
De ihåliga människorna 

T.S. Eliot

***



Mistah Kurtz-he dead

A Penny for the Old Guy

I.

Vi är de ihåliga människorna

vi är de uppstoppade människorna

som lutar oss mot varandra

Se! huvuden fulla av halm

Våra uttorkade röster, när

vi viskar tillsammans

är tysta och meningslösa

Som vind i torkat gräs

eller råttornas steg över det krossade glaset

i vår förtorkade källare

Gestalt utan form,

skugga utan färg,

förspilld kraft,

gest utan rörelse;

De som har korsat gränsen

med öppna ögon till dödens andra rike

minns oss – om alls – inte som vilsna

häftiga själar, utan bara

som de ihåliga människorna

de uppstoppade människorna.
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II.

Ögon jag inte törs möta i drömmar

i dödens drömrike

syns de inte:

Där är blicken

solljus på en brusten pelare

Där står ett svajande träd

och det finns röster i vindens sång

Mer avlägsna och mer allvarsamma

än en tynande stjärna.

Låt mig inte komma närmare

i dödens drömrike

Låt också mig bära

sådana där genomtänkta kostymer

råttdräkt, kråkskinn, korsade pinnar

på ett fält

och följa vindens riktningar

Inte närmare –

Inte det där slutgiltiga mötet

i skymningens rike
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III.

Detta är det döda landet

Detta är kaktuslandet

Här blir stenstoderna

resta, här får de ta emot

böner från en död mans hand

under en tynande stjärnas skimmer.

Är det såhär

i dödens andra rike

Att vakna ensamma i timmen då vi

darrar av ömhet

Läppar som skulle kyssas

formar böner till brusten sten.
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IV.

Ögonen är inte här

Det finns inga ögon här

i denna döende stjärnors dal

i denna ihålighetens dal

denna brustna käke från våra förlorade riken

I denna sista av mötesplatser

kommer vi samman

och undviker samtal

Samlade vid denna den svulstiga flodens strand

Utan syn, om inte

ögonen återkommer

som den eviga stjärnan eller

rosen med många blad

från dödens skymningsrike

En förhoppning endast

för innehållslösa människor.
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V.

Så går vi runt kring en fikonakaktus

fikonakaktus fikonakaktus

Så går vi runt kring en fikonakaktus

tidigt en måndagsmorgon

Mellan idén

och verkligheten

Mellan rörelsen

och handlingen

faller skuggan

Ty riket är ditt

Mellan avlelsen

och skapelsen

Mellan känslan

och gensvaret

faller skuggan

Livet är så långt

Mellan begäret

och spasmen

Mellan potensen

och existensen

Mellan essensen

och nedgången

faller skuggan
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Ty riket är ditt

Ty riket

Livet är

Ty riket är

Det är såhär världen går under

Det är såhär världen går under

Det är såhär världen går under

Inte med en smäll utan en suck.
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