författarföreningen i Bosnien. Han
har också kontakt med sina gamla författar-
kollegor som finns kvar i hemlandet.

En av de drömmar han när är att göra en
utställning i Bosnien tillsammans med de cir-
ka 15 övriga bosniska författare som verkar i
Sverige idag. En annan dröm är att en gång
kunna skriva sina dikter på svenska.

– Jag känner att jag klarar språket bättre och
bättre, säger Meho och ler.

Han berättar att det finns runt 1300 bosnier
som studerar i Sverige. De är, som han ut-
trycker det, ”bron mellan två språk”. Något
som alltså även Meho vill bli, så småningom.

Men än så länge skriver han på bosniska.
Under långa promenader hittar han den inspi-
ration han behöver.

– Början är det svåraste. När den väl sitter,
vet jag att det är klart, sammanfattar Meho sitt
diktande och ler igen.

Han skriver alltid med penna i första sta-
diet. Det finns inget annat alternativ. Att

skriva direkt på en datorskärm är otänkbart
för Meho Baraković.

– Nej, nej, det går inte? Det blir fel här uppe,
säger Meho och pekar på sitt huvud. När han
inte skriver eller promenerar är han mestadels
hemma i lägenheten på Framnäs. Där läser
han och lyssnar på musik. Och dricker kaffe -
med mjölk i.

Men största delen av sin tid ägnar han åt
sitt skrivande. För hans tid är, liksom för alla
oss andra dödliga, begränsad. Meho har så
mycket han vill hinna med, så mycket han vill
berätta och så många tankar som bara väntar
på att bli nedskrivna.

– Jag har bara ett liv och det är inte mycket
tid. Jag vill hinna få ut så många böcker som
möjligt. c

 ”Azil”, Sarajevo, 1972.,
 ”Dvoje” (med R. Antonijević), Ćuprija-Tre-
binje, 1974.,
 ”Osipanje”, Trebinje, 1976.,
 ”Nebeska studen”, Užička Požega, 1979.,
 ”Di fronte Ragusa il mare”, Napulj, 1981.,
 ”Opšta mjesta”, Nikšić, 1986.,
 ”Zemno srodstvo”, Mostar, 1988.,
 ”Skrovište za nesanicu” (med M.C. Ar-
nautović och R. Milošević), Trebinje, 1989.,

 ”Između Plava i zaborava”, Novi Pazar, 1994.,
 ”Plavska zvijer”, Novi Pazar, 1994.,
 ”Legitimacija raseljenog lica”, Beograd, 1995.,
 ”Homo Balcanicus”, Podgorica, 1995.,
 ”Okupljanje sebe”, Beograd, 1995.,
 ”Bollnäs - platsen for min sorg”, Boll-
näs, 1997.,
 ”I Bollnäs faller snö”, Bromma-Stockholm,
1998.,
 ”En expatrierad persons legitimation”,
Bromma-Stockholm, 1998.,
 ”Nikada nećeš razumjeti zašto sam
zaljubljen u Mostar”, Norrköping 2000.

Böcker:

Jag har försökt skriva lite på svenska re-
dan, men jag kan inte yttra mig med de

rätta orden. Det blir ingen tyngd, inget liv.
Men när han skriver på sitt hemspråk finns

både tyngd och liv i orden. Det tyckte också
juryn i Göteborgs Skrivarsällskap, som
tillägnade Meho segern i en poesitävling
1999. Bland 70 poeter och över 200 dikter,

Prisad drömmare

”Jag har bara ett liv”


