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Geijers Gänget UPA
Geijers Gänget UPA
Uppmanar alla boende på gatan, att ta sitt ansvar och skriva ner sina synpunkter
och intryck till minnet av Den store skalden. Han som bland annat diktade detta
tänkvärda epos

Iväg
flög orden
Tanken likaså

DETTA HAR HÄNT
Vi i Geijers Gänget har märkt att orden, poesin, fantasin och inspirationen är på väg att
sina hos våra boende på vår vittra gata.
Orden verkar bli tomma, bokstäverna lösa i kanten, alla K, G och A känns suddiga och
konturlösa. Så även tanken. Dikterna verkar liksom ha fastnat i de hårdknutna
halsdukarna.
På gatan brusar buller, fula löv, hålögda pizzabagare och stimmig ungdom. Slippriga och
grå halkar de goda visionerna iväg, fantasilösheten bildar tjocka moln över den dåligt
upplysta vägbanan. Inne i lägenheterna fylls golvbrunnarna med tjocka lager av
otvättade åsikter. Nedtryckta ord tar plats i papperspåsar på väg till soprummen.
OCH ÖVER ALLT KRAXAR KAJORNA.

DEN ORDLÖSA DIMMAN BREDER UT SIG ÖVER GATAN
Bilden är oskarp. Sången är gnällig, rösten hes, pennstrecken darriga, stegen haltande.
Synen svart. Diktblocken blanka.
Inget kvitter hörs längre från nr 23 till exempel. Och i nr 15 gapar ramarna tomma.
Blomstren i affären har vissnat, här pågår i stället skafferirens. Svarta rubriker skriker
sig hesa på löpsedlarna. Ät dig glad?
Finns de goda recepten endast på psykiatrimottagningarna kanske? Handlar de
inspirerande uppsatserna på lärosätena bara om trötthet. Kommer menyn på
restaurangerna anpassas för tandlösa. Vännerna flyr som kackerlackor in i värmen
bakom spisen. Var är de arga inläggen, (är de är nedstoppade i skorna?)
INGEN GÖR LÄNGRE EN ESSÄ ENS.

MEN DET GÖR GEIJERSGÄNGET
Dagligen gör vi mätningar över flödet av tankar och ordströmmar med hjälp av vårt
senaste instrument Geijermätaren. Den mäter bland annat svikten i stegen, glädjen i
rösten och skärpan i ögonblicket. Vi mäter efter en 1000 gradig skala där 1 står för ingen
aktivitet alls och 1000 är högsta möjliga espri. Över 500 T/mss kan anses nöjaktigt.
Vi ville undersöka följande:
HAR ORDEN VERKLIGEN FLUGIT SIN KOS?
LIGGER TANKEN LIVLÖS?

Till vår sorg visade det sig att trafiken minskat märkbart under hösten. Den 4 september
uppmättes 877 T/mss. Och i den senaste mätningen nu den 10 november hade det
sjunkit till 423. En klar nedgång alltså!
För att kontrollera valiabiliteten i undersökningen har vi även personliga
Sinnesstämmare som kommer att ringa till slumpmässigt utvalda boende på
Geijersgatan. (Gäller endast invånare med tillgång till en I‐pod)

DETTA KAN DU GÖRA
Vi i Geijersgänget UPA känner, att vi nu måste göra något för att öka ord och tankar till
åtminstone 600 T/mss. Vårt mål är att detta ska vara uppfyllt innan första advent.
Vad gatan nu behöver är Dig, poet, ordmakare och bokstavsvän.
DU HAR EN UPPGIFT.
DU BEHÖVS.

DU ÄR UTVALD.
DU HAR EN I‐POD!

Skriv något fantasifullt, fasansfullt, tänkeväckande och inspirerande. Skicka det både till
oss och till en av Dina vänner, så kommer en förändring genast att märkas. Dessutom
deltar Du automatiskt i vår tävling och kan vinna fina priser. Om Du är Lejon, så kommer
säkert något annorlunda att hända.
Från vår huvudsponsor RIMVERKET kan man därefter, mot en ringa ersättning, få sina
texter illustrerade och personligt grafiskt formgivna.

Ansvarskännande och svingande hälsningar

Från självaste Ordföranden i GeijersGänget UPA

