Kommentarer kring: Till Bergen (med Nils Ferlin)
Melodier: Robert Vennström
HOBBIES Den här dikten har blivit till en signaturmelodi för oss. Vi har som
ovana att tjuvstarta en spelning med just den här låten. 1951/1979
RYCK UPP DEJ! I dikten förekommer en viss Salander. Efternamnet är inte gripet
ur luften. Personen i fråga var en kverulant som retade sig på i stort sett allt. 1930/1987
KAN DU HÖRA HONOM KOMMA? Det fanns på sin tid många teorier, vad
beträffande denna dikt, om vem som kommer. Men, visst är det hans egen
far som han hörde komma? Fadern, som han miste i unga år. 1930/2012
JOHN BOY (Anglosaxisk visa på glad melodi) Moderskärlek är ett kapitel
för sig. Det ska ibland ett världskrig till för att radera ut den - fysiskt. 1930/2008
FÅFÄNGLIGHET Livet handlar om att mildra sitt överjag. Vem vet,
kanske alla till slut blir hjärtliga cyniker? Precis som Ferlin. 1930/1983
DÖDEN Här framstår döden som naiv konst, närmast kurbitslik, där
rymden, i all stillhet, sörjer över vad som sker på jorden. 1938/1983
INTE ENS - Orden i denna dikt står att läsa på Nils Ferlins gravsten. I denna
inspelning har vi hakat på en pastisch, en färgglad sådan. Vi tror inte
att ”Nisse” hade surnat till på grund av detta narrlika tilltag. 1938/1984
ROLIGE BROR Tolka för guds skull inte denna dikt på ett sådant sätt att du
får lust att ta livet av dig! Här är det en broder, en bohem, som gått hädan.
Han sörjs av vännerna, på galghumoristers vis. 1938/2012
RÅD TILL EN MENLÖS TIGGARE Albert Einstein sa en gång att han ”inte
kunde se framför sig hur ett tredje världskrig skulle gestalta sig, men ett fjärde
kommer att utkämpas med träklubbor.” Citatet är från 1949. 1944/1983
INTE ENS DET FÖRFLUTNA Vem har väl inte känt sig schizofren mellan
varven? Och vad hände med den där häcken? 1951/2014
FOTSPÅR Denna dikt får mig att tänka på sydamerikansk poesi. Fotavtryck i
strandkanten som efterhand sköljs bort. Din tid här på jorden. Livet som en dikt
på fyra rader där musiken bjuder upp till solo- såväl som pardans. 1957/2012
LUGNT Vad är detta om inte en hyllning till arbetslivet! Och det om du så är en
snickare, poet eller snickrande poet. 1957/2012
TRÄDEN DÄRUTE Vem minns väl inte den där stormen då det var orkan i vindkasten? Var befann du dig då det gamla vårdträdet föll? 1957/2010
INTRYCKEN SMATTRAR Paret Ferlin, Henny och Nils, reste ut i Europa i slutet av
40-talet tillsammans med vännen Caleb J. Anderson i en Renault 4CV. Ferlin hade fått
sitt första resestipendium och han/de mötte våren i en uppochnervänd värld. 1962/2005
OM ÖGON Hur är det nu, vem har de vackraste ögonen, kalven eller kon? Den här
texten och ”Intrycken smattrar” publicerades postumt i diktsamlingen: En gammal
cylinderhatt. 1962/2010
HÖSTMELODI Ursprungligen är detta en schlagertext med melodi skriven av
Gunnar Turesson, en av Ferlins nära vänner. 1932/2014

