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4Förord

nerv 1 retningsförande trådformig förbindelse mellan centrala nervsystemet 

o. kroppens övriga delar; (i plur o. sammans. ofta) psyke: starka, svaga nerver, 

nervklen, nervsjuk, gå ngn på nerverna göra ngn nervös el. irriterad nervgas, 
nervig, nervknippe, nervkollaps, nervkrig, nervositet, nervpress, 
nervsamanbrott, nervsystemet, nervvrak, nervös orolig, rastlös, otålig.

Till dessa ordboksord kan även fogas lösare associationer mellan nerver och 

spänning och anspänning, upplösning eller brist på densamma. Där vill jag nu 

rastlöst och otåligt men med fullständig tillit presentera sex författare som med 

utgångspunkt i ordet nerver bjudits in att medverka i föreliggande nummer 

av tidskriften Papi: Therése Granwald, Malin Helgee, Anne Landgren, Petra 

Mölstad, Thomas Skuja och Jonas Bengt Svensson.

    Isabell Dahlberg

Vidare har Ditte Ejlerskov, konstnär verksam i Malmö, bjudits in att medverka 

med ett urval målningar. Målningarna rör sig genom känslor av sorg, förlust och 

längtan. I en ständig balansgång mellan makt och galenskap, där en och samma 

berättelse sakta tecknas upp, uppstår en genklang till texterna. Vi vill tro att det 

är det här livet handlar om. Nu ligger det i din hand.
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Vi tackar vår gästredaktör Isabell Dahlberg, de medverkande författarna och 

Ditte Ejlerskov för det utmanande och spännande samarbetet.

    Jens Henricson & Jerker Knape
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Farfar hade dåliga nerver. Ett tag låg han på Kolmårdssanatoriet och vilade 

upp sig. Hans astma var grav. Kanske hade han rökt för mycket. Jag föreställer 

mig att han låg i rymliga vitmålade salar där det var mycket stilla. Jag ser 

linnegardiner i maklig rörelse i vinden som blåser in genom de öppna, 

gallerförsedda fönstren. Skenet är nästan helt bländande. Konturer flyter 

undan, mörka moln dunstar och för mig hänger skenet kvar som en solkatt i 

mörkret när man blundar.

   Det här finns ju inte. Farfar är död nu. Långt tidigare hängde de låset på 

porten till Kolmården. Mycket annat är tillbommat. Farfars kista som står vid 

altaret. Blommorna är fula. Äckliga onaturliga färger. Varför är blommorna 

så fula. De hade farfar inte velat, han hade önskat att vi plockade några från 

Torpet, där han brukade sitta på knä i gräset och räfsa bort ogräs i rabatterna 

med en handkratta. Han var nog lugnast då, när han hade fingrarna i jorden och 

svarven på industrigolvet och lägenheten i stan var långt borta. När fingrarna 

var upptagna, när de grävde och planterade och han fick utrymme att andas. 

Han sköt det ifrån sig och inget lugnade honom som den framflyttningen. En 

dag kanske han skulle ta tag i det, men inte idag.

   Motstånd kostar på och i hjärtat fanns en växande trötthet som liksom gnagde 

på konturerna. Det som fanns runt omkring honom nöttes ner, nivellerades 

och kring den plana yta som allt mer var hans tillvaro kände han nerverna ta 

skada. Även om det inte stod klart för honom uteslöt inte ovissheten kring det 

en intensiv nästan kvävande känsla. Nervositeten för all den tid som spilldes, 

för att det kanske en dag snart skulle vara över ledde till att händerna behövde 
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jorden allt oftare. Kring honom växte blommorna i trädgården – borstnejlikor, 

loka och lupiner. Kanske drogs han till nätta blommor, lätta som man kunde tro 

inte skulle ha en chans men ändå stod kvar där år efter år. Och färger. Så många 

och starka som möjligt.

   Och nu är det bara massa fula pastellfärgade rosor som står kring kistan. Det 

gör mig ledsen. ”Idag är en sorgens dag, men också en lycklig dag. För nu har 

Anders påbörjat resan hem, till himmelriket.” När prästen pratar om Gud blir 

jag alldeles kall och han pratar om Gud alldeles för ofta. Varför pratar han inte 

om farfar istället. Varför bommar han igen ingångar som jag försöker nå honom 

genom.

   Inte en dag gick utan att frasen ”tänk om inte” svävade för honom, men då 

försökte han hålla den ifrån sig. Hela tiden vara något steg före. Ta en cigarett 

eller en kopp kaffe. Klippa gräset. Sätta sig i ekan, ro ut på sjön och titta på 

flötet som guppade på ytan vars vatten dolde allt i sin mörka kropp. Ibland fick 

han en gädda eller abborrar. Mörtarna kastade han tillbaka. Farmor rensade 

fisken, fjällade den och la den på grillen på kvällen. Det var många ben kvar, 

men det gjorde ingenting. Pojkarna växte upp. De första åren hade de sprungit 

runt på gräset i sina lekar. Ibland jagade han efter fotbollen han också, men 

blev snabbt trött. Andningen ville inte. Pojkarna spände upp ett fiskenät mellan 

två stolpar och spelade tennis. Det monotona ljudet från bollen som slogs över 

nätet och tillbaka fyllde tystnaden. De hjälptes åt att stryka på den röda färgen 

på torpets väggar och täta till ekan. De senare åren stannade pojkarna inte 

hela sommaren utan kom en helg eller en vecka åt gången. Inte så konstigt det, 
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de hade ju träffat flickor som blivit fruar och så skaffade de barn. Ibland var 

de där alla tillsammans, men oftast var det bara han och farmor. Mellan dem 

fanns något ytterst tåligt. Beroendet och kärleken var stark, men förvisningen 

hade också tärt på banden och lagt sig som en sorg mellan dem. Solen värmde i 

bersån, ljuset fyllde rymden och den blå himlen som svävade så högt över dem. 

Det blev tystare, tröttare. Hösten kom alltid och med den stillheten och det 

bländande ljuset.

   Han vaknade om nätterna, alldeles genomvåt med insikten om att han en dag 

skulle dö så väldigt nära. Så nära att det flöt tjära runt honom i mörkret. Det 

var svårt att andas, svårt att faktiskt leva. Lederna var alldeles sega, musklerna 

stela. Ett tag var han bara ett motiv, en siluett fastbränd i väggen. Så återgick 

det långsamt till det vanliga, andningen kom ikapp och även om skräcken aldrig 

var större än de stunderna, var det också skönt att han visste: de skulle inte 

rida vidare för alltid. Trädgården skulle prunka, den skulle vissna. Den skulle 

blomma syren och äppelblom. En evig rundgång, en gren där ugglan sitter och 

tänker på vad som varit. För när de första gången hyrde det lilla torpet var 

hela trädgården så gott som ängsmark. Gräset, timotejen stod upp till knäna. 

Farfar tog fatt i lien och gick över marken och la grässtråna under sig. Han lät 

lien kränga fram och tillbaka och från vardagsrummet såg man klingan blixtra 

till i solljuset. På de öppna ytorna planterade han vinbärsbuskar, jasmin och 

ölandstok. En solros fanns det. Bara en som följde honom från rabatten vid 

husets ena kortsida när han gick med gräsklipparen och som sedan bockade 

och tackade för sig när solen gick ner om kvällen. Hur fantastiskt tyckte han 
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sen inte att det var att sitta på verandan med grammofonen på och låta Wagner 

strömma ut genom de öppna fönstren. Medan han rökte svepte Lohengrin med 

hans hjärta till en plats där intrycken inte tar sig vidare förbi pulsen, utan 

hör upp att vara i hjärtroten. Som inte skickar stötar till tanken. Små blixtrar. 

Molnen som tornar upp sig lite längre bort, ovanför trädtopparna där grusvägen 

slingrar sig in i, eller ut ur, skogen, beroende på hur man ser det. Snart kommer 

det att smattra mot fönsterblecken och vattnet kommer forsa ur stuprännornas 

mynningar ner i tunnorna som står under för att samla upp regnvattnet. Han 

hör inte längre tonerna, allt är bara vatten och vind. Lupinens blomsterklasar 

hukar sig för det fallande regnet, jorden skvätter i rabatterna, gräsmattan blir 

så våt att den kommer blänka och blända när solen sticker fram sitt huvud. 

Solrosen reser sig. Vi måste åter kisa för att kunna se, men ljuset är så starkt att 

det lämnar en solkatt i mörkret när vi blundar.

   ”I Lettland gick Anders på opera så ofta han hade tillfälle. När jag en gång 

frågade varför han inte längre gick svarade han bara att opera för honom var 

koncentrerad känsla. Sen sa han inget mer. Jag vill tro att han känt så mycket 

genom åren att han helt enkelt inte orkade mer när han väl kommit hit till 

Sverige. För det blir ju lätt så och det tror jag att många av er tänker idag, att 

när man talar om en känsla blir det så ofta fel. Det blir kanske rent av billigt och 

ger inte längre rättvisa åt det som rör sig inom oss.” Tänk att han hade något bra 

att säga. Sen pratar han om Gud igen.

   Hela tiden trodde han att de snart skulle få åka hem, att tillvaron här bara var 

tillfällig. Han mindes månaderna vid ryska gränsen. Den där imaginära linjen 
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som delade hans land och ett annat. Alla nätter och dagar på helspänn, i kyla 

och värme med geväret och blicken riktad mot horisonten och allt som kunde 

tänkas dyka upp där. Vakande. Ingen ro. Och de hade rört på sig mycket sen de 

landat vid Herrvik på Gotland på fredsdagen. Flykten över Östersjön hade flutit 

ut i ett töcken av illamående och yrsel. Farmor kräktes på grund av graviditeten 

och farfar, som strök hennes kinder försökte lugna henne med smeksamma ord, 

kände magen göra uppror mot sjögången. Efter några dagar av registrering, 

avlusning och inventering blev de transporterade till ett flyktingläger på 

fastlandet. I Hässleholm föddes den första sonen någon månad senare.

   Snart nog hade farfar fått jobb på en fabrik. Han stod vid en svarv som han 

kom att göra så många gånger senare. Men han fick ingen ro så de rörde på sig. 

Pappa föddes i Lund, den yngste sonen i Arvika. De bodde i Treskog, Hälleforsnäs 

och i en liten stuga i Dalslands skogar där farfar avverkade träd åt en storbonde 

medan farmor försökte lära sig svenska genom att läsa högt ur barnböcker för 

de tre sönerna. Att de kom att stanna i trerummaren i Finspång var på grund av 

tröttheten. Farfar kom hem en dag och sa att han ordnat en anställning på Asea 

i Västerås. Farmor sa nej, vi måste stanna någonstans om det ska bli något liv 

av det här. Rädslan började då sippra in i honom. Han var tvungen att komma 

därifrån, tog på sig jackan och skorna, kom ut på gatan och började gå. Han 

passerade maskinhallen där han jobbade. Ägnade den inte en tanke. Gick vidare 

till slottsparken och tittade i ån som flöt förbi. Han såg svärta i vattnet, tog ett 

djupt andetag och blundade. Så stod han. När han åter slog upp ögonen gick 

han, med händerna djupt i fickorna och blicken i marken, in i centrum för att 
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leta tag i en telefon. Sen slog han numret till Asea och sa att han inte kunde ta 

jobbet, innan han vände tillbaka hem. De flyttade inte fler gånger.

   Första gången farfar och farmor träffades var på en sommarfest i Kuldiga, 

vid vattenfallen i floden Venta. Det var en blandning av marknad, barnens dag 

och fest. Det var lekar, uppträdanden och dans. Farmor åt marinerad pumpa 

som hon aldrig skulle glömma. Det var pyntat med ballonger och farfar hade 

en kaptensmössa i papp på huvudet och gick runt med en tuta som han blåste 

i. Barnen läste små verser från scen och man sjöng i kör. På kvällen tändes 

brasa, det dracks öl, vodka och så dansade de så att farmors folkdräkt virvlade. 

Han åkte sen hem till mantalskontoret i Liepaja men kunde inte glömma sin 

danspartner. När han bestämt sig för att fly reste han tillbaka till Kuldiga för att 

säga adjö. Hon var den enda han ville säga hej då till. Farmors pappa bad honom 

då att ta med sig dottern till Sverige. Om de gifte sig skulle han låta dem resa 

tillsammans. 

   Kuldiga var inte samma plats som när de hade dansat den sommaren. Ryska 

armén tryckte på från öster och kanonmullret närmade sig. Ryktena om tysk 

kapitulation tilltog. Så många hade redan gett sig av mot Tyskland och Sverige. 

De sökte efter prästen för att kunna få en vigsel till stånd, men han var redan 

ute på vägen. När de knackade på borgmästarens port fick de som svar att 

han just då packade sina väskor och inte hade tid att viga dem. En liter vodka 

ändrade på tonen. I all hast fick det gå bra utan vigselbevis.

   Det är november när farfar begravs. Tror jag. Jag fryser lite. Jag har ont i 

kroppen för jag gråter och vill inte gråta. Ljuslågorna i kandelabrarna fladdrar 
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bredvid prästen. Han och personerna i bänkraderna bakom stämmer upp i en 

psalm och jag tittar upp i taket. Det blandas med orgelmusiken som jag försöker 

att inte lyssna till. 

   I hur många år hade de nu inte hyrt det här torpet, tänkte han. Hur många 

gånger hade han inte suttit just här och tänkt samma tankar. Han förde 

handen genom håret och för sitt inre såg han Liepaja i brand. Långt borta mot 

natthimlen glödde stadssiluetten som blev mindre och försvann allt längre bort 

medan båten hävde och sänkte sig i takt med vågorna. Ombord var de femtioen 

flyktingar som kurade ihop sig på däck. 

   Samma morgon hade farfars svåger kommit springande med andan i halsen 

och mellan andetagen sagt att det var dags att fly. Den ryska armén stod inte 

långt ifrån stadsgränsen. De anade det. Hela natten hade de hört dova smällar 

av granatrekyler och detonationer. I hast fyllde de en resväska och rusade ner 

till hamnplatsen för att stiga ombord på fiskebåten Zenta. På kajen stod grupper 

av människor utspridda, alla med en väska eller kappsäck bredvid sig. De var 

uppskrämda och alla lika rastlösa som ovilliga att ge sig av. De väntade på båtar. 

Striderna rörde sig närmre och inte långt därifrån, kanske så nära som vid 

Rosornas torg, avlossades gevärskott. Flera gånger fick de byta kajplats för båten, 

flera gånger trodde de att nu ger vi oss av men allt som hände var att fler och 

fler personer steg på båten. Alla var de i samma nöd. Ingen kunde nekas. 

   Zenta gled till slut sakta ut ur det smala hamninloppet. Då de farit förbi den 

rödvitrandiga fyren och passerat vågbrytarna och Liepaja låg bakom dem, såg de 

på håll en tysk patrullbåt som närmade sig i hög hastighet. Kaptenen försökte 
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styra undan, men motorn var för svag och tyskarna för desperata. ”Halt!” De la 

till mot Zenta och bordade båten med höjda vapen. Tre tyska soldater i mörka 

uniformer. En med befälsgrader på axlarna. Det gick fram till kaptenen och 

beordrade honom att starta motorn och fortsätta i samma riktning. Soldaterna 

satte sig i ett hörn och försvann i mörkret som kommit med kvällen. Det 

tystnade ombord. Motorns dunkande ljud ljöd mot havets brus. Några satt med 

huvudena mellan benen, andra såg bort mot Liepaja. I fjärran hördes rekyler 

och explosioner, flyglarmets sirener och dovt den mullrande flygarmada som 

snart skulle släppa elden lös över staden. De tänkte på släktingar som de 

lämnade. Farmor på sin pappa och moster som bodde kvar i Kuldiga. Farfar 

på sina kusiner. De tänkte på husen och gårdarna där de var kvar. De tyska 

soldaterna slängde sina gevär överbord och officeren rev av sina befälsgrader. 

Genomvåta av vågorna som hela natten slog mot skrovet på den lilla båten och 

skvätte över dem, siktade flyktingarna på morgonen Gotland och möttes på 

stranden i Herrvik av svenska militärer som delade ut knäckebröd och kaffe.

   Jag har en bild på farfar när han badar i havet vid en av Kretas stränder. Han 

är fast i bilden just som han hoppar över en våg som rullar in för att bryta i 

strandkanten. Jag vet inte om den någonsin nådde fram. Farfars vita hår i solen. 

Det är salt, han har glasögonen på sig. Han ser lätt ut. På baksidan står det Kreta 

1983, samma år som jag föddes. Fåglarna väcker oss, han knipsar ett blad till, 

räfsar med handkrattan. Bilder är så stilla. Jag hör aldrig vinden eller bilarna 

som kommer längs grusvägen uppifrån skogen och rör om dammet som ligger 

och väntar.



15

Stenen är grå i kyrkväggarna. Musik strömmar ur högtalarna, men det verkar 

vara glapp i kopplingen. Det sprakar och det fina, bländande ljuset liksom faller 

sönder i skärvor. Blod rinner längs handleden, handflatan, nerför pekfingret, 

droppar och samlas i en pöl på badrumsgolvet. Röda rosor landar på kistlocket. 

Vi står vid den öppna graven. Det är mulet utomhus. Jag går fram sist och lägger 

solrosen bland de röda blommorna. 
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Anne Landgren
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Det kan inte vara så farligt. Inte nu längre, inte efter femton år. När tåget glider 

in på perrongen tittar jag än en gång på mobilen, ser tiden 10.45, förvånas över 

punktligheten. Nog måste det vara ett gott omen. Inte för att jag är nervös, 

verkligen inte. Jag är vuxen nu, inte så känslig längre, vet vad jag kan och vad 

jag vill och jag förväntar mig ingenting, absolut inte.

   Det kommer inte att bli någon förändring, men den som aldrig frågar får 

ingenting veta och jag vill inte gå och undra resten av livet, undra om det var 

som jag trodde eller om allt bara fanns i mitt eget huvud. Eller snarare, i min 

kropp. Nu är allt noggrant uttänkt. Jag längtar efter ögonblicket. Önskar också 

att det vore över.

   Malmö Central är sig inte längre likt, det vet jag ju, ändå blir jag överrumplad. 

Inte av de främmande landskapen som flyter fram över väggen nere på 

perrongen, inte av den branta rulltrappan. Men lukten, den främmande lukten. 

Som om detta är vilken tågstation som helst. Sist jag var här fanns den kvar, 

det vet jag alldeles säkert, men nu har de tydligen lyckats utrota Malmölukten. 

Hemmalukten.

   Jag tar ett djupt andetag. En sådan liten detalj ska inte få rubba min balans. 

Det är klart att även dofter måste förändras, industrier har lagt ner, nu finns 

nya hus och nya människor. Det är nya tider. När allt kommer omkring är det ju 

tack vare det som jag förmått mig att rigga för det här samtalet.

   Tusen gånger har jag repeterat hälsningsfrasen. Det är slut med allmänt tjafs, 

sånt som kul att du kunde komma, hur är läget, och jag tänker absolut inte 

fråga om familjen. Nej, jag ska gå rakt på sak utan mesiga mjukstarter. Jag kan 
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mitt manus utantill. Ändå behöver jag mer tid, måste få tänka igenom scenariot 

ännu några gånger, måste fokusera, måste få föreställa mig dig här, på plats 

framför mig, nära, nära, när jag talar om sanningen. Sanningen, så som den är 

för mig. Du måste få veta.

   Sen får du göra vad du vill med den. Nu genast, eller kanske senare. Jag är 

fullt beredd på att du kommer att vända på klacken och fly, men då har jag 

åtminstone gjort vad jag kan. Det är nog det enda sättet att slippa barnets 

anklagande blick i mina drömmar om natten. Konferensen börjar klockan ett 

och jag kommer inte att ha en chans att grubbla på om jag skämt ut mig.

   Det är en halvtimme kvar innan vi ska ses. Trettio minuter bör, måste, räcka 

för att jag ska kunna förbereda mig, tänka mig hur du vänder ryggen till och 

försvinner ur mitt liv, för alltid denna gång. Utan att världen för den sakens 

skull tappar all färg och går under.

   Du sade en gång att du längtade efter en familj. Det är säkert hundra år sen, 

men känns som om det bara var häromdagen. Själv hade jag mer familj än jag 

klarade av och fattade inte vad du menade. Kände ingen som helst längtan efter 

trygghet i soffan, inte då, inte på länge. Det fanns ju så mycket att se, att göra, 

ett helt liv att leva, jag kunde knappt vänta tills jag fick komma ut i världen, 

pröva mina vingar.

   ”Jag önskar att mamma aldrig hade berättat hur jag kom till”, sade du en 

annan gång. Sade att du hade mått bättre om du sluppit få veta att din existens 

bara var ett misstag, ett bestående resultat av att ett par blå ögon en gång råkade 

möta ett par svarta över en öl i en bar utanför Marseille. En kort passion mellan 
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två kroppar i baksätet på en rostig gammal Citroën. En olycklig slump med 

omöjlig fortsättning, men en slump som skapade ett liv, ditt liv. Svaret du fick 

av din mamma när du frågade henne tog död på alla dina romantiska illusioner, 

både den om att din far tvingats dö som en tapper soldat och den som tänkte 

sig att grymma föräldrar hade satt stopp för Den Stora Kärleken. Du sade att du 

hade känt dig smutsig ända sedan dess.

   Numera kan man få kaffe överallt, men jag måste hitta en plats där jag kan 

se utan att själv bli upptäckt omedelbart, du får inte se mig innan jag ser dig, 

att bli överrumplad skulle vara förödande. Jag måste ha kontrollen, det är min 

scen, det var jag som ringde och föreslog en lunch tillsammans i all hast när jag 

ändå skulle åka till den här konferensen. En till intet förpliktande lunchträff är 

ett perfekt tillfälle, inte omöjlig att planera in för dig, såvida du inte skulle vara 

bortrest och det skulle du tydligen inte. Din röst var så glad. Jag behövde inte 

ens hitta på ett skäl, behövde aldrig säga ”jag måste få tala med dig”. Lång lunch 

eller kort, det visar sig när jag vet vartåt det barkar.

   Att hitta en plats med utsikt med ryggen skyddad visar sig vara omöjligt. Förr 

fanns det två entréer, nu verkar det vara hur många som helst, men du borde 

dyka upp i den södra ingången i den gamla vänthallen, för det är där vi har 

stämt träff. Till sist sätter jag mig på ett ställe en bit in där jag har uppsikt utan 

att nödvändigtvis bli uppmärksammad av varenda människa som kommer in.

   När jag slagit mig ner och låter händerna krama kaffemuggen, ser jag mig 

omkring. Det röda teglet finns åtminstone kvar, det höga taket likaså, det 

borde få mig att slappna av. Runt omkring hör jag de ljud som i alla tider hört 
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resandet till, från dem som ska lämna och från dem som blir lämnade, dunsande 

resväskor, stressade röster, barn som kinkar.

   Den gången, när det nästan hände mellan oss, var det jag som lämnade, 

bråttom hade jag. Jag minns precis hur det var. Det är klart att jag borde ha 

stannat kvar, kämpat för min kärlek. Du sade faktiskt aldrig definitivt nej, du 

sade bara – och det sade du ofta – att för dig måste kärleken vara både ren och 

rätt. Vacker. Och just då kände jag mig varken som det ena eller det andra. Det 

må göra ont när knoppar brister, men det är värre när solen går i moln och den 

fullmogna knoppen aldrig får brista alls. Det visste jag inte då. Nu vet jag, men 

det blir ingenting lättare av. När jag äntligen fattade, hade Kim kommit in i ditt 

liv och Kim hade uppenbarligen för avsikt att stanna kvar där.

   Aj, shit, jag bränner mig på tungan. Smärtan för mig tillbaka till nuet och 

verkligheten, det är bra. Att sitta och bli sentimental tjänar ingenting till. En 

knopp förtvinar och dör, en människa överlever. Det måste hon göra, det vet jag 

också.

   Grälande par och gråtande barn, jag är glad att ha sluppit sånt där. Beslutet jag 

fattade den gången var riktigt, det måste det ha varit. Om det inte varit för den 

där dumma drömmen hade jag inte suttit här nu, men flickebarnet kommer till 

mig allt oftare på nätterna.

   Hon har stora runda ögon, min näsa och en ostyrig lugg. Hon är mullig och 

mjuk och i högsta grad levande. Varenda gång hon smyger sig in i min dröm 

upprepar hon samma sak; att jag haft fel om dina känslor – som om hon skulle 

kunna veta något om dem – att jag är feg som inte vågar satsa, att jag är elak 
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mot henne och egoistisk som inte ens försöker ge henne en chans att komma 

till världen.

   Men vad kan hon veta, hon som inte ens finns på riktigt, om risken man tar, 

om smärtan och om skammen, om hur det känns att bli avvisad, avspisad? Så 

länge som jag hade längtat, så intensivt som jag drömt om ögonblicket, när 

vi skulle befria oss från de livsnödvändiga fasaderna, låta bli att låtsas tuffa, 

erkänna vad vi ville och äntligen känna varandra hud mot hud. När det skulle 

hända, just när vi var så nära att det inte gick att skilja din doft från min, just 

när jag kände smaken av vår gemensamma framtid började du tala om knutar, 

dina knutar som först måste lösas upp, som du måste lösa upp innan...

   Men alltså, vad är det egentligen jag har fantiserat om? Det är klart att det 

var nobben jag fick, snyggt förpackat var den, tack för det i alla fall, det var väl 

därför vi till slut lyckades rädda vår vänskap. Jag gjorde rätt den där gången 

som fick så bråttom bort och iväg. Varför vill jag att du bekräftar det, nu efter 

alla år? För det ofödda barnets skull, barnet som envisas med att dyka upp i 

drömmarna, barnet som aldrig blev, som aldrig kommer att bli? För min egen 

skull kan det inte vara, jag har ett alldeles förträffligt liv, ett liv med full frihet. 

Faktiskt. Bättre än ditt, tycks det.

   Det var säkert bäst som skedde. På det här viset har vi sluppit se varandras 

sämsta sidor, vi har bara det goda tillsammans. Vi ses kanske inte särskilt ofta, 

vad var det sist, ett år sen, två? Men våra telefonsamtal är värdefulla, glädjen 

varje gång vi faktiskt träffas. Och julkortet, som kommer varje år. Få människor 

vet hur mycket ett julkort kan betyda.
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   ”Du har förstört mitt liv”, sade Kim till dig.

   Orden kom som en pisksnärt, för dig så klart, men också för mig när du 

berättade det. Jag var helt oförberedd. Oförmögen att ta vara på tillfället, be dig 

berätta mer, vad menade Kim med att säga så, vad menade du med att berätta 

det för mig? Men jag gjorde det inte. Fortfarande undrar jag varför min tunga 

var som förlamad, den som så ofta annars fladdrar i väg på eget bevåg och säger 

både det ena och det andra som vore bäst att hålla tyst om.

   Ändå funkar fortfarande vår telepati, vårt ordlösa samband. Det slår aldrig 

fel, har jag sett dig i en dröm kan jag räkna med att du ringer dagen därpå och 

du har sagt att detsamma har hänt dig mer än en gång. Men du försummar 

heller aldrig ett tillfälle att säga att du är glad att du gifte dig.

   Där är du.

   Du är dig så lik. Samma ostyriga lugg, samma, en aning tveksamma steg, 

jeansjackan oknäppt precis som vanligt. Du ser dig omkring, blicken söker, letar 

efter mig.

   Mig.

   Jag höjer armen, vinkar, här, här är jag, och nu ser du mig. Vad ser du? Vem 

ser du? Min mage åker hiss, kaffet skvimpar ut över bordet. Tusen myror vill ut, 

ut ur huden, ut ur hjärnan och ur hjärtat.

   ”Hej, det var länge sen!” säger du med din glada röst, ler. Kramar mig lätt. 

Opersonligt.

   ”Hej ... så kul du kunde komma. Hur är läget? Hur är det med Kim och 

barnen?”, säger jag lättsamt, ler tillbaka. Inget fel på min tunga nu, den rör sig 
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hur lätt som helst. Men den säger saker som inte står i mitt manus.

   Modet har svikit, än en gång. Jag klarar inte av att se dig vända mig ryggen, 

fly. Inom mig slocknar den oföddas hoppfulla blick, långsamt men säkert 

förtvinar hon, tonar bort, svävar i väg till alla andra ofödda.

   Något säger mig att hon åtminstone inte behöver vara ensam.
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Den ena efter den andra kliver ner på perrongen men ingen av dem är du. 

Tänk om du har missat tåget? Eller ännu värre – tänk om du missade flyget? 

Jag kommer att bli tokig om det ska dröja ännu ett dygn innan jag får veta.

   Helt nära mig studsar en pojke upp och ner, sex år eller åtta kanske, bredvid 

en äldre som skulle kunna vara hans bror. När kommer pappa, undrar han, 

rycker brodern i armen, kommer inte pappa snart? Om han bara visste hur väl 

jag förstår hans otålighet, delar den.

    I den mån jag hinner tittar jag noga på varenda resenär som skyndar förbi 

på väg mot rulltrappan, i säkerhets skull bara. Som om jag inte skulle känna 

igen dig på fem hundra meters håll om du så var förklädd. Du har faktiskt bara 

varit borta fyra veckor, självklart kommer jag att känna igen dig. Men varenda 

människa här är okänd, främmande, någon annan.

   ”Jag dööör om han inte kommer snart!” gnäller grabben, slänger sig ner på 

marken och brer ut armarna framför sig innan brodern snabbt rycker upp 

honom på fötter.

   ”Sluta med det där, skäm inte ut mig,” fräser han.

   Själv skulle jag gärna göra som den lille killen. I stället kliar jag diskret på 

min vänstra handled och fortsätter studera nyanlända. Nu, där – där är du 

äntligen! Jag glömmer pojken, hans bror och hela världen, ser dig komma mot 

mig med din rullväska och måste behärska mig, åh, så skönt det är att riva 

ordentligt, handleden har kliat i flera månader.

   Helst av allt vill jag hoppa upp i din famn, kyssa dig andlös och kräva att 

genast få veta hur det har gått, men det går ju inte. Vi skulle säkert rasa 
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omkull på den hårda kalla marken och om du hamnade underst skulle du väl 

bryta benen. Och du är mån om din värdighet. Hatar när folk glor, tål inte 

att bli skrattad åt. Åsynen av ett medelålders par, sprattlande i en hög på 

centralstationens stenläggning, skulle onekligen locka fram ett eller annat 

fniss. Någon kan till och med ringa polisen, en eller annan vän av ordning 

skulle säkert tro att det var misshandel på gång. Folk drar lätt snabba slutsatser 

när de ser en invandrare inblandad i handgemäng.

   Dessutom klarar jag inte mer tidsspillan. I fyra veckor har jag bara kunnat 

tänka på en enda sak, men jag kan knappast överfalla dig med den det första 

jag gör, du måste få landa på riktigt, åtminstone få komma hem först. Så jag 

kliar lite till, tröstar mig med att du i alla fall är hemma igen, äntligen. Jag 

har räknat veckorna, dagarna, timmarna. Efter alla år kan jag fortfarande 

vakna på natten, övertygad om att du ska ringa och ställa mig inför ett omöjligt 

val, säga att du bestämt dig för att stanna där borta, att det är bättre nu i ditt 

gamla land,. Att din uråldriga mor behöver dig, din farbror eller kanske dina 

kusinbarn.

   Ändå är det inte det som jag har varit räddast för den här gången. Jag släpper 

handleden och gör mitt bästa för att släta ut bekymmersrynkorna i pannan, brer 

ut armarna och kramar dig. Varsamt.

   ”Välkommen hem, älskade!”

   ”Tack. Var har du bilen?” undrar du, resväskans hjul stannar upp ett ögonblick 

medan du helt lätt kramar tillbaka. En svag doft av whisky svävar ut från din 

mun.
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   ”En bit bort, närmast lediga plats var inte särskilt nära. Vill du sätta dig och 

vänta här, så kan jag ...”

   ”Nej, nej, jag kommer med”, avbryter du och tar tag i resväskan igen. Jag vill 

ta den från dig, vill bära din börda, alla dina bördor, men den går faktiskt på 

hjul och du är inte bara mån om din värdighet, du har också din stolthet. Aldrig 

i livet att någon skulle få hjälpa dig med bagaget, din äkta hälft minst av alla.

   Du ser trött ut, jag hoppas verkligen att det bara beror på den långa resan. 

Ovanför vänster öra har ser jag en ny tuss vitt hår, men vad betyder väl några 

vita strån. Du har din gamla jacka på dig, den svarta som du alltid brukar resa 

i för att den är lätt att tvätta och aldrig blir skrynklig. Men jag ser att ärmarna 

fladdrar, du fyller inte ut den. Nog har du magrat ännu mer den månad du varit 

borta. Fast det inbillar jag mig säkert bara.

   Du är här nu, det är det enda viktiga. En iskall nordanvind slår emot oss när vi 

kommer ut på gatan, men jag är äntligen varm inuti, som alltid när du är nära. 

Jag längtar efter vår vardag, längtar efter att hålla din hand, röra vid dig. Inte 

så att jag måste slita av dig kläderna, åtminstone inte alldeles med detsamma, 

men revan i min väv är lagad, ordningen återställd. Nu ska vi bara komma hem 

så fort som möjligt så att det sista lilla hålet i mitt pussel kan läggas. Du huttrar.

   ”Hade nästan glömt att det kunde vara så kallt i slutet av mars”, säger du.

   ”Hur var det hos er? Redan vår?” undrar jag.

   Andra hade väl mejlat, skajpat, twittrat eller fejsbookat, men vi har 

aldrig kunnat vänja oss vid att umgås på det sättet. Ett par korta och dyra 

telefonsamtal har det blivit, men vi är båda gammeldags, har inte kunnat säga 
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något viktigt. Måste vara öga mot öga, nära, för att kunna prata. Vi behöver 

varandra men särskilt många ord behöver vi inte. Numera.

   ”Ja. Självklart.” Säger du.

   Punkten är tydlig. Jag förstår att du vill vara i fred, det brukar inte störa mig, 

men nu vill jag att du ska berätta allt utan att jag ska behöva dra det ur dig. 

Rent mentalt är du förstås fortfarande kvar därborta. Tolv timmars flygresa och 

tjugo minuter med tåg må räcka för att flytta kroppen, men knappast tanken. 

Det måste jag förstå. Eller åtminstone försöka respektera.

   Det känns som en evighet när vi kämpar oss fram i motvinden, men till 

sist sitter vi ändå i bilen, jag blir lättad när jag ser att du får in väskan i 

bagageluckan utan att krokna. Du lyckas i alla fall se oberörd ut. När vi slagit 

igen bildörrarna om oss har vi äntligen stängt världen ute, äntligen är det bara 

du och jag och nu.

   ”Var det bra med din mor?” frågar jag, tänker att du nu tinar upp, mjuknar, 

i bilens kupévärme, och ju fortare jag kan få undan alla artiga frågor, desto 

bättre.

   ”Ja.”

   ”Och din syster?”

   ”Mycket bra.”

   ”Din farbror mår också bra?”

   ”Visst.”

   Jag får inte låta dig höra sucken. Det är svårt för den är djup. Handleden 

kliar, jag måste koncentrera mig på trafiken. Försöker glädja mig åt att motorn 
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spinner och att det åtminstone inte är halt. Jag tänker på lammgrytan jag 

har lagat, den som du tycker så mycket om, jag tänker på det mustiga rödvinet 

som min kollega rekommenderade. Snart är vi hemma och då kan jag fråga. 

När vi sitter och äter i skenet av levande ljus, med Monica Zetterlunds släpiga 

sång på lagom volym på stereon. Du älskar Monica Zetterlunds röst och du lär 

knappast ha hört henne på en hel månad. Då måste du komma i stämning. 

Pratstämning.

   När vi var unga och nyförälskade pratade vi mycket. Hela tiden. Jag har inte 

tänkt på det förut, men det var kanske inte kärleken som fick oss att prata så 

mycket, kanske var vi bara rädda. Det var alls inte självklart att sätta sig över 

alla fördomar som regnade över oss, inte för dig och inte för mig, vassa som 

småsten träffade många av dem prick, sårade och skrämde.

   ” ... men hur ska det bli med våra jular?”, sade min mamma.

   ” ... kommer aldrig att kunna förstå varann”, sade våra kompisar.

   ” ... bara ute efter uppehållstillstånd, fattar du väl”, sade min bästa vän.

   ” ... kommer att tröttna,” sade din pappa.

   Jag saktar ner och svänger in på parkeringen. Jag ser att du har somnat, 

huvudet vilar mot nackstödet, hakan har fallit ner. Jag har knappt hjärta att 

väcka dig, men måste, inte kan du sitta i bilen och sova. Jag smeker din kind, 

talar om att vi är hemma, gör det mjukt men du spritter till som om jag stuckit 

dig med en nål.

   Hur många resor och besök tog det innan din släkt accepterade att det var 

mig du hade valt, accepterade mig? Hur många år, innan mina kompisar insåg 
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att det inte bara var uppehållstillståndet du ville ha? Många, många middagar 

bjöd du i alla fall både min familj och mina vänner på innan de litade på dig, 

verkligen trodde på att du kommit för att stanna.

   Det finns många fördelar med att leva med någon från ett annat land. Våra 

julhelger har till exempel alltid varit lugnare än våra vänners, antingen är vi 

i det ena landet eller i det andra och vi har sluppit fara runt som tättingar för 

att hinna med alla släktingar på bådas sida innan de lediga dagarna tagit slut. 

Jag har sluppit ha svärföräldrar hängande över axeln med åsikter om allt från 

inredningsdetaljer till bästa sättet att putsa fönster. Och du har inte behövt 

tävla med dina syskon. Vi fick så mycket av varann. Passion och omtanke, 

vidgade vyer och nya horisonter, förståelse för varandras olika världar. Vi har 

aldrig ångrat att vi trotsade olyckskorparna. Inte du och definitivt inte jag.

   ”Skönt att vara hemma, älskling?”

   ”Mmm, ja”, säger du och borrar ner huvudet mot min axel ett kort ögonblick 

innan du tar väskan med dig in i sovrummet.

   ”Vila du en stund”, säger jag, ”så äter vi om en timme.

   ”Två?” ber du, ler och visar gluggen mellan framtänderna, den som jag blev 

förälskad i redan första gången jag såg den.

   ”Okej”, ler jag tillbaka, hoppas att jag ser lugn ut, måste låta dig vara i fred, 

det blir bättre sen. Om bara inte otåligheten kliade så förbannat, eller om det är 

skräcken. Ser du den inte i mina ögon?

   Jag tar av mig kappan, sätter på Zetterlund på CD:n, ser mig omkring. Vårt 

hem har aldrig förr varit så välstädat, kan inte bli renare, städning är bra när 



31

man vill hålla tankar på avstånd. Så nu tar jag fram dammtrasan igen, duttar 

lite här och plockar lite där, tänker på vårt liv tillsammans, hur fort det har 

gått, hur kan vi plötsligt vara medelålders? Vi har ju inte hunnit med hälften av 

allt vi tänkte göra.

   Vi skulle vänta med barn, sade vi, för så fort barnen kommer ser man på deras 

åldrar hur fort tiden går. Jag suckar. Som om vi skulle slippa undan. Som om 

inte våra vänners barn skulle visa oss tidens gång, men det tänkte vi inte på. Då. 

Och vips var det för sent.

   Jag blir stående med dammtrasan i höjd med stereon, blundar. Om man nu 

ska vara ärlig har det inte varit så lätt alla gånger, visst har det också funnits 

nackdelar med att förena två kontinenter. Men då handlade det aldrig om vem 

som skulle ta hand om disken eller andra trivialiteter, för min del mer om oron 

för att du en dag kan vilja flytta tillbaka. Det har också hänt att tankarna mal 

om vad jag skulle ta mig till om det händer dig något. Jag vill inte tänka på 

myndigheter, byråkrati och kostnader.

   Jag kommer igång igen, går ut och skakar bort det obefintliga dammet ur 

trasan på balkongen. Vilket förhållande är utan nackdelar? Nu vet jag att man 

inte ska vara rädd förrän man har något att vara rädd för.

   För nu är jag rädd. Har varit det länge, ända sen den stormiga kväll i oktober 

när jag kände en knöl under din arm. Ända sen du sade att du inte trodde på 

svenska läkare, att du skulle låta kolla upp det när du åkte hem nästa gång.

   Hem.

   Sade du. Jag som verkligen hade börjat tro att ditt hem var här, tvingade mig 
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att lugnt fråga när du tänkte åka. Kaos i mitt huvud. Fattar inte hur jag har 

kunnat andas det senaste halvåret. Och jag har inte bara andats, jag har jobbat, 

fikat med kollegerna, grälat med mamma, allt har varit precis som vanligt. Tror 

dom. Medan jag sett dig bli allt tröttare, tystare. Faktiskt var det en lättnad när 

du åkte för en månad sen, för du lovade dyrt och heligt att du skulle kolla upp 

det med någon som du litar på. I kväll måste jag få veta, måste få tillbaka orden 

mellan oss. Måste få veta att vi fortfarande har en framtid. Båda två.

   Med ens känner jag dig tätt bakom mig, din arm lägger sig runt min hals, ditt 

ansikte helt nära mitt, möter dina mörka ögon. För första gången någonsin blir 

jag nervös av din intensiva blick. Du tar ifrån mig dammtrasan, stryker mig över 

kinden. Musiken har tystnat, jag ser på klockan. Jag måste ha vankat runt och 

plockat i minst tre timmar, som i dvala.

   ”Är du hungrig?”

   ”Så där.”

   Du rycker på axlarna men jag tar dig i handen och får med dig ut i köket.

   ”Det luktar gott”, säger du och lyfter på grytlocket, men du ser ut och låter 

som om du letar efter fel i en oljig motor. Vi sätter oss, jag häller upp vinet och 

vi skålar.

   ”Jag har längtat efter dig”, säger du.

   ”Jag med”, säger jag, förmår inte tala om hur mycket. Så stora ord finns inte.

   Du sticker gaffeln i en bit lamm.

   ”Har din svåger fått huset färdigt?” undrar jag och fortsätter sedan förhöret. 

Alla måste-frågor ska tröskas igenom, alla artigheter ska fram, du vet det och du 
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svarar, men du är inte riktigt här, ser ut som om du sover. Jag hör knappt dina 

svar.

   Till sist. Jag slutar klia min illröda handled, tar sats, slänger nonchalant ut 

min fråga som om  jag just kommit att tänka på den.

   ”Var du hos doktorn?”

   Där kom den, håller andan i väntan på ditt svar. Men nu sover du nog, för det 

kommer inget.

   ”Doktorn???” Jag måste insistera.

   ”Va? Ja ... jo visst, det var jag.”

   Det är inte många gånger jag velat ta dig hårt i axlarna och skaka dig men det 

vill jag sannerligen nu.

   ”Och?”

   Inget svar. Har du somnat nu?

   ”Och?” Jag höjer rösten. Hör att den blir otrevligt gäll.

   ”Vad då och?” Du flyttar runt en fet köttbit på tallriken.

   Kan det vara möjligt? Eller är din förvirring spelad?

   ”Vad ... sa ... doktorn?”

   Jag tvingar mig att tala lugnt, lågt, långsamt, så långsamt som det är möjligt 

utan att bokstavera. Du kan knappast ha glömt svenskan efter en månad i ditt 

fädernesland.

   ”Jasså, det ... jo, han sade att allt var bra. Jag är frisk.”

   ”Och proverna då?” Jag lägger ner besticken, måste klia mig på hela armen. 

Finns det myggor i mars?
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   ”Proverna?”

   ”Ja. Han tog väl prover, din doktor?”

   ”Visst. Så klart. Jo, dom var bra.”

   ”Allihop?”

   ”Javisst.”

   ”Vilka prover tog han?” Min röst glider i väg, det kliar i halsen också.

   Men nu har du fått nog. Lägger ner gaffeln. Inte är det många tuggor du har 

svalt. Du tar min hand, ser mig djupt i ögonen.

   ”Det är klart att vi kan äta. Om du vill. Men jag längtar så efter dig. Nu.”

   Så blåser vi ut ljusen och går tätt omslingrade in i sovrummet. Jag tror inte att 

du nånsin har ljugit för mig förr och jag vill inte tro att du har gjort det nu.
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  Människans öde avgörs överallt och alltid och den ena

  människans betydelse för den andra är omätlig.

  (Stig Dagerman, ur ett enkätsvar i tidningen Vi 1950, på

  frågan ”Tror vi på människan?”)

Snapshot: en amerikansk soldat skjuter ihjäl sjutton civila i Afghanistan 

samtidigt som hans uppdragsgivare på hemmaplan bygger historiens kraftigaste 

bomb, och i Sverige låter tusentals människor, företrädesvis män, hatet flöda 

fritt och rått efter att ha råkat se en skymt hår i en kvinnas armhåla på tv...

Som om det enda kitt som håller världen samman och permanent är alla dess 

oförrätter, allt våld och  hat och maktutövning. Kloss på kloss på kloss fogas 

till mänsklighetens perverterade och hänsynslösa bygge. Hur orkar vi med oss? 

Allt detta tvivel som kilar omkring i kroppen, stickande infernon av negativa 

substanser och molekyler, fram och tillbaka i en loopande triangel mellan mage, 

hjärta och hjärna.

 

Det är direkt farligt att fixera en patient för länge i sängen och allra värst att 

låta honom ligga alldeles stilla.

Natt i ensligheten och sovrummet är kvavt. Sömnen står bredvid sängen med 
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ett hånfullt flin. Gardinerna fladdrar från fönsterdraget, och kanske också från 

kvinnans andetag intill. Hon sover tungt, andas in och andas ut, harmoniskt 

och avundsvärt kravlöst. Att ligga vaken och följa lampsladdens skugga över 

taket när ett par förlupna billyktor kastar ett svagt ljus in i rummet. Att ligga 

vaken med en opreciserad längtan och rastlöshet, med en hopplöshetens kramp 

och den oraffinerade ilskan. Ett kemiskt bubblande i mitt inre. Det drar ihop 

sig. Det är oundvikligt.   

Det börjar med nervösa symtom, rastlöshet, irritabilitet, varefter den 

karakteristiska rörelsen sätter in. Förnimmelser och ryckningar i en tumme, 

varefter anfallet med blixtens hastighet sprider sig.

Jag klär mig hastigt och går ut i trädgården. Gryningen ligger i bakhåll för 

natten. Ett lätt prassel av smådjursfötter i buskagen, ett avlägset fågelflax, inte 

mycket mer. Tystnaden bäddar in och vadderar, men kan inte hindra mig från 

att riva sönder koftan på nymånens skarpa kanter. Jag tar av mig koftan och 

lägger den värkande under ett av lärkträden. Svarta höga träd i svagt månsken 

har alltid en läkande effekt. 

Metoden är slumpmässig och som regel inte särskild obehaglig. Hur 

framgångsrikt det är kan variera med dygnets timmar, med vädret, blåst och 

kyla, kroppsställningen, med humöret.
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Det gäller att finna en position, sin position. Jag vadar genom ung rabarberblast 

och jordgubbarnas fjolårsrevor, stannar slutligen mitt emellan två av de höga 

kastanjeträden som balanserar tungt på tomtgränsen vettande ut mot åkrarna. 

När jag tar ett djupt andetag går det ett sus genom trädtopparna. Här finns så 

mycket rum för tankarna att mina ansiktsdrag antar groteska uttryck.

Vi har en märkvärdig tendens att dra ihop våra skallmuskler när vi tänker 

intensivt.

Om du ställer dig i en trädgård i ensligheten en natt som denna, med sorkarna 

sovande två decimeter under fötterna och fasanerna ruvande i snåren. Om du 

kisar med ögonen. Om du längtar hårt.

Det uppstår en förhöjning av trycket i skallen som ofta ledsagas, men inte alltid, 

av att du ändrar färg och blir blek.

Min närvaro orsakar en viss turbulens. En sparvuggla med klippande ögonlock 

i ett av trädens håligheter, en hares ryckiga flykt iväg över fälten. En sakta 

stegring. Jag andas in, avvaktar. 

Det debuterar med ögonsymtom i form av flimmer, färgade ringar, sicksack-

linjer, varefter de försvinner för att avlösas av en halvsidig huvudvärk.
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När det väl händer föregås det inte av något varsel från en yttre makt, inte av 

uppsprickande skyar eller harpspelande änglar. Det sker kravlöst och inifrån. 

Någonstans mellan revbenen finner jag en dold strömbrytare som får luften att 

spraka till. Framför mina ögon framträder ett asymmetriskt rutnät av tunna, 

precis förnimbara trådar. De lägger sig över trädgården, över landskapet, över 

allt. Som en fiskares varma garn glittrande på tork i morgonsolen. 

Därvid blir konturerna av hela världen synlig och du blir i stånd att bedöma dess 

hålrums dimensioner och läge.

Detta att pussla med sammanhangen, att följa en tråd på måfå med blicken. 

Några hundra meter ner längs den ödsliga landsvägen kan jag ana en tunn 

strimma rök slingra sig ut ur skorstenen på det gamla stationshuset. Vidare, 

de röda lanternorna på toppen av vindkraftverken, svartnar hastigt var gång 

ett rotorblad passerar, och rödnar åter fram. Vidare, det flytande elektriska 

ljuset svävande ovan samhället ett par kilometer västerut, de vaga konturerna 

av kyrktornet och gamla offerplatsen. Och där, gästgiveriet där Carl von Linné 

skriver ner några kommentarer med sirliga bokstäver som ska komma att utgöra 

underlag för rasbiologer världen över... 

Trådarna bär långt, trådarna bär längre. Låt oss i brist på annat kalla det 

för en registrering av existerande spänningsvariationer. Upplevelsen kan 

inledningsvis, som med all plötslig klarsyn, vara skrämmande, men övergår 



41

snart i tassande fascination. För ett ögonblick tycker jag att trådarna i rutnätet 

påminner om gitarrsträngar. Jag petar på en av dem; ljudet fortplantar sig och 

övergår till ett vibrerande sorl. 

De kurvor som härvid avtecknar sig kan ge många upplysningar om de periferas 

tillstånd. Det kan också innebära ökad irritabilitet i synnerhet för ljud, men 

också i betydelsen irritabilitet inför andra människor.

Jag står kvar i gyttret av ljud, låter sprickorna i landskapet fyllas av dissonanser 

och harmonier. Helt orörlig står jag under kastanjeträden vars ytliga rotsystem 

kittlar fotsulor. Att balansera linjer, att utforska elastiska förbindelser.

Efter otaliga mil med ögonfransarna guppande på Golfströmmen, väl förbi 

Newfoundland, kan jag ana nordamerikanska kontinenten. Vidare in över 

land, reklamskyltarnas neon svartnar hastigt var gång jag blinkar, och rödnar 

åter fram. Vidare, långtradarhjul som suger asfalt och bär mig hela vägen till 

stillahavskusten, till kattguldet blänkande inne på Tesco och Starbucks. Och där, 

Bristol Hotel där Sara Stridsberg måste erkänna sin rädsla över att smittas, och 

skriver ner ord som ska komma att blåsa storm i männens hatkammare...

Blödningar i rum som dessa breder ut sig i form av ytor, reglerar sin 

koncentration av olika stoffer med pinsam noggrannhet.
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Att stå stilla utan att någonsin stanna upp. Att vägra låta blodet levra sig. 

Vidare, bultande, bultande. Oavsett hur klibbigt nät, oavsett hur tätt; jag är 

inte längre rädd. Inte ens döden, dödarna, oroligt slumrande i trådarnas inre. 

Det uppstår en läcka här och där, där våldet sipprar ut, blir hängande som sega 

stalaktiter från trådarnas undersidor. Jag måste sträcka ut ett finger, slicka i 

mig av kristallerna. Det smakar sirap med inslag av sorg, ångest och panik. En 

svart berusning med mjukt sandpapprade kanter.

Alkohol sprutas in i nerven som dödas.

Att kommunicera oberoende av viljan. Det spelar igen roll hur många SIM-

kort du sväljer, du kommer aldrig att kunna höra någon annans tarmflora på 

detta sätt, se rösterna dansa i en främlings famn. Din GPS kan aldrig tävla med 

hur fladdermössen tvärvänder i luften ovanför mig, hur den lille mullvaden 

finner sin väg. Och en punkt förbinder med en annan punkt som förbinder med 

en tredje punkt. Att stå orädd med öppna ögon mitt i allt detta. Att glömma 

sömnen. Att tänka jag vill aldrig sova igen.

Stående upp till midjan i Medelhavets vågskvalp fäster blicken på ett åldrat 

Libanon med sitt cederträd i statsvapnet. Vidare, snön i skuggorna på 

bergskammarna, rödnar hastigt var gång israelisk artillerield passerar, och 

svartnar åter bort. Vidare, floden som ett darrande pennstreck genom bördiga 

Bekaadalen, en vag doft av cannabis och druvor. Och där, strandremsan utanför 
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Beirut där någon sätter tecken i en lerklump, konstruerar kantiga konsonanter 

som ska komma att förändra allt...

Man kan skära och bränna i en hjärna utan att patienten märker det minsta.

Att inte längre vara skräckslagen över att berätta allt det här för dig, att inte gå 

med skammen skavande i fickorna. Att våga låta orden väga vad orden kräver av 

vikt. Och att inte frukta morgonen som alltid är närmare än vi tror. 

Solen börjar metodiskt tugga i sig av trädtopparna vid horisonten. Dimman 

sveper sakta fram genom buskagen med tunna fukttrådar, sina sjok av 

blötnerver och budskap från socknarna den passerat, datumen den slukat. Jag 

lyssnar till berättelserna med öppen mun och följer traktorernas mörka hjulspår 

över åkrarna, ser dem försvinna bortom statarlängor och barnsängsdöd, 

betskördar och Ivar Lo. Att röra sig över allt detta tid och rum i en omtumlande 

slags samtidighet. 

Det kan gå veckor, månader eller år, ja upp till 20-30 år, innan ett nytt anfall 

följer eller också kan anfallet utebli helt och hållet. Här gäller inga regler.

Med ens drar sig rutnätet tillbaka, tråd efter tråd evaporerar. Jag följer med 

hunger de sista synliga stråken, nu sköra och förrädiska som isar om våren. 
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Från toppen av Montjuïc beundrar jag hur Barcelona vecklar ut sina gränder 

och prång i skymningen. Vidare, de svarta fanorna fladdrande på spårvagnarna, 

rödnar hastigt var gång den katalanska solen bränner till, och svartnar åter. 

Vidare, det flytande myllret av frivilligt samarbete i verkstäder och bagerier, de 

tillfälligt utraderade konturerna av makt och myndighet. Och där, i det enklaste 

av gathörn tillskansar sig någon erfarenhet i skarpt läge, när en tanke om frihet 

som pyr som en stubintråd och aldrig ska slockna...

Patienten lägger inte märke till cigaretten som bränner hans fingrar. Smärt- och 

temperatursinnet har gått förlorat. 

En kylig morgon utan kofta. Hur länge har jag stått här under kastanjerna? 

Gissningsvis en tiondels sekund, men det är tillräckligt för att smärtan ska 

dra sig tillbaka, för att den åter ska lägga sig och bida sin tid i ryggmärgens 

flöjtlika håligheter. Det är fullt tillräckligt för att fylla ilskan med innehåll, att 

omvandla rastlösheten till kreativitet, kanske till och med lust. Det är också den 

mängd tid vi kan tillåta oss, för att sedan återvända. 

Så tycks t.ex. Dostojevski ha varit mest produktiv under perioderna efter ett 

anfall.

Att aldrig begå misstaget att placera slagfältet på annan ort eller kontinent, i en 

annan tid eller andras kroppar. Att ständigt underhålla förmågan att avsvära sig 
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suget efter makt som bor i oss alla, att ständigt ignorera våldets impulser som 

med aldrig sinande tålamod tickar i vårt inre. 

Jag mår lite konstigt, det ska erkännas. Att göra sig fri från smärta är 

aldrig smärtfritt. Det underlättar dock att frosten har släppt, vilket gör att 

biverkningarna hålls till ett minimum. 

Dvs omtöcknat medvetande, stel nacke, stel rygg och en långsam, hård puls. Det 

kan vara ilningar ut i ett öra, i pannan eller nacken.

Jag vet inte vad det finns mer att säga. Hat och frihetslängtan; en ska bort. 

Mönstret i min kofta under lärkträdet är mönstret i din kofta under lärkträdet. 

Vi befinner oss någonstans längs de vibrerande strängarna, vi är punkterna där 

ett möte - och vid sällsynta tillfällen musik - kan tänkas uppstå. Att stå mellan 

två kastanjeträd en grumlig gryning som denna. Att inse att detta är en början 

och att en början alltid leder någonstans. Kanske leder den till dig.
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Det är natt. Min kropp är tung. Gravitationen lakansvit. Utanför susar himlen, 

stjärnor och måne i konstant, brusande rörelse och ljuset som späder ut mörkret 

gradvis, morgonen går inte att stoppa. Jag koncentrerar mig på kroppens 

rörelser. Andningen och smärtan mellan skulderbladen, ljudet från klockans 

visare, hur mörkret ser ut bakom ögonlocken eller i det långsamt ljusnande 

rummet. Tankarna går i nattankars banor, lianer av samma ord som bryts ut 

i skott och återvänder, trasslar, vrider, vänder, kommer åter, börjar om. Det 

är ingen idé att ligga här, ändå är benen orörliga, armarna med, huvudet som 

limmat vid kudden. Inte förrän jag hör mammas rörelser i köket får kroppen liv, 

musklerna spänns i magen, jag sätter mig upp, känner kroppens doft och värme 

lämna världen under täcket och upplösas, gnuggar mig i ögonen, kliar mig i 

hårbotten, letar efter vänstertofflan under sängen, drar på mig den stickade 

tröjan, snyter mig och stiger upp.

   ”Det har kommit snödroppar”, säger mamma när jag kommer ut i köket. 

Hennes vita hår står rakt upp på hjässan, en virvel jag har ärvt, och hon har som 

alltid sin röda, blommiga kofta på sig.

   ”Mm, jag såg det”, svarar jag. ”Ska du ha kaffe?”

   ”Jag har redan druckit, men jag kan nog ta en kopp till. Tidningen ligger på 

bordet, den var alldeles blöt när jag tog in den. Det måste ha regnat i natt.”

  ”Vill du ha rostat bröd?”

   ”Ja, en skiva kan jag väl ta.”

    Jag sätter på kaffe och plockar fram brödrosten ur skåpet. Frukostdofterna 

fyller köket och jag tänker på hur jag brukar romantisera dem, speciellt när jag 
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läser om dem, om människor som rostar och brygger, som bläddrar i tidningen, 

knaprar och smular, skrattar med halvöppna munnar, tar en kopp till, det 

stökiga frukostbordet och ljuset som väller in från sommarfönster med vita 

gardiner, hela stämningen som apelsinjuice. Och här sitter vi med nästan alla 

förutsättningar och svullna ögon. Jag sträcker mig efter hennes hand över 

bordet. Den är liten som min men huden är lösare; den ligger som ett skrynkligt 

tyg över skelettet. Hon kramar min hand en stund, sen släpper vi och jag återgår 

till sportsidorna.

   ”Är det nåt på TV idag?”

   ”Mm, damernas tremil vid elva och sen är det skidskytte i eftermiddag. 

Stafett.”

   ”Det kan nog gå lite hur som helst.”

  ”Ja verkligen.”

   Hon reser sig och börjar plocka bort. Fyller diskmaskinen och ställer sig vid 

fönstret igen. Jag har slutat reta mig på det. Förr stressade det mig att hon bara 

stod där och tittade ut, nu förstår jag att det gör henne lugn.

   ”Har hon varit uppe?” frågar jag för någon av oss måste göra det.

   ”Nej, men jag har hört hur hon har vandrat runt där inne i natt. Plockat med 

alla sina grejer och så. Men nu på morgonen har det varit tyst. Jag hoppas att 

hon sover. Hon måste ju sova lite.”

   ”Har du fått sova något då?”

   ”Några timmar.”

   ”Du måste också sova mamma.”
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   ”Det är inte så lätt.”

   Jag vill säga att jag vet. Att min kropp också svider av sömnbrist. Istället lägger 

jag en hand på hennes rygg, ”jag tar en dusch.”

   ”Gör du det gumman.”

   Jag låter vattnet bli hett innan jag ställer mig under strålen. Öppnar mun, 

öron, skulderblad för det brännande bruset. I ett par minuter finns bara det 

och doften av schampo. Jag har alltid duschat snabbt, aldrig varit någon som 

dröjt mig kvar i badrum eller framför speglar men de senaste veckorna har 

duschrutinen förlängts med någon minut varje dag. En fristad av ånga och 

handfasthet, den lugnande haspen på dörren. Jag torkar mig noggrant och 

smörjer in mig. Jag har till och med börjat med tandtråd. Både morgon och 

kväll. 

   När jag lämnar badrummet är huset oroväckande tyst, köket är tomt, 

vardagsrummet med, den brända järnsmaken i munnen, hennes dörr är stängd 

och det lyser inte på den andra toaletten. Jag spänner öronen. Det finns inga 

andetag här. 

   ”Mamma?”

   Tillbaka i köket, vid fönstret, här var hon ju nyss, jag tittar ut och får syn 

på henne med kratta och korg bland snödropparna. Lugna, fasta tag och 

morgonsolen som börjat leta sig ner i trädgården. Jag häller upp en kopp kaffe 

till och sätter mig sen framför datorn. Kan lika gärna försöka jobba ett par 

timmar. När jag tittar på klockan igen förvånas jag över att det faktiskt gått en 

timme. Men sedan kommer nästa brända tanke, vad ännu en timme med tystnad 
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kan vara. Mamma jobbar ännu i trädgården och jag vill inte störa henne, om det 

är idag som är dagen så kan hon få slippa. Jag går till den stängda dörren. Hör 

ingenting. Knackar. Hör ingenting. Trycker ner handtaget och skjuter försiktigt 

upp dörren, jag blundar inte men jag ser inte heller, det är alldeles suddigt, hör 

ingenting, ser den vita filten, ser kroppen, hör ingenting, ser andningen, hör 

andningen, ser håret, ser ögonen, de är öppna, hör mig själv säga godmorgon 

med snällaste rösten, ser stillheten. Hon är där. Hon är kvar. 

   ”Vill du ha frukost vännen?”

   ”Jag vet inte, jag vill inte, jag är trött.”

   ”Vill du sova lite till då?”

   ”Jag vet inte.”

   ”Ska jag lämna dörren öppen?”

   ”Jag vet inte. Jag vill inte vara här. Jag har ingen lägenhet längre, den har 

brunnit upp. Jag får inte vara där längre. Det är grannarna som sagt åt mig. Ut, 

sa de, du får inte vara här.”

   ”Jag kan koka ägg om du vill.”

   ”Ja, men jag har ingen lägenhet längre. Jag ska bo ensammen.”

   ”Vi kan se på barnkanalen om du vill?”

   ”Jodå, men jag behöver ingen kille. Jag ska bo ensam.”

   Hon sätter sig upp. Ser vilsen ut på sängkanten. Har klänning och 

strumpbyxor på sig. Nattlinnet ligger i en knöl vid fotändan. Jag plockar upp det 

och hänger det över skrivbordsstolen.

   ”Kommer du med mig ut i köket? Mamma är ute i trädgården. Det är sol idag. 
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Och snödroppar. Vi kan gå ut och titta på dem sen om du vill.”

   ”Jag orkar inte.”

   ”Nej, det är bara om du vill. Kom nu så äter vi frukost.”

   Jag ger henne en yoghurt och sätter på radion, visslar och plockar medan 

äggen kokar. Mitt kök har aldrig varit så rent. Det gnistrar om skåpsluckor och 

diskbänk. Hon äter upp sitt ägg och tackar ja till smörgås. Tackar ja med det 

långa, ljusa jaet. Jag öppnar altandörren och ropar till mamma ”Nu är Pernilla 

uppe!” och mamma kommer in, hon doftar vårluft och säger ”Hej mina tjejer!” 

och Pernilla svarar ”Hej mamsen” och jag tänker på vad jag ska säga och jag 

säger ”Vilken tur att det blev så vackert väder”.

   Vi är en liten enhet nu. Småpratar med snälla röster. Magiska minuter. Och jag 

tänker att jag måste tänka på att de kommer varje dag. I natt ska jag tänka på 

det. När det brister ska jag tänka på det. Jag ska påminna mamma om det. 

   ”Jag vill tvätta håret.”

   ”Då gör vi det gumman.”

   ”Jag kan ta henne”, säger jag.

   ”Nej, nej, det klarar vi. Eller hur gumman? Gå och jobba du så får du lite lugn 

och ro.”

   Jag hör deras pladder från badrummet som ljudet av pärlor i en glasburk, 

trycker försiktigt på tangenterna för att inte överrösta. Det bubblar i halsen. Så 

förändras deras ljud. Det faller. Snabbt. Jag reser mig. Det morrar. Det låter som 

slagsmål. Det låter som vädjan. Det låter som gråt. När jag kommer dit står de 

stilla. Pernilla i stumpbyxor, högt uppdragna över magen, bara bröst och hårda 



52

ögon. Mamma i gråten.

   ”Vad är det som händer här?” Jag låter som en polis. Jag vill inte låta så. Men 

jag vet inte hur jag ska säga. 

   ”Ingenting”, säger Pernilla.

   ”Okej”, säger jag, ”det lät som.”

   ”Det var ingenting. Jag är trött. Jag måste vila.”

   Jag ser på mamma som skakar på huvudet, hon är röd i ansiktet och hennes 

kofta är drypande blöt.

   ”Då vilar vi en stund”, säger jag och tar Pernilla under armen, den är så tunn, 

hennes nakna överkropp lutas mot mig, vi tar på nattlinnet igen och hon kryper 

ner under filten. Jag låter dörren stå öppen, vill kunna se henne, går ut i köket, 

till mamma vid fönstret, håller min hand på hennes skakande rygg.

   ”Så fint du gjort i trädgården”, säger jag.

   ”Det kommer att bli bra”, säger jag.

   ”Det var ju bra alldeles nyss”, säger jag.

   Hon lutar sig mot mig. Hennes andedräkt doftar mjölk.
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Det var lågsolen som hindrade ljuset. Att inte hitta i nedbrytning. En stöder 

huvudet mot skumgummit. En sådan bedårande betydelse. 

Fridstörare månglar ut från templen men de stod kvar och velade i hallen. Så 

luktande av vadmal och tvekan. 

syr samtidigt som du går en för stor kjol som svamlar och smiter runt ramlar över kantsten

Det singlar gullfiber i luften samlar upp sig anfallande. Penetrerar hud och 

stannar kvar. Kliar mot balkarna. Hetsigt röda minnesmärken. Betongen faller 

över ögonbryn och hindrar vackert som en snöhistoria. Dammar i halsen veckig. 

Tätar och filtrerar tröttnade gränser. 

Det här är ett skred som öppnas. 

du ser inte ropar rullar nerför slänten med skorrande r ruskar en skymning ett flygfä skriker

På gatan ett uppvaknande. Gullregn mot gommen. Föser kroppen går mot 

salongen flera djur att klippa. Hår rasar genom fingrar strilar över linoleum. 

Bygger sig som ett rede i brunnen. Lägger tillrätta en stickig kudde. Vi rycker 

håren med bestämda drag. 
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Tar med päls i fickan och syr en jacka. Koketterar med det. En jacka av hund!

Vänder så mycket eftersläpande. Vettvillingar. 

Hunden som drar. Velar med visdomen. Äter till vardags korvarna vid kiosken. 

Grillad knastrar den sväljs med dagliga dåd. 

Vägen mot kommunhuset nu skall ett djur hämtas som älskar lever. Löser upp 

sig och är besvikelsen nog. Kastar i min mun ett förfall. Det rinner omkring och 

förtjänar att drickas som en överenskommelse. Vinglar ut med svidande iris. 

sänder ut tunna röster som törnar emot trädstammar en vinande lovsång dunk och fallande

Han var alltid så uppklädd när han sov på bänken. En duva till utan fot. Valkar 

som hyvlas. Turismen en hånfull min. 

Tröstande köpanden av matvaror och sås. Praktiska nickanden. Terrorbalans. 

Nåt måste ramla. Rara falanger smeker och smickrar. Många fläskasvålar att 

mata och svära sig fri. Darrande hänger kluster av tarvliga arv. 

Han blev inspirerad av att köpa lök. Daglig verksamhet som en fördröjning. 

Pissarevir. Institutionaliserad rondör örlar runt. Drar upp långkalsongen. 
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Merparten av rotmosen valdes ut och sorterades. Krampar och bär sig åt. 

Betrakta vägarbetets djupa hål. Naglar växer. Breder med knutiga händer ut 

asfaltstäcke. Sjunger en hymn. 

hummanden vibrerar är hunger ett svalg en tårkanal ett salt river handnervigt blad efter blad

 

En planterad rova och tunna hål förlängda ur mun. De små pickar på. Vill ha 

mer ur krävan. Lyckliga behovsprövande och annat. Maträtt efter maträtt. Mer 

av det goda. 

Talande och betalande. Anpassade för allmänheten. Gräver en konstruktion. 

Tvättar jordiga fotsulor. Vistas i hus.

Harpaltarna krafsar på och hoppar omkring på vägen dör och förstör. Kortsiktiga 

maror lurar i skogslyckan och tröskar vittnen. Utsöndrar och värmer.

ljud darrande gräs klaffsas hit jag sopar efter det vill rädda här en genomströmning en å

Trösterika göldrabbningar det är sömn. Husmasken bygger in sig i sten och 

växtdelar och går väntande omkring. En ofullständig metamorfos. Krypet biter 

av i bredd med enkelt griporgan. Ett litet gnällande bubblar uppåt och spräcks ut 

över ytan. 
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Impulsen att suga upp en kamrat. Ett villkor att tuggas. Ett bistert yngel. 

Dalmasen hängde och svängde i sin gabardin. Redo att falla från tallen. Drar 

ihop sig i en mitt där allting är anständigt men sorgligt. Vännerna i gillestuga 

slickar furuterror. En grävling på rosenbädd snarar de sina. Gnager av rävsaxen. 

En blodig historia det där.

du väntar på avslag och trotsar varnaglar i ögonbindlar hur de såg tittade de konstaterade

Maler melass mellan svartögda tänder. Så många magar. Simmar i vommen en 

tur innan frätningen startar. 

Vi vilar i plogfåror och sticker in sugsnablarna i lerjorden och blir feta och fina. 

Klipper med öronen. Slurpar efter essens. 

domar redan utfärdade och du putsade gnodde lyser som vitaste björkstammar du behöver

Slumpar bort. Rusar ur häckningsreviret in i daglig verksamhet. Pälsen vilar 

mot lår torkar bort vämjelsen som spelar över läpparna när slukhålet ropar; 

hitåt. 

Några är vanartiga. Några är apatiska. 
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Vit fosfor. Sen blev det tyst. 

 

Vitnande lemmar i spasm rör sig krypande för att knacka bög. Bryter upp 

kroppsegen vävnad. Rekonstruerar olika vana substanser. Byter ut.

 

mer vätska och att vila silar ljus du känner en fladdrande hy att göra näverkåsa att dricka ur

En mormor som försvann. 

Kliade det i handen blev det regn kliade det i ögat skulle hon gråta tappade hon 

en gaffel skulle en kvinna komma på besök. 

Granskar kravspecifikationen skälvningar och en stödstrumpa. Ett kärt besvär. 

Är så bekant med rollatorn tränger sig fram och in. Hunden vallas och stryker 

sig. Det håriga viftar köttigt. 

ett grenverk härmar ditt namn drar genom sus i fallande fågelnästen mot barmarken sova så

Lockar fram en ägghalva. Gömmer. 

På gräsmattan halas flaggan kl nio med repet som bränner bokstäver i huden. 

Listiga enklaver stöter ut ett rytmiskt fnissande i buskarna. Talar dröjande. 
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Håller ut fingerspetsar och fångar in. Mildväder trycker oss tokiga. 

Mumlandet från vacklande ringbarkning gör att här ryms vaggande ättlingar. 

Han råmar ut; dålig börd. Lutar tungt på kryckorna. Ritar svalor i gruset. Ser 

vassen vänta med vass egg. Strimlar vattenråttor. 

en kapsel en puppa klipper av fjun strån som ligger likt jakttrofé i sluten hand lapar från ditt 

Rådjuret ropar men ingen reaktionsryckning i ansikte. Är inte botad. 

Tisdag är grötdag. 

Lyder. Men hör inget i den skinnmössan. Och förlåter inte heller. Trillar i sin 

stora overall. 

 

huvud de läppar alltid mer eller mindre trasiga drar mina trådar in vit som vattnet ett flöde 

Identifierar membran. Sysslar med märkning.

Här står ni och hänger. Tar små rena steg. Letar nattsmyg i håligheter. Väver 

av tråden från öppningen en tross fäster vid axelpartiet drar en harv efter oss. 

Vädrar jordrök och annat. 
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Repetitiva ihopskrapanden. Gommen biter brödet. Suttar på en gammal tand. 

Paniskt protokoll. Åtal av tramsebyxor. Bettet.  

Samlar hudavlagringar i steriliserade bon. En svampig överenskommelse om att 

söka behörighet. Mellan kaklet sitter de och väntar. Fäller ut lismade mundelar. 

Knaprar på. Sköljer och spottar. Kyler pannan mot emaljering. 

en passage ett omlopp som renas en icke viljestyrd signal om tillredd kroppkaka vänslas och

Eksemen ökar i omfång men vi säger nej till hudyttringar. Märkbart 

manipulerade. 

Eftersträvansvärt. Att peta irriterande på dem med vingpennan. Klia. Skakar 

av känselhår. Kallar hem kreaturen. Går ned på knä invid sakristian. Nöter in. 

Gapskallarna hänger upp å ned. Summarisk. 

En stötvåg. 

Kokar ihop nåt här. Hull och hår i gryta. Vitt eftertraktande av skånskt snitt. 

Känsliga efterhopningar släpar omkring. Medborgargarden gör traditionsspår i 

dammet. Snyltar och  hopas lite länge bort. Pladdrar om genomsnitt.
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kilar in små antydanden om frist revbensbågens bultande bedjan och sönderfall petar in 

Gas. Ett samlingsnamn.

Vi viker varandras linne. Bandagerar vidare. Apterar. Förmedlar information 

mellan dessa rum och är säte för reaktioner. Väsningar åt kolonisterna. 

talg i sprickor ljuger om begär samlar material vaknar på natten väljer och kammar ur

Hungerstrejk.

Går omkring en huvudkomponent reducera till lavor och mossar. Hur hitta de 

olika ljuden. Stryka pälsen och spröten. En projektionsyta.

Såja. 

Randade sen upp leende efter kallskuret leende. Dalade nedåt varnade och 

vallfärdade.

sporer tränger sig in och skapar ett tillstånd sveper en mossa mjukt över bål värmen och

Talar med revorm bakom örat. Kommunicerar med dofter. Enas om en byggnad. 

En koja. Veka hovar och trampdynor tassar på. De samlas. 
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Lägger krokben under kommando. 

knäppandet från tallen hon får skugga och nattskärran trycker mot stammen ber om mer

Evakuering. 

Saglande saprofyter bligar de dikar ut fattigkärr. 

frossört och rening en tyngd i den lågmälda mossen en fallande och sjunkande det är

Utan tillsyn. Ordnar inlopp och utlopp. Blev rörd. Barn berättar barn. Diande i 

stior hägn åt kreaturen. 

En tokfrans. Gapar med munfull. Korrigerar kumpaner. Så löjliga yttringar. 

irriterande hymlar och vittrar faror flockas backar och blundar flätar ihop snubblar i

På ytan ligger flygfän och darrar. Sprider sitt hat.

Andningen vanmakten och vattenavdunstningen regleras genom ett stort antal 

klyvöppningar i den hudvävnad som täcker bladytan. Rultiga steklar trippar 

fram sticker in. Ätandet börjar. 
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Rasande grävare bökar i förnan. Haltar och krasar. Vänder sig mot ansikte och 

gnuggar förlupen.

bland slyn stillnar en ligustersvärmares vingar pudrar över öppet öga och gömslet här

Inplanterade artrikedomar fjäskar i dyn. Hasar längs ilskna berghällar de 

domnar. Vilsna förlopp. Tvättar och tvättar. 

Kärlväxter och mossor är de räddaste organismerna. 
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2012

Therése Granwald
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”As you know in fashion, one day you’re in, and the next day you’re out.”

   På podiet står sex designers och svettas. Heidi Klums lugg blänker. Hon lägger 

ett långt ben över det andra. Kameran klipper. Bild över New Yorks skyline. 

Repliken upprepas. 

   ” ... the next day you’re out.”

   Emma byter kanal och ställning i soffan. Puffar upp kudden i svanken och 

lägger benen tillrätta över soffkarmen. Hon har druckit alldeles för mycket 

kaffe och det kryper i kroppen. Rastlöshet och olust, oförlöst energi och 

bottenlös trötthet. 

   ”Two beuatiful girls are standing in front of me, but I only have one picture 

in my hand ...” Tyras höga panna och lekfulla ögonbryn. Två kalviga tjejer som 

håller varandra i handen, tårögda, svettiga, darrande.

   Hon byter kanal. Svettiga kockar, svettiga bantare, svettiga husbyggare, 

svettiga dansare. Det svettas kopiöst på alla kanaler. Själv är hon alldeles torr. 

Hon stryker sig över armarna, upp och ner, försöker locka pirret ut genom 

huden, biter sig i kinden men munntorrheten stannar kvar. Hon borde resa sig. 

Ta ett glas vatten. Äta något. Öppna ett fönster. Det svartnar för ögonen när 

hon ställer sig upp och hon låter kroppen bottna innan hon gör tio upphopp och 

femton situps. Blir liggande på golvet och känner plankornas alla ojämnheter 

under handflatorna, tyngden i kroppen som lugnat sig lite. Vill bara ligga där 

och se natten komma.

   Hon dricker alltid för mycket kaffe när hon träffar Pontus. Han får henne 

att tappa matlusten, magen blir orolig och fladdrig, hon mår illa men låtsas 
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som ingenting. Och så ses de på café eller hemma hos henne. De träffas på ljusa 

eftermiddagar. Bland folk. Över kaffe. De tar en kaffe. De förenas omkring kaffe. 

Det är deras grej. 

   ”Fan va jag gillar kaffe”, säger han och tar påtår på påtår.

   ”Jag med, det är livets nav. Eller livets sav menar jag. Kan man säga så? Sav?”

   ”Sav”, han smakar på ordet, ”det får mig att tänka på björkar och bryggor. Fan, 

man borde ha en båt!”

   ”Visst borde man! Det har jag tänkt ofta. Då får man göra massa saker man 

inte gör annars. Kasta ankar, svabba däck, sikta och sejsa och sjanghaja.”

   ”Det sjanghajas alldeles för lite nuförtiden!”

   ”Eller hur!?”

   Och så där håller de på. De är konversationens Jan Ove Waldner och Mikael 

Appelgren och när de skiljs åt, i korsningar, på busshållplatser, på torg eller 

i hennes trappa, känner hon hur han lever kvar i hennes ansikte länge. Ett 

leende som inte vill lägga sig. Hon tänker att hon nog ser fånig ut när hon går 

hem; flammig, rosig, illamående. 

   Hon sätter sig upp och tvingar ut sig själv till köket. Kylskåpet är tomt på 

förslag, hon kokar två ägg och äter dem tillsammans med en burk makrill i 

tomatsås framför TV:n där en bonde ställer frågor till en tjej utan att lyssna på 

hennes svar. Han frågar. Hon svarar vänligt och broderat. Han avbryter med 

alltför stressat samtalsstöd och går vidare till nästa fråga. 

   ”Tycker du om djur?”

   ”Vad tycker du är viktigt i en relation?”
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   ”Varför skrev du till mig?”

   Emma trycker en kudde mot magen. Hon ler men det är inte åt TV:n. Idag 

när de möttes utanför stationen hade Pontus börjat samtalet mitt i en mening, 

som om han stått där med orden på tungan sen sist de sågs. Inget hej eller hur 

är det. Ingen summering av vad som hänt sen sist. Bara ett hopp rakt ut i ”har 

du tänkt på att ...” De turas om att klättra före, den andra följer efter och 

säkrar, utsätter inte den andra för överdrivna risker. Han känner hennes tankar 

och infall som Catherine Destivelle känner bergväggens möjligheter.  De naglar 

sig fast i varandra men delar bara minimal kroppskontakt.

   Det mörknar ute och hennes ögon kliar i ljuset från TV:n.  Hon stänger av 

och lyssnar till husets ljud. Någon spolar, ett skratt letar sig upp från 

innergården, så slår porten igen och rösterna förvrängs i trapphusets 

resonanslåda. Det knäpper från kylskåpet. Hon trycker kudden mot kroppen 

och känner värmen i munnen, gråten som kommer, snoren, hur det spänner i 

tinningarna.

   När de skildes åt idag hade det känts som sensommar. Augustifärger. De hade 

skämtat och skrattat som vanligt men hon hade inte varit där. Inte orkat ända 

fram. Längtat hem, längtat bort från honom. Hon undrade om han visste. Det 

borde ju vara uppenbart, allt det där som ingen av dem pratade om. Att ingen 

av dem flyttade på benen som trycktes mot varandra under bordet, att deras 

händer nästan snuddade, att hans puls syntes på halsen, att hon aldrig la 

armarna i kors över bröstet, att hon vinklade axlarna bakåt, att han lutade sig 

närmre, att hans händer var så vackra, att hon inte kunde sluta tänka på det. 
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Hon skulle vilja säga att trots att han inte kan vara något annat, så ska han 

alltid vara hennes om.

   ”Fan!” Hon sparkar in i soffkuddarna. ”Fan, fan, fan.” Slår på TV:n igen och 

ser en suddig Betty Draper stå lutad mot ett köksskåp och röka med blicken 

längtansfullt riktad mot gatan utanför fönstret.
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Link

20 x 20 cm, oil on canvas, 2010

Ditte Ejlerskov
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Red dream

16 x 22 cm, oil on canvas, 2011
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Elsewhere, a different realization is taking place

70 x 80 cm, oil on canvas, 2011



77



A medium size pool with many beautiful plants around it

110 x 110 cm, oil on canvas, 2011
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Domestic looking yellow light

50 x 60 cm, oil on canvas, 2010
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Exotics occurred commonly

170 x 150 cm, oil on canvas, 2010



83



She set out to capture the exact formation

80 x 100 cm, oil on canvas, 2010
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Wandering womb

27 x 35 cm, oil on canvas, 2011
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Wild rose virus

80 x 65 cm, oil on canvas, 2011 
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90
Jag har ju inte gått helt oälskad genom livet

2012

Malin Helgee
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Då jag var ett litet barn bodde jag i ett hus av garn, jag lekte aldrig nudda 

aldrig marken, jag sov min sömn i varpen. Där ylletrådarna slingrar sig ner 

ur hyllorna och lämnar ifrån sig långa dammtussar, färgglada, lätta som små 

fågelungar lägger de sig till ro i mina barnahänder. Släkten simmar stolt på 

rad och sjunger sin sång i sjögrästapeten, precis som sovande uttrar insnurrade 

i den kaliforniska kelpen. Tallarna framför huset slänger sina långa barr på 

marken, det luktar inbjudande varmt likt en svettig kropp i solskenet. Vårlöken 

växer ohämmat under björken och färgar det planterade gräset lindblomsgrönt. 

Pappa tuggar torr mandelkubb och sörplar kaffe medan han slipar om botten på 

kanoten, plasticpaddingstanken sveper ner i mina lungor och kurar ihop sig som 

små bollar i mina alveoler.

När sinnet var vidöppet och färgerna vällde in från alla håll, kom de röda 

skorna, åååå, de röda skorna, de röda skorna av lack, med liten fyrkantig klack. 

Mormor satte mig på pakethållaren, jag höll fast mig för glatta livet i det jag 

räckte om av hennes kropp och sträckte samtidigt benen rakt ut för att fötterna 

inte skulle åka in i hjulet och bli till blodiga slamsor och mos. Jag balanserade 

genom ekskogen, förbi blåsippestället, där näktergalningarna sjöng i den rosa 

skymningen innan de svimmade av syrebrist. Nerför backen förbi missionshuset 

där man svänger till vänster och parkerar framför det märkligt ljusblå huset 

klätt i korrugerad plåt, Soweto-Småland bland de fyrkantiga femtiotalshusen. 

I dina mungipor hänger stelnat slem från nattens vilda drömmar, rastlösheten 
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kryper upp och nerför mina ben. Många är de gånger då jag kommit på mig själv 

med att sitta och titta, på er när ni sover. Då är ni mina, bara mina, världen är 

oförändrad, jag är älskad. Genom ljusblåa pojkrum till spartanskt vitmålade 

lägenheter, har jag suttit och hållit andan i gryningsljuset.

När det vackra vilda är tyglat, när spikarna stillsamt rasslar i fickorna, när 

det luktar friskt av sågspån om hans hår, när vintern ligger och vilar som en 

marängsviss på gatan och jag behöver inte förställa mig behöver inte förstå 

dig jag kan ägna mig åt det jag älskar. Jag tittar på dig jag andas på dig du är 

min min min bara min och jag behöver inte förklara mig, jag är inte bra på att 

dela med mig jag är ilsk och arg småsint och tjurig, jag tål inte oljud jag städar 

aldrig, men jag älskar att sitta och titta på dig, det vackraste perfektaste, mest 

perfekta, dina öron din mun, grundar det sig i stunder då han låg där utspilld 

på korkoplasten? De lugna timmarna innan folk kom tillbaka, för det gjorde de 

alltid, trampade fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit, alltid på väg. Jag la 

mig under sängen och sjöng tyst för mig själv.

De ängsligt tonblinda, som sållar och skrapar, tar bort, fyller tomrum, som han 

som försökt färga hela världen röd, men var för uttorkad för att ens kunna 

skriva sitt eget namn i blod, de dummaste, de svagaste, där var jag. Jag som 

undrade varför all mat jag åt alltid bara var kall och salt, vad svarar man ett 

barn som gråter i maten och tuggorna växer i munnen. Vad säger man till nån 

som inte längre vet vad färg är. Ju mer man tar bort desto tommare blir det. När 
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hjärnan vänjer sig av, med närhet med ljud med färg. De blåa blodådrorna kastar 

sig fram som järnvägsräls på mina bleka armar. Som oälskade maskrosbarn 

pockar mina tankar på min uppmärksamhet, det är svårt att värja sig mot dem 

för de har ingen hyfs, de kryper över golvet i den mörka natten precis bredvid 

månljuset som kastar sig in och lyser på mina torra ben.

Jag lärde mig ett nytt ord häromdagen, ett ord som bara beskrev, som inte förde 

framåt, ett ord som hörde poesin till, jag har redan glömt bort det.

Blod knappt tjockare än vatten. Fortfarande rött. Slussen en söndagsmorgon, 

luktar järn innan städarna hunnit röja upp och jag inser att duvorna äter 

en mer balanserad och fiberrik kost än vad jag gör där jag hoppar över de 

sågspånstäckta spyorna. Jag går runt i det ljusblåa och längtar, toklängtar så 

hjärtat bankar på revbenen med en slägga, nåt där inne har vaknat som en 

arg och utsvulten björn och river som ett eko i mitt blod, när jag inte längre 

behärskar mig, när jag inte längre är rädd för att skrämma dig. Som förälder ska 

jag, det är min förbannade skyldighet att skämma ut dem, de ska förstå bättre 

än jag veta bättre än jag ha mer framtid än jag ha allt som de inte vet att jag en 

gång haft, allt jag har redan hunnit glömma, mer än de lärt sig, men att de är. 

De kan koderna de kan språket de kan föra sig i möblerade rum, jag ligger på 

golvet. Jag ligger på golvet och viskar.  

Jag köper skor jag aldrig kan gå i för att jag vill det, jag vill ha dom jag vill ha 
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dom, det är riktigt sant, för jag är ytlig jag älskar det som glänser, jag är skatan 

du hälsar på om morgonen, med ett goodmorning Captain om du bor i England 

och är någorlunda supersticious. Det är jag som sitter och skrattar utanför 

ditt fönster i gryningen när du försöker sova, jag som stjäl Bianca Castafiores 

juveler. Jag har ett djup, jag har en själ, men varför skulle du behöva veta det? 

Jag målar det jag ser, ibland är världen stillsam och grå, ibland håller jag andan, 

ibland rusar jag fram som ett godståg i natten. Jag kör över kör förbi, ser inte 

åt sidorna, ibland tittar jag bara bakåt, varför vara i ett nu, utan någon som du, 

jag somnar i den röda soffan med handen om fjärrkontrollen, det är jag som 

styr, jag som bestämmer, jag som lever, mitt liv, det är jag som blöder så att inga 

syreceller får plats på blodkropparna, det är jag som vaknar svag. Det är jag. 

Bara jag.

•

Blott en dag. Det brakar, dånar och rinner ner ljud från våningen ovanför. Min 

febriga hjärna registrerar det som knivhugg, långa knivar vrider sig in i min 

varma kropp, biter sig fast med vassa tänder. Jag vill slita armarna av dig, jag 

ska stampa på dina händer, mosa dina fingrar och köra ner stränginstrumentet i 

halsen på dig så att du aldrig mer kan förorena luften med dina kladdiga oljud. 

På morgonen stinker det av gammalt gubburin i mitt badrum. Vem har tallat 

på min gröt, vem har pissat i min säng, vems tvätt ska jag tvätta, vems soffa 

ska jag fläcka? Den ängsliga Januaridamen springer fram och tillbaka framför 
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spegeln med brinnande ljus och hoppas fånga skuggorna. Bränt kött luktar illa, 

brandvarnarens tjutande ackompanjerar ambulansmännens tunga steg när 

de springer fem trappor upp och ner med en halvdöd tant. Tre veckor senare 

delas förstaupplagorna av svensk bokskatt upp, Anna Maria Lenngren för evigt 

försvunnen. Det var så inihelvete kallt den natten att rören frös i det höga 

huset, när fru P föll till himlen för att stryka vingar och stärka särkar.

Huset grät, och hela dagen fanns det bara rött vatten som strömmade ur 

rörledningarna, som en gråtande vampyr släppte huset taget med sina 

tigertänder.

Ett ögonblick i sänder.

Med vintertunn grön hud och öron känsliga för ljud, glider jag ut ur huset och 

nerför den svarta hala backen in i väntrummet på vårdcentralen där stadsdelens 

alla sjuka tanter slåss med käppar och klor för en blå akutbiljett till doktorn, 

vilken doktor som helst, på apoteket har de laddat upp med penicillin där de 

sjuka små barnen hojtar lomhört efter sina föräldrar.

Mina svavelosande eder når inte en våning upp utan hänger kvar under 

betongtaket över mitt huvud som ett åskmoln. Det metallicblonda medusahåret 

ringlar sig som stjärnfall i augusti runt min smala hals. Sen släpper det och 

slänger sig i stora osolidariska drivor på golvet och påminner mig om livets 
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förgänglighet. Du lyssnar ju inte på vad jag säger. Någon sätter ner foten men 

det är bara jag som hör.

Vilken tröst, evad som kommer på, snöflingorna faller, singlar genom luften, 

dessa olika, underbara, tysta kastar de sig runt, men när de slår i vatten och 

smälter, skriker de.

Trädet faller med ett brak i skogen och snöflingorna skriker, vi hör det inte, men 

så är det. Snön yr, det är mätbart, grannen wailar så att mina öron blöder. Jag 

vill bajsa i hans brevlåda, lämna en rand av svart träck som rinner längs insidan 

på hans dörr ner mot golvet som tjära. Våren kryper närmare, duvorna haltar 

runt i ring på torget medan småfåglarna tutar på varandra i den tyska lönnen. 

Febern har sugit sig fast och får min hjärna att svettas som ett fyllo i bastun, 

inte mycket kvar nu, Allt som vilar i min Faders händer, Skulle jag, som barn väl 

ängslas då? Jag ger efter, låter ilskan sippra ut, snön smälter och jag med den.

•

Vidskepligheten bland oss överlevare är lika utbredd som depressioner hos 

undersköterskor, saker som tar över när man känner att man inte kan styra sitt 

liv. Dra ut trollen i ljuset och se dem explodera. Åh, att få åka på den daggvåta 

pakethållaren i en rusig koltrastgryning! Jag som trodde att hjärtat hade gått 

och lagt sig, och bara flimrade i otakt, men det slog vildare och vackrare, var 



97

inte brustet alls. Så himla tätt inpå.

Jag ser på tv att musiker inte får Alzheimers som andra människor, det får mig 

att springa runt och börja sjunga, jag trummar på allt som finns till hands, och 

när grannen sätter igång med sitt ylande öppnar jag dörren och sjunger med i 

trapphuskören till hans maniska musik. Att bli gaggig som ett gammalt fyllo, 

är en fullt tänkbar ålderdom, då de faktiskt minns de flesta ord och alla gamla 

oförrätter. Men att bli helt ensam i min hjärna, där bara tre fyra ord dunkar 

runt som tennisbollar mot en garagevägg, skrämmer skiten ur mig.

På torget skränar tonåringarna runt i flock precis som tumbleweed rasslar runt 

i dammiga orkanvindar. Jag får feber när jag lever. De inlåsta svävar runt i de 

nytapetserade rummen som kråkor på jakt efter förlorade konsonanter. På en 

grön bänk sitter jag i vårsolen med ett leende, väntar på den filmstjärnevackra, 

småfåglarna sjunger som galningar i de hårt ansade buskarna där inga 

våldsverkare ska kunna gömma sig och fyllona kissar i mellanrummen. Vi får 

alla plats på ett litet skitigt torg på Söder. 

I en intervju dödar programledaren kvinnan genom att kalla henne för det 

fulaste som finns. Luften går unisont ur oss vid epitetet Duktig Flicka, som om 

allt vi strävade efter var en liten klapp på huvudet, ett stilla igenkännande, när 

det egentligen handlar om en gammal hederlig Vinnarskalle. Vi stoppas inte av 

glastaket, vi spränger oss rätt igenom väggen, pulveriserar, krossar, eliminerar 
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motståndet. Du kan kyssa min rynkiga röv, om du hinner ifatt mig när jag 

sprutar förbi.

Brevbärarna cyklar i bredd den första dagen när vårsolen skiner på de grusiga 

gatorna, deras bara knän lyser lockande vita som snödroppar i en engelsk 

park. Lusten väcks, att plocka blommor och ställa på köksbordet, gunga så 

håret slänger, täcker ögonen och fastnar i munnen, att andas i någons nacke, 

känna tänderna glida över huden. Tigerjakt. Tati tata, vi kan inte gå runt 

den, vi kan inte gå igenom den, vi måste ta oss över den. Tati ta ta taaa. 60 

meter upp i luften, många trappsteg var det, för den som vägrade åka hiss, och 

hennes vänner, men vi var unga och starka, sprang med svindel i glashuset, 

fladdrande duvblå klänning och skor med konstig klack, redan då. Även du min 

Brutus. Även du. Ärren visar var vi har varit, jag lutar pannan mot ryggen i 

den rosa morgonen, inte vart vi ska, den vita jackan fladdrar som harkrankens 

vingar, livet är ett andetag skört, lika ljuvligt som koltrastens ihärdiga sjung i 

gryningen.

•

 

I hörnet av backen upp mot den intensivt gröna rhododendrondalen som 

ligger gömd bakom näckrosdammen står den. Livets träd, i ett hål bland 

kullerstenarna växer den stora linden med den svarta stammen. Den glittrar 

som ett mörkt hål i höstkvällen, suger mig in till sig när stenarna ligger 
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livsfarligt hala helt täckta av de fallna lysande gula bladen, och du sover under 

mitt hjärta. Algerna ger planeten syre, men åh vad jag älskar träden, för de är, 

de är här långt innan och stannar längre än din varma andedräkt mot min hals.

Universum har fått färg, den djupblåa sammetsnatten där stjärnfall slänger 

sig fram och tillbaka mellan planeter och galaxer, är inte längre mörk och 

behaglig, inte blå som en prinsessklänning över en gravidmage, inte längre 

det trygga varma täcke man sveper om sig för att stänga ljuset ute. Universum 

har blivit blekt och blaskigt, dess ursprungsfärg är samma som pryder de 

flesta människors hem, den trygga vanliga färgen beige. Lika opassande och 

intetsägande som mitt ansikte i morgonspegeln, där inget finns att se, inget 

finns att göra, när universum sviker mig och blir beigt som en svag kaffe latte, 

när jag trodde det var starkt och våldsamt och lämnade stora fläckar av blåbär 

och gräs på dina vita byxor. 

 

Granen utanför mitt fönster har någon gång under de senaste tio åren tappat 

toppen,  istället kommer sig en ny en vildare, buskigare topp, fast inte rakt upp 

utan lite vid sidan av. Inte samma, utan en ny väg, en ny del, ett nytt liv, fast 

ovanpå det gamla. Blev granstammen ett incitament, är toppen inkorporerad, är 

jag exalterad är du dum eller? Det regnar sand från Sahara, en sommar kommer 

regn som täcker de svenska bilarna med ett lager fint grus som blästrar sig in i 

lacken, den beiga rymden kommer närmare. Jag ringer dig igen och igen. 
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Jag känner livet starkare klarare tydligare, precis som den snorgröna 

horisontella linjen man får över sina byxknän när barnen är två och ständigt 

förkylda. Så enkelt, lyft mig bär mig älska mig. De kladdiga varma vätskorna tar 

över min kropp, tar över. Galla snus mjölk spyor vatten. The? Näe teet är slut vill 

du ha en folköl? Barnens frukost äts upp i smyg om natten. I Indien faller rött 

regn, men det är inte grus den här gången, det är rymdgele som trängt sig in 

genom atmosfären och blandar sig med våra sura droppar, tjocka blodceller utan 

dna, det regnar rött och meteoriterna gömmer is och mineraler i sina kärnor. 

Rymden är beige, jag kliver på en bit lego, blöder jag inte då? Din hand om min 

nacke. Jag kysser dig till sömns. Sov du lille prins.

 

•

Jag tog mitt förnuft tillfånga och rätade in mig i ledet.

Gjorde som de andra, mina vilda dagar och mina vakna nätter, nätterna som 

aldrig syntes ta slut ledde mig in på vägen. Varför inte tjäna pengar på det man 

ändå gör. Jag är vaken om nätterna, och jag är ju den som får skrikande bäbisar, 

argsinta byrackor och irrande sjuka att lugna ner sig. Jag sitter tyst och stilla 

och de somnar.

Den första var konstig, så mycket liv och död på samma gång, att tillbringa 

nätterna på en stol bredvid en människa som håller på att ta slut. Har du 
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sett huden, färgen på en döende? Visst vi ska alla dö. Men när det är nära 

förestående, det är inte samma gulgröna som hos inomhusgamlingarna, de som 

aldrig får frisk luft, den vaxlika, lite flottiga huden som stramar och skimrar. 

Jag pratar om den lite halvsvullna, mittemellan rött och grått, där man inte vet 

vad som är högt blodtryck eller ren nekros. Att sitta nätterna igenom och lyssna 

på andetag som när som helst tar slut, fick mig inte att uppskatta livet mer. Jag 

sjönk djupare in i natten bara, mörkret var inte bara ogenomträngligt, det var 

överallt, de små nattlamporna, visslade som bortflugna undulater när hösten 

kröp in.

Han gick bort i gryningen, så där som små gubbar gör, vi hade delat en cigarett 

nån gång ibland innan han slutade sitta upp, han fäste sina blinda ögon i hörnet 

ovanför gardinen, drog ett djupt andetag och sa ”Tack Jesus”, lång paus och han 

sög lungorna fulla av cigarillrök och just när man trodde att han somnat och 

skulle plocka den brinnande cigarillen ifrån honom öppnade han munnen och 

fortsatte, ”För den goda CIGARREN.” R:en rullade ut över rummet som åska och 

jag förstod, att en gång var det kraft, det hade jävlaranamma varit liv i gubben. 

Sen grät han och kupade händerna, ”Jag var tvungen att lämna henne, Jag 

jobbade som galärslav och jag lämnade henne.” 

Jag fick ingen ordning på hans berättelser men hans händer darrade och tårarna 

rullade nerför kinderna fulla av gammelmans pormaskar med stora svarta 

huvuden. Jag frågade om jag fick klämma en, den var oerhört iögonfallande, 
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och jag var tillräckligt ung för att inte låta bli. Han blev tacksam, inte ville 

han sitta där blind och full av pormaskar i ansiktet. Sen drack han kaffe och 

dog av blödande magsår. Han var min första döing, vi tog farväl av honom, 

någon öppnade fönstret för att släppa ut själen, den tog väl spårvagnen ner 

till stationen och tog tåget till Mariestad där den stora granen var. Den han 

brukade sova under innan han kom hem till familjen från sina resor, som 

rallare och sjöfarare. Han berättade att den var stor som ett hus, trygg och varm 

för grenarna gick hela vägen ner till marken, men luften var ren och klar och 

även om man var skyddad mot regnet kunde man se stjärnorna blinka högt 

där ovanför. Han var den förste döde jag rörde, jag la min hand ovanpå hans 

knäppta händer, de såg så tomma ut utan cigarillen, som utan mening. Efter 

det rullade det på, jag började få jobb att sitta hemma hos folk, jag behövde inte 

göra mycket, kom dit i mina snyggskor, tog av mig dem innanför dörren smög i 

strumplästen genom tysta rum fulla av minnessaker som folk från Öland fyller 

sina hem, vi håller hårt i våra minnen. Våra barn springer vind för våg men 

våra hem är fyllda till bristningsgränsen av minnen vi har glömt, men inget 

damm stiger över våra trösklar. Ett rent helvete är viktigt. Det må vara varmt 

men det är jävlaranamma rent. Smutsiga grytlappar visar vilken dålig människa 

man är. Jag satt i ensamma hem och vakade över folk som inte kunde sova 

själva. Efter ett tag kunde jag börja urskilja när drömmarna kom, kunde höra 

dem knacka på ytterdörren och försiktigt tassa över mattorna, trasmattor och 

heltäckningsmattor samma sak. Som pyttesmå hästar skrittade drömmarna in 

ibland med högt huvud och lyft svans, en del gick och slängde med huvudet från 
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sida till sida, frustande, jag satt still och nickade sakta åt dem. Vi blev vänner, 

jag och hästarna från Nattens Cirkus, man visste aldrig vad de skulle hitta på, 

ibland sprutade de eld, någon la sig ner och tvärdog, det var en kort natt.

Jag visste att jag aldrig skulle följa i min farfar Sjökaptenens fotspår, jag skulle 

stanna på den här platsen, aldrig röra mig utanför stadens gränser, aldrig åka 

under en regnbåge på Stilla Havet, jag skulle inte lifta från kust till kust, jag 

skulle stanna här och se på folk som sover, kanske grät jag, kanske satt jag 

still och kände värmen försvinna. Varför låta bli att göra det man är bra på. 

Detta var vad jag kunde, vad jag kan, sitter här på mitt rum på äldreboendet, 

medicinen kryper i benen, jag hör hur grannarna andas i natten, hästarna 

trippar förbi i korridoren jag öppnar dörren sakta och tittar ut, den ljusblåa 

vänder sig om och tittar mig i ögonen. De stora vackra ögonen som bara jag får 

se.

          

 •

I den nästan milda vårvinterkvällen, snörade jag på mig tygskorna och sprang 

ut och sladdade i det grova gruset som täckte asfalten. Hela backen ner mot 

centrum, förbi det mögelluktande sopsorteringshuset, tvättstugan som skrek av 

sköljmedel och dämpade hundbajskorvarnas olika stadier av orange. Jag mötte 

de vanliga, Staffan Hellstrandmannen, två meter lång med rak rygg och ett 

märkligt frånvarande leende som om han inte riktigt hörde hemma i sin egen 
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kropp, som om atomerna monterats om, men vad ska man göra, han går sakta, 

blir omkörd av Hellyhansen-gubben som sparkar sig fram i sin rullstol och 

sprutsvänger så våldsamt in på tunnelbanestationen som körde han guldmoped 

och inte nåt blått på lån från landstinget. De glittrande damerna från de vita 

husen precis vid Huddingevägen som går med huvudena tätt ihop och pratar 

sakta, medan alla observerar dem. Nu har jag nästan sett alla tänker jag och 

då kommer lilla Babaji fortfarande klädd i sin blåa vinterjacka, han lyfter inte 

fötterna utan drar dem framåt i gruset, ett parkinsonhasande med sned rygg, 

ständig skäggstubb och ciggen slappt hängande i mungipan. Alltid på väg hem.

Den galne mannen på Entréplanet har rökt hela trapphuset fullt under 

natten, precis som vanligt, den frånskilde mannen som bor i den angränsande 

lägenheten gråter av förtvivlan och säger att han inte kan ha nånting i 

garderoben, för det stinker rök genom väggen. Jag har inte sett hans barn på 

länge, de kanske har blivit stora. Den galne mannen på Entréplanet förlorade 

jobbet för några år sen, det var tråkigt för honom, jag såg honom en gång 

utanför stället där han jobbade, han stod i dörren och rökte, ingen kunde 

komma in utom röken. Nu ser man bara röken av honom. Det är inte så högt 

i tak här. De äldre damerna i huset kallar inte varann vid namn, de kallar 

varandra vid nationalitet, den svenskfödda kvinnan kallas sålunda för danskan, 

finskan bor högt upp och den lilla jugoslaviskan, åh den sötaste lilla människan 

man någonsin skådat, en tvärhand hög med liten blå täckkappa, hon brukade 

sitta nere i porten mellan tre och fyra på den väggfasta bänken och dingla med 
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benen och vänta. Ett tag var jag rasande på hennes son som tvingade henne att 

sitta där för att släppa in honom när han kom hemcyklande, varför skaffade 

han sig inte en egen nyckel tänkte jag. Jävla gubbe. Fast sen förstod jag, att det 

var det som höll henne igång, hon tog hand om sin lille son. Det var hennes 

uppgift, det som höll henne igång, det var det hon levde för, på söndagarna satte 

hon sig på rullatorn och så skjutsade sonen henne till kyrkan och hennes långa 

råttsvansar fladdrade i vinden. Vi vinkade alltid till varandra men hon pratade 

aldrig, jag tror inte att hon någonsin lärde sig det nya språket. Nu är det över ett 

år sen jag såg henne, sonen cyklar runt i sina shorts och tar sen upp cykeln i den 

lilla hissen och tvättar noga av hjulen innan han leder in den i lägenheten. Han 

öppnar porten själv nu. Nyckelbarn.

Jag stavar mig genom de södra förorterna ä-l-s-k-v-s-j-ö-r-å-h-ö-g, där det råder 

febril byggaktivitet. Fåglarna tar över alla de små träden och bygger sig uppåt, 

två duvor har tryckt ner sina feta arslen i ett yttepyttelitet bo av björkkvistar, 

jag tar kort på dem, de rör sig inte ur fläcken. Två dar senare går jag förbi igen 

och då är duvorna väck, har bytt adress i ett huj som riktiga stockholmare. Livet 

går vidare, vidare, vidare. Bryter mina vanor som pinsamt väl korrelerar med 

de 86-åriga-änkornas och rör mig ute på kvällen, får en förnimmelse av ett förut 

där jag står och väntar under det orangea gatljuset, minns hur det var att leva 

i skenet av en gatlykta, hur det smög sig in i rummet om kvällen och gjorde 

långa skuggor att drömma i. Kall näsa mot min kind. I skymningen flockas 

kulturkoftorna kring Björns Trädgård, strax därefter smyger nästanfjortisarna i 
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för tunna kläder. Vi stannar ute hela natten. Hamnar nästan i nostalgikoma när 

vi går förbi porten till den gamla rockklubben, minns du de som satt och skrev 

ovanpå högtalarna, så fnissar vi, ja dem man ville ligga med, men inte prata 

med. Det hysteriskt skarpa ljuset i tunnelbanan kan inte dämpa mig, jag ler hela 

vägen hem. Att ligga på en äng av rosa kattfot i maj. Ta rygg. Tar mig samman. 

Går vidare, bredare, trappar upp och bryter ner. Fotsvettsskorna däckar mig, 

förstår att luktsinne betyder att förkylningen äntligen är förbi, kroppen 

svämmar över av alla nya blodkroppar, hjärtat slår jämt, jämnt och ständigt, jag 

hör inte tvivlet ropa längre, pulsen hamrar. Det eviga hamrandet. Jag har den 

permanenta guldpennan dold i handen och ritar ett hjärta på spegeln i hissen. 

46 nästan 14.
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