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Thomas Brunell, Nocturnala män. Arton taxiresor genom en grön metropol. TLAB Litteratur Förlag 

2020. 

 

Stilsäkra taxiresor med vilsna existenser 

 

I sin förra diktsamling ”Li Berlin” utforskade Thomas Brunell Berlin som miljö och begrepp. Hans nya 

diktsamling (nummer elva i ordningen) fortsätter på den linjen så till vida att den utspelar sig i en 

annan storstad, den här gången Helsingfors. ”Nocturnala män. Arton taxiresor genom en grön 

metropol” är titeln, som lyckas säga precis vad boken handlar om och dessutom antyda något om 

lyrisk skönhet och genomtänkt komposition, vilket bekräftas under läsningen. 

Diktsamlingen är alltså omsorgsfullt strukturerad i arton lyriska miniberättelser med titlar som 

Valborgsmässoafton, Fotbollsfantasten, Kaosmätaren, Officeren, Sisu, Sexköparen, Marsken, 

Manschauvinisten, Exhibitionisten, Den påtände, Paljetter och kriminaliteter.  

Nästan varje prosalyrisk berättelse är uppbyggd kring en taxiresa och en kund och åtföljs av en 

kortare kommentar i kursiv, skrivet som en reflektion i efterhand när det väsentliga hunnit ta gestalt i 

minnet hos taxichauffören, som är dikternas jag.  

Det är män som är i fokus för intresset och stämningarna är förtätat homoerotiska på ett modernt 

söndrigt sätt. Det som Oscar Wilde fick fängelsedom för vid förra sekelskiftet är bara ett av flera 

möjliga perspektiv idag. Den manliga voyeuristiska blicken på nakna festande ynglingar och blottares 

könsorgan hör till de värdeneutrala företeelserna medan rasism och diskriminering bränner till som 

moraliska frågor. Att normer förändras över tid blir ibland, som här, väldigt tydligt.  

Den ständigt närvarande åtrån är hos Brunell sammankopplad med natten, ångesten, apokalypsen, 

urspårningen och desperationen. Individerna mår inte särskilt bra och tillståndet i världen är som det 

är.   

Ändå känns texten huvudsakligen ljus. Trots de tillkortakommanden som kundernas funderingar och 

beteende röjer uppstår möten mellan individer, må vara tillfälliga och anonyma. Eller, det är just 

tillfälligheterna och främlingskapet som utgör nerven i hela texten, och det är den lyriska blicken på 

de inte alltför sköna skeendena som gör texten till vad den är. 

Den inledande prosadikten introducerar väl samlingens tematik, stil och drivkraft: 

Jag körde närmare fyrtioentusen kunder till deras destinationer och såg dem aldrig mer. Det var 

nästan alltid natt. Staden  v e r k l i g  och människorna. Historiens djupa eller ytliga närvaro. 

Grönskan. De ljusa nätterna sträckte sig mot nya dagrar. Men tröttheten och all urban anonymitet. 

Liknade alltmer ett rus. Jag skulle lämna allt, men inte bilderna. Förnimmelserna, kunderna, 

bladverken. M e t r o p o l e n s   b l ä s t e r b r u s. 

Brunells text är inte svår att läsa, men den har sina subtila finesser. Till exempel glider betraktaren 

och den betraktade ibland över i varandra så att man inte vet vem som är vem. ”j a g  ä r  g a r d e s j 

ä g a r e n”, kan diktjaget plötsligt inse. I slutet av samlingen är det han själv som beställer en taxi; 

och allra sist möter jaget/taxichauffören en lång yngling som är ”häpnadsväckande lik den jag en 

gång var, och så ”börjar resan”.  



Det är något med diktsamlingens behärskade struktur och allmänna stilsäkerhet som väcker respekt 

och triggar läsningen. Det rafflande innehållet är jag inte lika klar över; är det ”bara” en del av ett 

överlagt stilgrepp eller finns det något slags uppriktig nödvändighet i just det stoffet? ”Det här är inte 

sant” och ”Det här är sant” skriver Brunell i en och samma dikt. Och det är väl på sätt och vis ett svar 

på min fråga. Eller? 
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