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Förr stannade göteborgståget i Svalöv. Då kunde det hända att gi-
tarrläraren somnade i Malmö och vaknade i Åstorp, sovande pas-
serade han Svalövs station, yrvaken ringde han från Åstorp och 
undrade om någon kunde hämta honom. Det kunde någon.

Nu stannar inga tåg i Svalöv. Inte sedan åttiotalet, faktiskt. Men 
då och då utlovas pågatåg. Senaste budet är 2021. Det kan tyckas 
ligga långt fram i tiden. Men tid går så fort nu.

Där Svalöv slutar står alltså inte tågen och väntar. Man får ta 
bussen.

Där Svalöv slutar tar resten vid. Förlagen. Småförlagen. alla de 
andra möjligheterna.

I den här antologin presenteras sjutton författare som står vid 
svalövsgränsen. De är på väg mot resten.

anne Olsson
2/4 2009

Det sägs att alla vägar bär till rom. På plats i rom bär alla vägar 
därifrån, det är inte märkvärdigare än så. Samma sak med Svalöv. 
På plats i Svalöv bär alla vägar därifrån. Där något slutar, där bör-
jar något annat. Där Svalöv slutar, där börjar världen.

Paul Ström
28/4 2009

Förord
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Min första tid i lumpen närde jag ett skavsår vid min häl. Eller 
egentligen var det två skavsår, ett på vardera häl. Det hade börjat 
som en olyckshändelse. Någon var tvungen att hämta kvällsmaten 
på markan och trots att jag hade tagit av mig strumporna och låg i 
min säng drog jag på mig mina kängor, barfota, och gav mig ut till-
sammans med två andra för att hämta hem de eftersökta mackorna 
och juicepaketen. Efter den korta promenaden fram och tillbaka till 
markan så blödde båda mina hälar efter att mina kängor, fortfarande 
stela och nya, hade skavt dem vid varje steg. Jag tog såklart av 
kängorna direkt när jag kom tillbaka till baracken men skadan var 
redan skedd, och jag kunde inte hitta någon med ett skavsårs-
plåster. 

Nästa morgon var en vanlig morgon i början av lumpen, man var 
morgontrött, man skulle städa baracken, man skulle, i mån om tid, 
hinna äta frukost och man skulle putsa sina kängor och raka av 
sitt fjun. allt det här hann jag med och eftersom jag nu, till skillnad 
från igår kväll, bar strumpor i kängorna så kändes inte skavsåren 
av lika mycket. 

Efter uppställningen – där jag godkändes men ombads att skaffa 
en rakare hållning – skulle vi ha marschträning. Inte mig emot, jag 
tyckte att marschträning var det absolut trevligaste vi hade att 
göra den här första tiden. Man gick runt i solen i långa led och 
hade gott om tid till att tänka på annat. Iallafall hade jag tid till 
att tänka på annat då jag innehar ett bra taktsinne vilket innebar 
att jag gick i rätt takt utan att tänka; när någon sade ”höger om!” 
väntade jag en och en halv takt och svängde sedan åt höger. vissa 
hade dock stora problem med det här och fick titta ner i marken 
och försöka skutta sig in i takten efter varje sväng eller halt. Men 
som sagt, jag var en naturbegåvning och använde all min marschtid 

Skavsår
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till att fantisera och fabulera.
Så efter en timme i den knivskarpa solen och min för stora over-

all började hjärnan att tappa stinget lite, mina fantasier fick större 
fokus på abstraktion och färgrika mönster. Jag började tappa 
kontakten med verkligheten mer och mer för varje sväng vi gjorde 
ute i hettan. vi hade börjat tidigt på morgonen och nu var det sen 
eftermiddag och vår ”arbetsdag” var slut. Någon blåste i en vissel-
pipa och vi splittrade oss och gick upp till våra sängar för att lägga 
oss i dem och blunda. redan på vägen upp började mitt huvud 
klarna. Jag kände att det var något konstigt med mina fötter. De 
kändes avdomnade. Jag kom upp till min säng och la mig i den, 
sedan tog jag av mig mina kängor. Det såg inte bra ut. Mina strum-
por var stela av torkat blod, jag tog av mig dem också. Nu såg det 
verkligen inte bra ut. Det hela såg väldigt otäckt ut, som om någon 
slabbat på två bitar köttfärs på mina hälar, sprutat på lite ketchup 
och sedan lämnat platsen. 

Filosofiskt lagd som jag är började jag fundera på det här, när 
jag plötsligt märkte att det var morgon och full fart på luckan. Det 
verkade som jag hade sovit över frukost för folk kom in med ägg i 
mungiporna och mätta miner. Jag kliade mig i mitt avrakade hår 
och och tittade på klockan och kände en liten panikbomb brisera 
i min mage när jag förstod att det bara var fem minuter kvar till 
uppställning. tursamt nog hade jag ju redan kläderna på, så det 
enda jag behövde göra var att varsamt ta på mig de gråa ullstrum-
porna och ännu mer varsamt dra på mig mina svarta kängor för att 
sedan halta mig väldigt långsamt till uppställningen i korridoren.

På vägen dit fick jag några riktigt roliga kommentarer om att 
jag kanske hade bajsat på mig för att jag gick så konstigt, men 
jag svarade sanningsenligt att jag inte hade besmutsat mig utan 
endast hade skavsår på hälarna. Skämten slutade inte direkt utan 
jag fick höra några ganska fyndiga om att jag kanske hade fått på-
hälsning av en tjock, homosexuell man, och några gick så långt att 
de gissade att han var mörkhyad också, på grund av det statistiska 
faktumet att svarta män är mer välutrustade och att en sådan skulle 
göra min gång mer skev än kanske en man av annan nationalitet, 
till exempel en asiat. 
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När jag stod där och försökte att inte skratta ihjäl mig åt mina 
jätteroliga och superfyndiga kamrater såg jag löjtnant Kalén gå 
med arga steg längst bort i korridoren. Gruppledarna vände sig 
snitsigt om och utstötte ”Givakt!” och vi ställde oss i givakt. Sedan 
gjorde löjtnanten och gruppledarna sin vanliga procedur där de 
skrek fram och tillbaka till varann vilka som var närvarande.

”Grupp ett! Närvarande elva! Frånvarande en: Bengtsson, på loge-
mentet”, skrek min gruppledare när det var hans tur. 

Bengtsson var från värmland. Han var lika gammal som alla 
andra men han såg ut som trettio. Han hade ett bockskägg och 
pratade med dov basröst. trots hans mogna utseende hade han 
väldigt svårt för att passa in i Sveriges armé. Jag gillade honom.

löjtnant Kalén gick in på logementet och vi stod kvar som statyer. 
Efter att vi hört den dämpade konversationen inne på logementet 
ett tag kom Kalén ut och ställde sig mot oss. Sedan skrek han ”avgå” 
och vi avgick. Jag avgick dock inte lika bra som de andra utan hal-
tade ganska markant. Såklart såg Kalén detta och jag fick snällt 
halta tillbaka till honom där han stod och såg arg ut. Som vanligt. 

”arborelius, vad är problemet!”
”Jag har skavsår, löjtnant.”
”Har du inga skavsårsplåster!”
”Nej, de var slut, löjtnant.”
”Får jag se!”
Jag tog av mig mina kängor och strumpor och visade honom 

förödelsen. Jag kunde se att han blev ganska imponerad ändå, hans 
ansiktsdrag ändrade sig en millisekund till ett uttryck av fascination. 
Men sedan fort tillbaka till ilska.

”Det där var väl jävligt onödigt!”
”Ja, löjtnant.”
”Systern kommer in om 45 minuter så du får vara med Bengtsson 

på logementet så länge!”
”Ja, löjtnant.”
”Direkt när du har varit hos syster så ska du rapportera till kap-

ten Strand!”
”Ja, löjtnant.”
”Hmpf!”
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Han gick iväg med smattrande kliv. Jag stod kvar och tittade på 
den arga mannen. När han försvunnit runt ett hörn och ljudet från 
hans steg avtagit haltade jag in till Bengtsson.

Han satt och snörvlade och tittade ut genom fönstret. Det var 
solsken igår men idag föll regnet som om någon gjorde sig redo för 
att sätta ett strykjärn mot jorden. Jag var glad att jag var skadad 
och inte ute i gyttjan och lekte krig. Det var en ganska tafatt stäm-
ning i logementet. Jag hävde mig ner i min säng och fiskade ut en 
bok ur mitt skåp. 

Efter fem minuter eller så, vände sig Bengtsson om och tittade 
på mig. Han såg inte ledsen ut längre, tvärtom faktiskt. Han log och 
såg väldigt nöjd ut. Sedan hämtade han en karta frimärken och sin 
civila väska. Han la ner frimärkena i väskan, sedan fortsatte han 
att lägga ner saker: Försvarets hudsalva, Försvarets skoborste och 
skoputs, fyra par Försvarets kalsonger, två st skjorta 90, tre par 
jägarskjortor, en kartong med te, ett tjugotal påsar med pulver-
soppa, några påsar med va-mat och en massa andra smågrejer som 
han hade i sitt skåp. 

”Jag packar”, sade han när han drog igen blixtlåset på sin väska. 
”Jag ser det”, sade jag. ”varför?”
Han svarade inte direkt, istället gick han runt och visslade och 

slätade till sin sin säng. 
”Man bölar lite så får man åka hem”, sade han på sitt bonniga 

vis efter ett tag. ”Flickan väntar ju därute, så jag skiter i det här.”
Det lät ganska vettigt. Jag frågade om han tänkte stjäla alla gre-

jerna han lagt ner i sin väska och det skulle han ju såklart, när 
han kommit ut så skulle han inte ha någon inkomst så första tiden 
skulle de leva på pulversoppa och Earl Grey, och klä sig i mörk-
grönt.

”Jag tycker det låter toppen”, sade jag. 
Jag hade själv haft långt gångna planer för att komma ur denna 

enformiga soppa som var lumpen. Men jag vet inte, jag hade vissa 
inbyggda hinder i min hjärna som gjorde att jag inte kunde börja 
fejkgråta eller böna och be om att få bli hemskickad. 

Men nu hade jag ju mina skavsår. Om jag lyckades behålla dem 
några veckor till skulle jag säkert ha missat så mycket av grund-
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utbildningen att jag inte skulle duga som soldat, de skulle vara 
tvungna att skicka hem mig.

Jag lade mig ner på min säng och började läsa min bok igen, 
fast jag kunde inte koncentrera mig, det enda jag tänkte på var hur 
dessa skavsår var min gyllene biljett bort från detta. Bengtsson 
fortsatte packa, visslande på en entonig låt. vi hade det ganska 
trevligt tillsammans ändå.

Sedan kom sjuksystern in och jag följde haltade efter henne in 
på hennes rum. 

Hon trodde att jag simulerade.
”Så vad är egentligen problemet?” sade den luttrade tanten och 

lutade sig bakåt.
”Det här”, svarade jag lika nonchalant och tog av mina kängor. 
Hon lutade sig ännu mer bakåt, faktiskt så långt bakåt att hon 

ramlade av stolen. Hon ställde sig inte upp direkt utan låg och pus-
tade ett tag. Jag satt lugnt och väntade. till slut kom hon upp och 
borstade av sig själv. Hon tittade ner i marken och slog sig lite på 
kinderna som för att peppa sig. Efter några fler djupa andetag tog 
hon äntligen en titt på mina skavsår. 

Hon hade en liten flaska som hon då och då tog en liten hutt ur 
samtidigt som hon med hjälp av pincett och bomullstuss lyfte på 
skinnflikar och flyttade på levrat blod för att försöka komma under-
fund med hur omfattande skadan var. Min besvikelse och hennes 
lättnad var stor när hon gav mig en krycka och sade att det nog 
räckte med den och två tjocka strumpor på varje fot och skavsårs-
plåster för att återgå till mitt normala, skavsårslösa liv. Det här var 
vad jag inte ville. Jag ville återgå till mitt normala lumpenlösa liv. 
Men istället fick jag halta tillsammans med min krycka till Kapten 
Hjelm och anmäla mig.

Dagen efter startade med en joggingtur som jag naturligtvis inte 
kunde ta del av på grund av min skada. Det var en ung furir som 
skulle hålla i joggingen så han lät mig stanna på logementet. Men 
Bengtsson höll mig inte sällskap idag, han hade packat sina väskor 
fulla med tjuvgods och åkt hem kvällen innan.

Det är tråkigt på ett logement. Det finns inget att göra. Jag hade 
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läst klart min enda bok och nu satt jag bara på sängkanten och 
tittade på sängen bredvid. Den var likadan som min säng. Jag tog 
av mig mina kängor, strumpor och skavsårsplåster och tittade på 
mina sår. De såg ut att koagulera till fina sårskorpor.

Jag placerade min högra fot så att hälen var upp och sedan 
tog jag min känga och slog på min häl med dess sula tills jag var 
tvungen att sluta för att smärtan blev för stark. Det rann blod och 
var och jag kände mig väldigt svimfärdig. Sedan samlade jag mig 
och gjorde samma sak med min andra häl. Efter detta tog jag damm 
från golvet och masserade in i de öppna såren. 

Jag fick träffa sjuksystern igen. Hon gillade inte vad hon såg. Båda 
mina sår hade infekterats fullständigt och var nu avgrunder ner 
mot en mörkt rödrosa evighet. Hon ordinerade att jag skulle använda 
två kryckor samt inte använda kängorna utan helst några skor som 
inte hade häl. Jag sade att jag hade ett par flipflops med mig i min 
civila packning. Hon såg bistert på mig innan hon suckade och sa:

”Jaha, det får väl gå då.”
Att ha full stridsmundering och flipflops känns underligt. När 

jag bar mina orange surfingtofflor skämdes min pluton för mig. 
Det sade de rakt ut, det var inget de besvärade sig att hymla med. 
I armén marscherar man överallt i grupp men nu fick jag hoppa på 
mina kryckor ensam istället, tjugo meter efter plutonen. De tyckte 
det var bättre så.

För att upprätthålla infektionen var jag då och då tvungen att 
upprepa proceduren med kängan och det gjorde lika ont varje gång. 
Men min plan verkade fungera, jag fick vara med på färre och färre 
övningar och det lilla jag lärde mig försökte jag glömma bort så 
fort som möjligt. Om jag fick en teoretisk fråga svarade jag fel även 
fast det tog emot. Jag tyckte nu att jag låg långt efter gruppen i 
utbildningen. 

En dag skulle resten av plutonen ut i skogen och bo i enmanstält 
och skjuta AK-5:a. Jag fick dock stanna kvar ensam på logementet 
och inte göra någonting. vilket passade mig bra. Men när klockan 
var tio och jag precis gått och lagt mig för natten kom en ung furir 
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in. Han var väldigt brysk och sade åt mig att klä på mig, vi skulle 
ut. När jag klätt på mig så sade han:

”Och ta på dig stridsväst och packa en ryggsäck med sovutrustning 
också.”

Nu var jag rädd.
Med ryggsäcken och flippfloppen på hoppade jag efter furiren 

till en av livgardets bilar, en minibuss av märket Mercedes. Det 
ösregnade ute och på den korta promenaden ner till bilen hade jag 
blivit dyngsur. När jag hoppat närmare såg jag att den var full med 
disk, massor av försvarets stora mattermosar med tillhörande sle-
var.

”vi ska diska”, sade furiren och såg ungefär lika nöjd ut som mig. 
vi åkte till någon sorts diskställe och körde igång. Mina kamrater 
hade ätit potatismos, pannbiff och brunsås till middag. De termo-
sar som det varit pannbiffar och brunsås i var ganska lättdiskade, 
men potatismoset hade förvandlats från trevlig potatissmet till 
något sorts ljusgult klister. När vi diskat färdigt var klockan tolv 
och både jag och furiren luktade matrester och hade klumpar av 
potatismos högt upp på våra ärmar. 

Sedan bar det iväg på mer äventyr. vi åkte i den skumpiga mini-
bussen. Jag tror Försvaret tjänade pengar på att inte sätta i någon 
fjädring. Den här minibussen tog oss rakt ut i skogen. På små och 
kolsvarta vägar studsade vår bil fram, vindrutetorkarna gick som 
suddiga streck fram och tillbaka över mitt medvetande. vi åkte 
längre och längre in i den mörka skogen. 

Plötsligt stannade bilen och jag tittade ut. Inget förutom blött 
mörker mötte mina ögon.

”Hoppa av här så kommer din gruppledare om en stund”, sade 
furiren med illa dold skadeglädje.

Jag tittade på honom och hoppades att mina ögon förmedlade 
en tiondel av det hat jag kände. Jag tog på mig min regnjacka och 
gick ur bilen.

Efter tio minuter kom min gruppledare. Nilsson hette han, han 
var lite på den asociala sidan men han älskade lumpen. Innan jag 
såg honom hörde jag honom för han visslade. Han gick alltså och 
visslade i detta vattniga inferno. 
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Han kom fram och sade typ ”häng med, kompis” samtidigt som 
han gjorde en gest med handen. I hans lilla huvud var det nog väl-
digt tomt och stilla. vi gick uppför en brant sluttning full med stenar. 
Mörkret och kryckorna gjorde det svårt för mig att ta mig fram, 
men Nilsson gick på som vanligt, visslande utan att titta bakåt för 
att se att jag hängde med. 

Efter en smärre strapats kom vi upp till någon sorts plan yta. 
Mina skavsår bultade. Det var vit mossa överallt och mina ögon 
som nu hade vant sig lite vid mörkret kunde se plutonens enmans-
tält ligga utspridda över området som små puppor, redo att kläcka 
ur sig fullfjädrade krigare. Eller nåt. 

Nilsson tänkte gå och lägga sig i sitt tält men jag påminde honom 
om att jag inte visste hur man satte upp ett enmanstält eftersom 
jag missat den genomgången. För första gången under värnplikten 
såg Nilsson lite irriterad ut. Jag tog det som en personlig seger. 

Helt otroligt nog så måste man tälja sina egna tältpinnar till 
arméns enmanstält. Detta fick jag lära mig av Nilsson, han skick-
ade iväg mig för att hitta pinnar medan han förberedde tältet. 
Muttrande traskade jag runt i mossan och försökte hitta pinnar 
och det fick inte vara vilka pinnar som helst. Man behövde fyra 
små att sticka ner i tältets hörn och man behövde en lång, böjlig 
som man skulle forma till en båge och sticka in i tältet så att det 
blev ett tält och inte en hög med tyg.

Det säger sig självt att det är svårt att hitta en pinne som är en 
och en halv meter lång samt går att böja till en ganska snäv båge, 
särskilt eftersom de enda träden som fanns runt lägret var tallar. 
Jag hade hittat de fyra hörnpinnarna i alla fall. Nu gick jag despe-
rat runt och letade efter den sista.

till slut hittade jag en liten babygran som jag tänkte att jag kunde 
kvista av och använda som pinne. Jag kände mig riktigt miserabel 
och tog ut mina frustrationer på granen. Jag högg och slog med 
min kniv. Det sprutade kvistar och barr. En varm känsla spred sig 
i min högra hand, jag tyckte det kändes bra ända tills jag förstod 
att jag hade skurit mig i den. Blodet droppade. Jag var nu riktigt 
jävla urless på hela grejen. Jag högg hetsigt av den sargade granen 
och gick bort till Nilsson och slängde mina ihopsamlade pinnar 
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på honom samt förklarade att han fick sätta upp tältet för jag var 
tvungen att plåstra om mig själv.

Jag virade första förband runt min hand medan Nilsson käm-
pade med tältet. till slut var han klar och det såg faktiskt ganska 
lovande ut, tältet såg ut som ett tält, min gran hade funkat. Nilsson 
tackade för sig och gick lade sig i sitt tält. Jag hittade ingången och 
kröp in i mitt tält.

Det var rätt skönt ändå. Den vita mossan var mjuk och jag var 
relativt torr också eftersom regnjackan är en av Försvarets saker 
som faktiskt fungerar som den ska. utmattad som jag var somnade 
jag nästan direkt. 

Jag vaknade en timme senare i en sjö. Granen hade inte klarat 
trycket från regnet och nu låg jag i någon sorts ”tältpåse” full av 
regnvatten. Som tur var låg jag i en lutning så det mesta av vattnet 
hade samlats nere vid mina fötter. Jag förbannade diverse saker 
och sedan kröp jag ihop i fosterställning längst upp i tältet och 
försökte sova igen. 

Jag drev in och ut ur sömn hela natten och därför var det inte 
så konstigt att när jag såg löjtnant Kalén ligga bredvid mig i tältet 
trodde jag att det var en dröm.

Det hade slutat regna och morgonljuset lyste in genom tältets 
gröna väggar. löjtnanten låg fullt påklädd bredvid mig och tittade 
upp i tältets tak. Han såg arg ut och höll en aK-5:a mot sitt bröst. 
Det var väldigt trångt i enmanstältet.

”Godmorgon”, hasplade jag ur mig innan han hann säga något.
Han fortsatte att titta rakt upp i taket. Jag kämpade mot min 

impuls att känna på hans ansikte för att se om han var verklig. 
Plötsligt talade han:

”Det här är nog det sämsta tältet jag någonsin sett!” 
Berätta något jag inte vet, tänkte jag men behöll det för mig 

själv. Han fortsatte, utan att titta bort från tältets tak:
”Det är ett avskyvärt tält! Men så var du ju inte med när de 

andra lärde sig att sätta upp tält heller. Du tror du kan komma 
undan! Jag vet precis vad du håller på med. Du tror att bara för att 
det är pinsamt och obekvämt att ta med dig ut på övningar så kom-
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mer du slippa. Och du tror att om du missar tillräckligt mycket av 
grundträningen så kommer du att få slippa resten av lumpen! Men 
jag ska berätta en sak för dig, jag kommer inte låta det hända. vad 
vi än gör nu kommer vi att släpa med dig och dina äckliga skavsår. 
Du kommer att göra exakt samma sak som alla andra, bara lite 
långsammare och iklädd dina fula tofflor! Det är augusti nu men 
även om dina skavsår på något mystiskt sätt inte läker, kommer jag 
dra ut dig på fältveckor ända in i januari… är du rädd arborelius? 
Du borde vara rädd!”

Jag var livrädd.
tystnaden lade sig återigen, vi låg båda och tittade rakt upp. 

utan förvarning rullade löjtnant Kalén ut ur tältet och började 
skjuta med aK-5:an rakt upp i luften för att väcka de övriga.

Nu började en ny dag i kronans tjänst. Overklighetens vågor 
slog in mot mig.
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Du står lutad mot bron. Blank is lyser kall under dig. Du tänker 
att det skulle göra ont om du hoppade. vad skulle gå sönder i din 
kropp först? Förmodligen benen. Hälsenorna skulle slitas av och 
ge ifrån sig ett smackande ljud likt en trädgren som knäcks. vad-
musklerna, komprimeras till en oigenkännlig massa. Smalbenen 
brytas av på flera ställen och dina händer flisas upp mot sylvass is 
som morötter mot ett rivjärn. Fingrarna går av, ett efter ett, när du 
försöker parera landningen.

Du lutar dig över räcket. Ciggen i din mungipa, din nya hjälm 
håller du i ena handen. Den andra handen greppar det kalla stål-
räcket. Motorcykeln är parkerad intill trottoaren. Stressade bilar 
rusar förbi och sprutar gråslask åt alla håll. 

Solen har inte börjat värma än, det är egentligen för kallt att 
köra motorcykel. Men du kunde inte motstå längtan efter farten. 
Du har alltid varit på väg, tänker du där du står och tittar ned över 
det frusna vattnet.

Kommer du ihåg när ni gick på isen, för så många år sedan 
nu? Kommer du ihåg hur snoret från din näsa hade fryst till grön 
kristall över läppen? Din gula overall och pälsmössan som kliade? 
Skidorna du envisades att åka på, hela vägen till ön? Din mamma 
som gick bakom med ryggsäcken och vagnen. Du, bara fyra år gammal 
med blodsmak i munnen. 

Kommer du ihåg Herman som huttrande mötte er vid fyren, Sjö-
fåglarna, i rutig flanelljacka? Nira som stod och kedjerökte, iklädd 
bara morgonrock på altanen när ni kom upp till huset? tårarna 
som trängde ut ur hennes ögon när hon omfamnade din mamma 
och pussade dig shalom på kinden?

Minns du, Simon, den stora räfflade vita lådan med gulnade 
fläckar på? Spänningen när Herman visade dig hur man vred ur 
värmen med den där fyrkantiga lilla nyckeln. Och kommer du ihåg 

Isteckning
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hur häpen du blev av det du såg? Den bruna vätskan porlade ur 
röret från elementet och fyllde upp den vita kaffemuggen. Den med 
text och hästar på. Hur du kiknade av skratt när Herman tog mug-
gen mot munnen och låtsades dricka av det du trodde var kaffe? 
Gång efter gång tills du låg i skrattkramper och slog händerna mot 
golvet.

Kan du fortfarande känna lukten inne från barnkammaren? Den 
som Nira ställt i ordning för din skull? Med förhoppningen om att 
de nymålade väggarna skulle hålla dig och din mamma kvar. Få er 
att stanna upp i er flykt. Kan du fortfarande se den vitspräckliga 
måsen framför dig när du blundar? Sjöfågeln som hängde i taket 
och flög omkring med stora vingslag i en lavendelblå himmel när 
du drog i snöret. Kommer du ihåg att Nira och din mamma sjöng 
dig till sömns med judiska frihetssånger när du inte kunde sova?

Kom ihåg doften Simon! Doften av nybakade brötchen med kummin 
på. De små ostarna som du var så förtjust i, mjölken i trekantsför-
packning och brasan som sprakade i vedspisen.

Minns Davidstjärnan som följde med dig kring halsen. Hermans 
bekymrade min och Niras tårar som bildade spår i snön när ni tog 
ett plötsligt farväl över isen.

Du tar ett bloss på din cigarett, röken är kall och blandas med 
dina andetag. Du börjar tappa känseln i fingrarna. Handen vilar 
fortfarande på räcket och är illröd. Med blicken följer du en finlands-
färja ute på öppet hav.

Kommer du ihåg hur du slog ihop händerna av förtjusning när 
mormor annas hemlagade Kalakukko och köttpiroger sattes fram 
på bordet? Mormor anna i sin mjuka sammetskjol med lila knap-
par, smaskandes på den inbakade fisken i den dova värmen. Pinn-
stolarna av furu och de grönmålade köksluckorna som luktade 
kvavt.

Kommer du ihåg skolgården? Du knöt händerna och slog, slog 
ifrån dig allt. Slog tillbaka på stora killar utan ögonbryn, sju år 
gammal och redan en stor karl. Minns ögonbrynet, judebrynet som 
du retades för i Finland, tjockt och mörkt. Det enda du har kvar av 
honom.

Simon minns din pappas krusade svarta hår och skäggstubben 
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som aldrig blev äldre än fyra dagar. Han den muskulösa vakten 
med aK-47:an hängd över axeln och stora varma händer. Minns hur 
han på kibbutzen utanför tel aviv, slog ut med armarna och kysste 
din mamma passionerat. Höjde dig mot himlen till färgerna du alltid 
älskat. Vitt och blått. Du till siluetten av flaggan.

Minns! trots att du var för liten för att komma ihåg något alls, 
hur stolt han visade dig dadelpalmerna och apelsinträden. Hur du 
på hans axlar blev lovad att få bada i simbassängen på andra sidan 
stålstängslet när du var gammal nog. 

Du står lutad över bron och ser ut över isen. Finlandsfärjan är 
långt borta nu. Du släpper taget om din vita motorcykelhjälm. utan 
att släppa finlandsfärjan med blicken lutar du hjälmen mot räcket 
mellan dina fötter.

Ditt ringfinger är prytt med en vigselring i guld med hennes 
initialer. Hon med stort H. Ni har drömmar ihop och hon väntar 
ditt barn. ringen vittnar om det som ska komma. Det du lovar dig 
själv att aldrig glömma. rädd att tappa ringen stoppar du in handen 
i fickan på motorcykeldräkten.

Minns din mammas söndergråtna ansikte och skriken efter hjälp 
bakom låsta dörrar. Din pappas tjocka nävar som slog. I väggen, i 
dörren, ilskna krävande under sena nätter och ljusa mornar. Minns 
du hur långt det hann gå innan du och din mamma flydde?

Ett moln skymmer solen. Känseln i din hand är helt borta nu, 
du håller upp den mot himlen, synar den. Skinnet är knottrigt och 
håret på handryggen är svarta minnen.

Molnet rinner av solen och handen spelar piano mot dess strålar. 
Minnens avlägsna melodi: Hava nagila, hava nagilahava nagila 
venis’mecha.

Lillfingret rör sig sakta och stelt genom luften, pekfingret käm-
par sig in mot handflatan. Du knyter handen. Pumpar liv i den. Du 
kastar fimpen över räcket, ser glöden försvinna ned i en vid båge. 
Sedan sätter du på dig hjälmen, drar ned visiret och startar din blå 
motorcykel. Du kan känna hur glöden från din kastade cigarettfimp 
bränner hål i isteckningen bakom dig.

Nynnandes på Hava nagila försvinner du bort över bron, ifatt 
med dina minnen.



24 jonatan brännström

sprIckor I taket

Bonden Ola kom och gick
som han ville
han pratade med djuren
inte med människorna

hans lada var full
av hoppvänligt hö
åkern nedtyngd
av gyllenbrun dynga
runt hans gula hus
låg daggen tyst

bonden Ola kunde böja
spikar med händerna
vi var alltid lika rädda 
att ramla ned 
när vi följde med honom
upp på hans stora muskler

Mot sprickorna i taket.

ur Min barndoms ABC
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Kafferep 

Kronobergsparken tittade in 
på kafferep ibland
genom fönstret i gammelfarmors kök

vi fick mandelskorpor och saft
på hennes gröna vaxduk
med vita blommor

nu är det vi som tittar upp
ifrån Kronobergssparkens gröna duk

längtar oss in genom hennes fönster.

förbjuDet 

Det var förbjudet att hålla till
i mormors kök
då hon lagade mat
på vårat Edesö

likaså var det förbjudet
att lägga surströmming
under mattan en sensommardag

vilket jävla liv det blev!
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Vara Vän

vi sökte Gurra och jag
rökte cigg och hade folkölsfylla
för första gången
det var livet

hans pappa dog
Gurra sökte vidare
jag kom av mig 
försvann långt in i mig själv

vägen ut har jag inte hittat än.

eY len! 

Mamma sa åt mig att gå rakryggad
genom korridoren
det gick hela vägen ut på skolgården
där jag sattes på plats 
av stora killar med mustasch

efter första dagen i sjuan
simmade jag runt i en limtub utan lock 
brorsan ställde upp
som han alltid gör
när jag hamnar i klistret 

han samlade ihop mig igen
killarna med mustasch
fick stryk

av större killar med skägg.



27jonatan brännström

hjäLten

Från tarzanberget 
såg jag honom flyga
dansa med svanarna
ut från klippväggens högsta fall

Zorba
kungen av Sparta
Walter Scotts Ivanhoe

Min morfar klädd i gröna badshorts.

åka Melkers nya bil

Någonstans mellan
skokräm och bränt gummi
luktade hans nya bil

från fönstret
hivade jag handgranater
minor och dynamit
pressades genom armstödet 
i baksätet
sedan flydde jag min väg
över milslånga telefonledningar

Det gör jag fortfarande i pappas nya bil.
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vÅr familj

De andra har aldrig funnits 
i mig och i min familj
vi är dem 

alla spelar roll
rollen som oss själva

 vi är varandra.
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ännu en eftermiddag _____ jag
             vaknade
             dödade

och insåg att jag blivit lurad igen.
Hälften av allt som var ______
    passerat
    försvunnet
    rött

låg utslängt utanför fönstret.

Den värdefulla skivsamlingen var kvar
pubertetens kreativa resultat var kvar
det tillfälligt lånade elementet var ______.    
                       iskallt
            kvar

Jag ville inte hitta den skyldige
______ hade ju aldrig ens varit här.
du
möjligheterna

aldrig ens varit ______
    här
        i närheten
        intresserad
______
.
av det som var vackert.
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   och 
  pälsen och
    läder  och den skrikande minkvalpen skriker
          och skriker
          och en sommarpraktikant
                     sträcker ut en tunn arm
          och använder samma nål en gång till.
              I flytande form försäkras pälsmästaren
       om att gasen dödar, och inte en sjukdom

  

Pälsen
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   och
   pälsen
   och pälsmästaren kommer
   och 
        han har gjort det förut.
            under ett år dödas
            en halv miljon gestalter av en sort
   och några tusen av en annan
   och
  pälsen  och
 blivande läder 
   och 
  pälsar    dansar istället för att vänta.
    Kulminationen sker när maten är klar
   rutten fisk åker alltid i mittgången
          ovanför läderhuden
        matas för att bli mer vacker,
    hålls innanför buren
            under tak för att bli mer len,
    pälsas av och sys om 
         för att klä en naken kropp
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Det yttre
          är på väg
       att spricka
      sönder.
    Anonymitet kan klottra istället för att njuta   av det vackraste som finns.
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   läder  
              mot
   läder
          blir ljud 
          i öronen.
      tillsammans med ögonen
      kan en nätbur av anonymitet öppnas
             och lämna döda fiskar,
          förbi en hund som vaktar, bort
   från nätinringat område, bort
      mot vägen.
          Svettig päls mot torr
           asfalt blandas med blod
             och aktivistångest
          i dagarna kring midsommar
              behövs inga pälsar.

Det yttre
          är på väg
       att spricka
      sönder.
    Anonymitet kan klottra istället för att njuta   av det vackraste som finns.
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   tillsammans
    med smaken klär vi av pälsen
           lyckan       sprids 
   i en sommarpraktikant när olyckan infinner sig i pälsmästaren
          då en produktion rymmer till kraset.
        Jag slutar halv fem som vanligt.
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       Sitter 
       nakna
               och blottade mot varandra
              alla rutor av luft 
               håller kvar pälsar
           pälsmästarens
           mästerpäls
              ligger på
        samma plats där
             vaccinet
      tog
      slut.
     Ingen skulle någonsin fått veta. 
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En decembernatt slog snön ut i los angeles rymd som en vit 
oändlig blomma. Jag var nere vid piren på Oxnard Beach och såg 
hur stranden fylldes av snöflingor som lyste som vita eldflugor mot 
den svarta himlen. Det var första gången det snöade på femton år 
och det var en märklig syn.

Nästa dag var hela Kalifornien vitt. Jag tog bilen och åkte från 
los angeles uppåt kusten. Stränderna låg öde utmed vägen. Det 
började snöa allt mer och uppe vid Canpinera Beach var det svårt 
att se mötande bilar. Jag stannade vid fyren på Point Piedras 
Blancas. Här låg en strand med bra vågor som få kände till. Jag 
gick genom snön ner till havet. utsikten mot Stilla Havet var en vit 
vägg.

Det här var Brians mark. Kalifornien. Han hade varit överallt 
och allt tillhörde honom. Jag såg vad som helst och tänkte på Brian. 
Jag såg färgen röd. Jag tänkte på hans röda byxor. Något han inte 
ens hade. Mina tankar var ett tåg som ursinnigt rusade mot min 
bror. 

Jag gick upp mot bilen igen och fortsatte norrut utmed kusten. 
Åkte förbi alla stränder jag surfat på och alla små städer där vi 
spelat. Grover City. Här låste Brian in sig på ett hotellrum i tre 
veckor. los Osos. Här spelade vi på vår första turné. Morro Bay. 
Här spelade Brian upp materialet till Pet Sounds för första gången. 
allt var vitt och tankarna om Brian förlamade mig inte ikväll. Det 
var nog snön. Det var svårt att placera en frisk Brian på en snöig 
strand. 

Det blev snabbt mörkt. Jag tog in på ett motell i Big Sur, några 
mil söder om San Fransisco. Jag satt hela natten och läste på 
toaletten. Det var nu nio år sedan Brian stängde in sig i sitt strand-
hus. 

Nästa dag var all snö borta. Solen stod högt på himlen när jag 

Stilla havet är 
oändligt vatten
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gick ut till bilen. Jag åkte söderut, mot los angeles, mot Brian.

*

Brian Wilson startade som sextonåring poporkestern The Beach 
Boys. Som nittonåring fick han sina första hitar med Surfin’ Safari 
och 409, och tillsammans med bröderna Carl och Dennis, samt ku-
sinerna Mike och Al, turnerande han i Kalifornien och senare i 
andra delar av USA. I början skrev Mike texterna, och det är dessa 
texter om surfing, stränder och bilar som de flesta associerar med 
Beach Boys. Men Brian utvecklades som kompositör, och runt 1965 
började han samarbeta med mer kompetenta textförfattare som 
kunde matcha den tilltagande komplexiteten i hans melodier och 
produktioner. Brian skrev också egna texter om sin osäkerhet och 
oro. Mike, som såg sig som minst halva Beach Boys, hade svårt att 
acceptera detta, han ville hålla kvar bandet vid de banaliteter de 
inlett karriären med.

Beach Boys fem medlemmar var påtagligt olika. Brian var 
ledaren, geniet och änglarösten. Carl var soulrösten. På åttiotalet 
dog han en smärtsam död. Mike sjöng de flesta ledstämmor på 
de tidiga hitarna. På scen brukade han framföra en patetisk liten 
dans. Dennis var känd som den snygge. Klarblå ögon, guldblond, 
eleganta ögonbryn, grov käke, välformad pectoralis-muskulatur. 
Likt de andra odlade han ett kraftigt skägg några år in i karriä-
ren. Han var också den mest hängivne surfaren och spenderade 
mycket tid på stranden. Han kämpade med sitt alkoholberoende. 
I mitten av åttiotalet hittades han död och flytande i havet. Ingen 
vet om det var ett självmord. Hans kropp var full av alkohol. Al 
tillförde egentligen ingenting. Han var känd som den usle. 

Brian visade tidigt tecken på ett skört psyke. Från 1965 och 
framåt klarade han inte att turnera mer. De andra var ute på 
vägen, han satt i studion och skrev låtar. Hans självkritik var för-
lamande. Negativa kommentarer och han kunde förstöra allt han 
skrivit på i veckor. 

Under några år i slutet av sextiotalet fylldes Brian av en helig 
ande. Han skapade mästerverk efter mästerverk. Men blev aldrig 
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nöjd. Han bosatte sig i studion och blev besatt av att spela in den 
perfekta skivan. Den stora amerikanska skivan. Men osäkerheten, 
och en psykotisk patologi, drev honom mot flera nervsammanbrott. 
Under det slutgiltiga sammanbrottet 1971 brände han upp mate-
rial han samlat på sig under år av inspelningar. Efter det stängde 
han in sig i sitt strandhus i Malibu utanför Los Angeles. Surfare, 
sol och den höga himlen utanför. Isolering och matfrossande på 
insidan. Han rökte fem paket om dagen. Trivdes bäst i sandlådan 
han byggt i vardagsrummet. De andra i bandet fortsatte att tur-
nera med de sånger Brian skrivit.

Han lämnade inte huset under hela sjuttiotalet. Förlorade helt 
kontakten med det som var han, Kalifornien och musiken. Dennis 
var den enda som hälsade på honom. När han kom till strand-
huset i december 1980 hade Brian suttit isolerad i ett decennium.

*

erik elmrud: vad var Beach Boys för dig?
dennis wilson: Brian poserade inte med sin ångest. Musiken var full-
ständigt uppriktig. Och det fanns så mycket färg i låtarna. Beach 
Boys var könsumgänget mellan en Caspar David Friedrich och en 
Gauguintavla.
erik elmrud: Ni fortsatte efter han gick sönder.
dennis wilson: redan som barn kunde han vara okontaktbar under 
långa perioder. Det där med strandhuset var liksom väntat. Jag 
kom till hans hus dagen efter att han hade bränt upp allt material. 
Svart aska hade spridit sig över hela stranden. Jag var rädd att 
Brians sjukdom skulle inta min kropp. Jag kunde inte sova. Hela 
min kropp rubbades. Ibland frös jag så jag skakade. Ibland fick 
jag forcera fram varje andetag. Och jag luktade illa. under ett år 
i början av sjuttiotalet luktade jag fruktansvärt. Det var någon 
biologisk störning. Min lukt kunde sitta kvar i bilsätena i veckor. 
För de andra var det ett stort problem, de kunde omöjligt sitta i 
samma bil. vi hade stora ekonomiska problem då, och hade bara 
råd med den enda kombibil vi turnerade runt med. Det fanns inte 
så mycket att göra. al satt fram, Mike och Carl satt bak, och jag 
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låg i fosterställning i det luktisolerade bagageutrymmet. Carl hade 
placerat en tjock plastruta mellan baksätet och bagageutrymmet. 
rutan var så tjock att det knappt hördes om någon skrek på andra 
sidan. En dag var bagageutrymmet nästan fullastat, jag fick knappt 
plats. vi skulle långt, ända upp till vancouver. Syrebristen smög sig 
på, plötsligt kunde jag knappt andas. De spelade hög musik i bilen, 
jag bankade och bankade mot rutan. När vi kom fram var jag med-
vetslös. Jag kördes akut till sjukhus. 

Jag hoppade av efter det. Köpte en bil och åkte runt i Kalifornien. 
under andra hälften av sjuttiotalet bodde jag aldrig längre än en 
månad på samma plats. Jag surfade, åkte upp och ner längs kusten. 
varje gång jag var i Malibu såg jag Brians strandhus. Det dröjde nio 
år innan jag knackade på. Men det var väl så. Brian var den enda 
jag hade. Och jag ville ha tillbaka min bror.

*

Jag knackade på dörren. Brian öppnade. Han hade säkert gått upp 
fyrtio kilo. ögonen hade bytt färg och var som uttorkade. Han var 
slätrakad på kinderna och klädd helt i vitt. Jag kramade honom, 
och han kramade tillbaka. Jag följde honom in till köket. Han tog 
ut smör, korv och mjölk ur kylskåpet. Jag skar upp några skivor 
bröd.

vi satt tysta och åt. Det gick inte att se ut genom kökets fönster, 
täta buskar var ivägen. Från köksbordet såg man ut i vardagsrum-
met som var stort, med fönster och en dörr mot stranden. Huset låg 
i nivå med havet, jag såg surfarna från min stol. Det fanns knappt 
några möbler. I vardagsrummet fanns bara en sandlåda, med hin-
kar och spadar, som badade i ljuset från stranden.

Jag hade med mig sängkläder och gick in i ett av husets fyra 
rum. Golvet var av trä och blankpolerat, väggarna var vita och det 
fanns en oanvänd säng. Jag bäddade och gick ner till havet.

Nästa dag satt vi vid köksbordet igen. vi åt smörgåsar och yoghurt. 
Brian läste tidningen jag haft med mig. Jag läste en bok. Efter det 
såg jag inte Brian på flera dagar. Jag knackade på hans dörr varje 
dag men han sa att han behövde sova. Jag gick långa promenader, 
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ibland ända upp till Oxnard Beach. Det var tre mil dit, så oftast 
tog jag bussen tillbaka. På nätterna lyssnade jag på havet. Det kröp 
intill huset, närmre och närmre, strömmade ner i kroppen.

Dagarna gick. Ibland såg jag Brian i köket. Oftast var han på sitt 
rum. Jag fortsatte att röra mig utmed stranden, fortsatte att gå och 
gå. Men jag tröttnade. Jag började sova allt mer, snart sov jag långt 
in på eftermiddagarna. Ibland sov jag två dygn i sträck. 

En kväll vaknade jag av mardrömmar. Det var i slutet av veckan 
eller början och det höll på att skymma utanför fönstret. Huset 
var helt tyst. Jag öppnade dörren in till Brians sovrum. Han var 
inte där. Jag tog på mig en jacka och gick ut i kvällen. Jag hittade 
Brian på stranden, två kilometer från huset. I hans hand låg en 
liten fågel som var märkligt still. Den var klarröd och hade bruna 
lugna ögon.

De följande dagarna såg jag Brian allt mer, han lämnade dörren 
till sovrummet öppen. Och han lämnade inte fågeln en sekund. Jag 
hade aldrig sett något liknande. Han sydde ett litet sammetstäcke. 
Han bäddade ner fågeln under täcket och lät den ligga bredvid sig 
i sängen. Huset var dammigt, och varje kväll torkade han bort fjäd-
rarnas smuts med en liten trasa.

Varje dag satt vi tillsammans vid köksbordet. Vissa dagar flera 
gånger. vi läste mycket. Och Brian pratade mer. Inte bara några få 
meningar. Han berättade om fågeln. Hur den hade sett så hungrig 
och försvarslös ut, hur han hade fyllts av en oändlig ömhet. vid 
dörren mot havet hade han satt en tallrik med frön, och när fågeln 
blev hungrig stod den där och åt som en katt. När det inte fanns 
något att säga återgick vi till vårt läsande, Brian till sin tidning 
och jag till min bok. Ibland tittade jag på Brian i smyg bakom 
boken. Jag kom ihåg att Brian brukade spela upp sina nya låtar 
för mig, före han spelade dem för de andra. Jag kom ihåg hur hans 
ansikte såg ut när han var barn. Solen i hans ansikte när vi sprang 
ned i havet med våra surfingbrädor.

*
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Min bror var klipporna som störtar ner i havet vid Big Sur. Han var 
insekterna på stranden. Svartbaggarna som vänder sina huvuden 
bakåt och skriker. 

Han var los angeles ljusgalax. Han var Inland Empires eviga 
sovstäder. 

Han var San Joaquins dalar med sina hav av vindruvor, så upp-
svällda i solen att de nästan spricker. Han var de märkliga träden 
uppe i Sierra Madre Mountains med sina stammar av blöt svart 
människohud.

Han var himlen, fåglarna, skriket, svartbaggarna och träden. 
Hans blod var Stilla havets oändliga kustlinje. Och jag var mörk-

ret som verkade i kroppen.

*

Brian ville att jag skulle flytta in i hans rum. Han hade satt in en 
våningssäng. Jag förstod inte hur han hade fått in den, men frå-
gade inte. Han ville att jag skulle sova där uppe. Själv satt han 
redan där nere och läste. Jag hämtade mina sängkläder och bäd-
dade. Klättrade upp för den lilla stegen och sträckte ut kroppen 
på sängen. Sängen var smal, gjord för ett barn. Plankorna knakade 
under mig. 

Många nätter kunde jag inte sova. Jag var rädd att sängen skulle 
braka ner och krossa honom. Men jag vande mig snart. Och jag 
drömde om hur Brian sjöng. Ibland var det bilder från våra upp-
trädanden med Beach Boys, ibland såg jag honom när han satt i 
studion. Jag hörde honom i varje dröm. Hans röst inne i mitt huvud 
blev allt starkare, svullnade fyrstämmigt.  

När jag vaknade brukade jag ligga kvar i våningsängen hela 
dagen. I rummet hängde rentvättade ljusa skjortor och byxor över 
grova tvättlinor som sträckte sig överallt. En stor rembrandttavla 
hängde på en vägg. I garderoben fanns kläder för alla årstider, 
tjocka vinterrockar och tunna sommarkläder. Det enda som minde 
om fågeln var en liten förpackning med frön som stod intill väggen. 
Brian hade hängt för ett lakan och skapat en liten sovhytt. Det var 
bara hans tunga andetag som sa att han var där. 
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två gånger i månaden gick jag och handlade mat. Jag väckte 
Brian och han hjälpte mig i köket. vi gjorde en del storkok som vi 
frös in. Jag tänkte på när vi hyrde en stuga i San Joaquin valley. 
Jag och Brian gjorde coq au vin och drack lokala viner. vi var ett 
bra kökslag. 

vi öppnade dörren ut mot havet när vi åt. Solen var stark därute, 
men havsvindarna som kom in i köket var svala. Snart höll vi dör-
ren öppen hela tiden, dygnet runt. När det var storm på natten och 
vi låg i våningsängen kändes det som om vågorna skulle störta in 
i huset. 

Brian började vara vaken hela dagarna. Han drog undan skynket 
från sängen. vi låg i våningsängen. Han pratade och jag lyssnade. 
Det var mest om saker han läst. Ibland pratade han om stranden, 
att han borde gå ut. Jag kände för första gången att han verkligen 
såg mig, att han talade just till mig. Ibland sa jag något om mitt 
liv. Och jag hörde hur han nynnade ibland när jag var i ett annat 
rum. Jag ville få ut musik ur honom. Jag ville att han skulle sjunga. 
Någonstans i hans kropp fanns allt. 

Brian var nere på stranden. Jag såg hans rygg från köket. Han 
följde surfarna. tomatsoppan vi skulle ha till middag började bli 
färdig och jag ropade in honom. Jag hade odlat tomater och basi-
lika i krukor utanför huset. Efter vi ätit stannade jag i köket och 
diskade. Brian gick in i sovrummet. Jag hörde hur han nynnade 
igen. Jag hörde att det var nya melodier. 

En morgon köpte jag ett piano som ställdes in i vardagsrummet. 
Bredvid stod en mikrofon som var kopplad till en liten inspelnings-
enhet. Senare var vi ute på stranden. Solen lyste, och jag visste att 
det var dags, jag visste att det han hade i sig skulle komma fram.

På kvällen kom jag med kokain och hamburgare. Jag kopplade 
in inspelningsutrustningen. 

Han satte sig vid pianot. Hans röst var så annorlunda. Men han 
sjöng. Jag kunde inte röra mig. vissa partier pressade han fram 
som om han födde ett barn ur halsen. Han sjöng sång efter sång, 
alla nya. Det var en bön om att få återvända till livet. Det lät som 
en dödsmässa.

Senare hittade jag honom ute på stranden. Han satt ner och grät 
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som ett barn. Jag la mig ner bredvid honom. 
vi var kvar där vid havet ett tag. Jag tog fram det inspelade ban-

det ur fickan. Jag frågade om jag skulle skriva Hamburger Sessions 
eller Cocaine Sessions på kassetten. Brian sa Cocaine. Kvällssolen 
lyste i hans ansikte och för första gången fick jag riktig ögon-
kontakt med honom. Han sa att han skulle vidare. att han måste 
lämna Kalifornien. Han skulle över gränsen, ner i Mexico, ner i 
Sierra Occidental. 

Han sa att han skulle lära sig dyka, spendera resten av livet i 
vatten.
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Jag har en tunn röd kappa. Jag har en säng att sova i.

Jag har en stark vilja bort och en hemlängtan utöver det vanliga. 

Jag har allas ögon och allas munnar och allas tänder när de skrattar. 
Jag har ett par byxor som aldrig slits ut och jag har en kostym. Jag 
har tak över huvudet och väggar runt om mig.

Jag har en hunger och en törst jag helst vill glömma. 
 

Jag har flugit flygplan och jag har bestigit berg. Jag har hällt för 
mycket mjölk i kaffet och jag har längtat efter sommaren. Jag är en 
glaciär. 

Jag har människor i husen omkring mig som har människor i husen 
omkring sig.

 
Jag har en radio på köksbordet. Jag tänker utan att leva. Jag har ett 
husdjur som förstår mig. 

        
Jag har en spade och en hink.

 
Jag önskar mig alltid allting. 

 
Jag är alltid nöjd.

Jag kan skriva in mig 
i kapitlen 
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* 
 
de talar  
om skogsbranden 
om elden  
lågorna som slukar 
 
dina svarta fotsulor 
alla löven 
om skogsbranden  
och de svedda träden 
och du  
 
märker aldrig  
hur röken är en hinna 
kring dina tänder

Dagar och nätter
(dikter om)
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* 

du badar som ett fotografi i natten 
och sträcker fingrarna ivrigt mot himlen 
blek går du sedan 
upp ur vattnet 
och jorden ligger under med blicken riktad bort 
 
den dagen skrapar du huden och armarna ömmande  
upptäcker att allt som finns kvar  
är små ärr i ett mönster  
på kroppen 
är en besk smak av sjön i din mun
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* 
 
när hon reser sig för att vakna
 
rinner kådan sakta  
                
                ut 
       genom  
hårrötterna 
 
täcker sängen 
 
och lämnar hennes huvud 

tomt under dagarna
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* 
 
en vårdag låste hon om sig 
och satte upp 
speglar på väggarna 
liggande på golvet 
beundrade hon 
deras klarhet 
deras sätt  
att reflektera molnen 
gräset utanför fönstret 
vindens lek i de sjungande 
telefonledningarna 
om hon kisade  
kunde hon nästan  
se sig själv 
mitt i grönskan 
glömma  
dörrarna som hängde  
likt tunga trädkronor över henne 
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* 
 
jag minns juni olivgrön 
och april ljust blå 
året utbrett över lakanet 
nu är det mars 
och din röst 
är vårens första cykelhjul över gruset 
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*

mina tysta andetag 
 
  jag flyter med 
jag ligger stilla 
 
   jag flyter med 
 
mina lungor segel 
atlantens öppna vatten
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*

vill blodet sjunga under ögonlocken  
sticker våra händer kanske ner likt ljusslingor i jorden  
vill värmen tydligt synas
rinner syret och förhoppningsvis hela solsystemet genom venerna 
vill du stjäla andetagen  
skiftar månaderna kanske fortfarande i olika färger och 
vill spaden gräva sig genom tjälen går blixten ut över våra fingrar  
och dränker hela staden i dagsljus
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Åkern är stor och platt och grässtråna duckar för regnet. Män-
niskor under paraplyer vid hållplatsen på landsvägen. Djuren på 
andra sidan stängslet. regnet faller och faller. landmassor som 
flyter iväg under fötterna och djuren som halkar omkring i gyttjan.

 
Någon sticker ett fuktigt grässtrå mellan läpparna. Någon har 
läckande skor och någons väska är full av kalendrar. De står och 
ser ut över vattnet. Här händer någonting. Här händer ingenting. 
Vägen är en grund flod.

 
ögonen som tungt sjunker i jorden. En pojke gräver och gräver för 
att komma till Kina. Där gräver människor för att bygga varuhus. 
De stora maskinerna lyfter tyngdlösa block av betong och män-
niskor i kostymer och människor i rullskridskor glider omkring på 
gatorna. Någon sopar trappuppgångarna rena från damm. långt 
ute på landet är marken bördig. Gräshopporna spelar en ouvertyr. 
Plötsligt sticker en hand upp ur jorden.

 
Människor vid landsvägen kliver på bussen och efter dem blir 
långa spår av väta. Insekterna utanför kommer inte att höras förrän 
regnet slutat falla och pojken grävt sig hem igen.

Gräshopporna
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Stadsbiblioteket 17:36  17:56 
en scen i två akter för fem röster

läsanvisningar

läs system a från början till slut
läs system B från början till slut
läs system C från början till slut
läs system D från början till slut

______ håll ljud till streckets slut

 högt tonläge

 lågt tonläge

texten kompletteras av inläsning (se s. 177)
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                            1          bakom disken den är grå en skallig man       han är ung   han har vit skjorta   han har 

                            2                                                  klirr  klirr  klirr     

         a           stadsbiblioteket malmö 30/9 tisdag klockan 17:36-17:56                  3  

                4      

                5     

                          1          sig nedför trappan           kvinnan bakom disken kommer ut  ihop med en ung kvinna

                2             has   has   has   has          ch_________________chirrrr

         B                3          ksch ksch ksch ksch

                4              ska du kopiera nu?

                5

                1          en gammal man i gul jacka går från låneautomaten till höger fram mot disken snett

                2

         C          stadsbiblioteket malmö 1/10 onsdag klockan 17:36-17:56       3

                4

                5

               1        och tittar på något     kliar sig i skallen    gula jackan går igen  unge mannen står vid

               2                klack klack klack    klack klack klack klack

                    D                         3                     putosch putosch                         flap ktrrrr

               4          bra å få veta

               5
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                            1          bakom disken den är grå en skallig man       han är ung   han har vit skjorta   han har 

                            2                                                  klirr  klirr  klirr     

         a           stadsbiblioteket malmö 30/9 tisdag klockan 17:36-17:56                  3  

                4      

                5     

                          1          sig nedför trappan           kvinnan bakom disken kommer ut  ihop med en ung kvinna

                2             has   has   has   has          ch_________________chirrrr

         B                3          ksch ksch ksch ksch

                4              ska du kopiera nu?

                5

                1          en gammal man i gul jacka går från låneautomaten till höger fram mot disken snett

                2

         C          stadsbiblioteket malmö 1/10 onsdag klockan 17:36-17:56       3

                4

                5

               1        och tittar på något     kliar sig i skallen    gula jackan går igen  unge mannen står vid

               2                klack klack klack    klack klack klack klack

                    D                         3                     putosch putosch                         flap ktrrrr

               4          bra å få veta

               5
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 till vänster framför(mig)   han vänder och går mot trappan till höger             går uppåt    kommer tillbaka förbi till vänster(om mig)bakom(mig)

            höger sida om trappa        n det kostar en femma       kassaapparat knäpper ut      pengar klirrar

                 steg steg       steg   steg     stegsteg   stegsteg    steg   stegsteg

   och en gammal man            de kommer mot mig               till utlåningsapparaten     hon visar tjejen hur det går till     förklarar på spanska

       

        ksch_____________schrrrrrr      piiiip steg steg  steg    stegsteg              stegklirr steg steg

                  vilken sammanhang?          stegsteg  stegsteg  steg  steg

     skrammelskrammel                  steg steg steg steg klirr steg     steg steg

 tunna stålbågade          glasögon       en svartklädd man i svart keps stegar förbi        med blicken vänd mot mig       försvinner uppför trapporna            en man i rutig skj 

      klirr        has       has         has has    has              

   jättebra tack                     skrammel skrammelskrammelskrammel

 disken han har svart läderjacka       en pojke rullar förbi från höger till vänster        på sådana där gymnastikskor med ett hjul på hälen       en gammal 

 klack                   klack klack klack klack klack

   ktrrrr     ouiiii eeiiii    fsch_________________________sch_______________________________________

           en gammal man rullar förbi från höger till         vänster i en elektrisk rullstol
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 till vänster framför(mig)   han vänder och går mot trappan till höger             går uppåt    kommer tillbaka förbi till vänster(om mig)bakom(mig)

            höger sida om trappa        n det kostar en femma       kassaapparat knäpper ut      pengar klirrar

                 steg steg       steg   steg     stegsteg   stegsteg    steg   stegsteg

   och en gammal man            de kommer mot mig               till utlåningsapparaten     hon visar tjejen hur det går till     förklarar på spanska

       

        ksch_____________schrrrrrr      piiiip steg steg  steg    stegsteg              stegklirr steg steg

                  vilken sammanhang?          stegsteg  stegsteg  steg  steg

     skrammelskrammel                  steg steg steg steg klirr steg     steg steg

 tunna stålbågade          glasögon       en svartklädd man i svart keps stegar förbi        med blicken vänd mot mig       försvinner uppför trapporna            en man i rutig skj 

      klirr        has       has         has has    has              

   jättebra tack                     skrammel skrammelskrammelskrammel

 disken han har svart läderjacka       en pojke rullar förbi från höger till vänster        på sådana där gymnastikskor med ett hjul på hälen       en gammal 

 klack                   klack klack klack klack klack

   ktrrrr     ouiiii eeiiii    fsch_________________________sch_______________________________________

           en gammal man rullar förbi från höger till         vänster i en elektrisk rullstol
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     en pojke blir intresserad av turning torso-modellen          petar lite på        den

                  klack klack klack klack klack klack                  ktrrrrrrrrrrrr                sq

                        klack klack klack klack klack klack      flap prrrrrrrrrrrrrrrrpro flapflap prrrrrrrrrrrrrrpro flap  pip pip            pipipip            ti 

                          så         länge du växlar jämna            nä det är du som får gå dit och växla 

                                skrammel  

 orta blå jeans går förbi med två påsar som verkar tunga   vita skjortan hostar                hostar(han håller för munnen)dunkar sig för bröstet        snett bakom mig  

                 hashashas         hashashashas

 han bläddrar fram en tidning  den handlar om foto      bläddrar i tidningen om foto             en kvinna i grön jacka röd ryggsäck och långt blont hår går först till återlämnings

   kchrr 

        prrr

     stegprasselstegprasselstegprasselstegprasselsteg               pengaklirrkassaknäpp     

     man i regnkläder och en ryggsäck under regnjackan står vid disken         kvinnan ba         kom disken har armarna i kors

                        pftrrrrr                   klack             pip pling plong pip pip

          pling plong pling plong                    tu         tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu   klack klack klack klack   tchu tcha tchu tcha 

                              hos röda tröjan                      lutade mot disken                                                             tchy



67linnéa eriksson

     en pojke blir intresserad av turning torso-modellen          petar lite på        den

                  klack klack klack klack klack klack                  ktrrrrrrrrrrrr                sq

                        klack klack klack klack klack klack      flap prrrrrrrrrrrrrrrrpro flapflap prrrrrrrrrrrrrrpro flap  pip pip            pipipip            ti 

                          så         länge du växlar jämna            nä det är du som får gå dit och växla 

                                skrammel  

 orta blå jeans går förbi med två påsar som verkar tunga   vita skjortan hostar                hostar(han håller för munnen)dunkar sig för bröstet        snett bakom mig  

                 hashashas         hashashashas

 han bläddrar fram en tidning  den handlar om foto      bläddrar i tidningen om foto             en kvinna i grön jacka röd ryggsäck och långt blont hår går först till återlämnings

   kchrr 

        prrr

     stegprasselstegprasselstegprasselstegprasselsteg               pengaklirrkassaknäpp     

     man i regnkläder och en ryggsäck under regnjackan står vid disken         kvinnan ba         kom disken har armarna i kors

                        pftrrrrr                   klack             pip pling plong pip pip

          pling plong pling plong                    tu         tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu   klack klack klack klack   tchu tcha tchu tcha 

                              hos röda tröjan                      lutade mot disken                                                             tchy
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 läser en kille i blå jacka och en keps i precis samma färg en seriebok           han små         skrattar      kort kvinna i lång kofta med glad uppsyn lämnar in sin(?) cykelhjälm bak 

                      klack klack klack klack

                   eeerrrrrhh       we are here  

               går runt den                springer mot utgången          och är borta

 uik squik squik ti    titi          pip   pip   pipip pip    pipip                                prrr    prrr

 tititi            tschi tschi tschi tschi           koukoukoukoukoukoukou        koukoukou     trr  trr trrr

             ja första       

                                                  skrikande dörr    skrikande dörr    skrikande dörr         knirrande dörr

 automaten    sedan till disken        där talar hon med en man i röd tröja     han        står bakom disken       han har svart hår                                            han har lite svart

    ha   ha   ha  haaaarrrrgg                                    höööh

                     klack klack

                                   ha ha ha

                              kassaknäpp pengarassel   

            röda tröjan och korslagda armarna skrattar åt något bakom disken(den är för        resten grå)                                en dam helt klädd i svart har lånat böcker   hon packar  

                             klack klack klack kla        ck klack                                ouih ouih   pip

 tchu tcha   tchu tcha                  pipip klack klack          pip  pip  pip  pip  pip  pip            pling plong

 trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrfafafafafafafafafafafafafafafa jag tycker de e

                                                    tallriksslammer
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 läser en kille i blå jacka och en keps i precis samma färg en seriebok           han små         skrattar      kort kvinna i lång kofta med glad uppsyn lämnar in sin(?) cykelhjälm bak 

                      klack klack klack klack

                   eeerrrrrhh       we are here  

               går runt den                springer mot utgången          och är borta

 uik squik squik ti    titi          pip   pip   pipip pip    pipip                                prrr    prrr

 tititi            tschi tschi tschi tschi           koukoukoukoukoukoukou        koukoukou     trr  trr trrr

             ja första       

                                                  skrikande dörr    skrikande dörr    skrikande dörr         knirrande dörr

 automaten    sedan till disken        där talar hon med en man i röd tröja     han        står bakom disken       han har svart hår                                            han har lite svart

    ha   ha   ha  haaaarrrrgg                                    höööh

                     klack klack

                                   ha ha ha

                              kassaknäpp pengarassel   

            röda tröjan och korslagda armarna skrattar åt något bakom disken(den är för        resten grå)                                en dam helt klädd i svart har lånat böcker   hon packar  

                             klack klack klack kla        ck klack                                ouih ouih   pip

 tchu tcha   tchu tcha                  pipip klack klack          pip  pip  pip  pip  pip  pip            pling plong

 trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrfafafafafafafafafafafafafafafa jag tycker de e

                                                    tallriksslammer
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 om disken   till vita skjortan     tjej i blå lång jacka går förbi och uppför trappan till          höger        hon rättar till sin bruna axelväska              mörk tjej och ljus kille skrattar

                              kutich kutoch kutich kutoch kutich kut         och kutich kutoch             has   has   has  has   has

             piip                ksch ksch ksch ksch ksch

                                                            pip      pipipipipip    pipip                             i läder

 kotchi    kotchi    kotchi kotchi

             öhrrg                           oouuouäächu!

              

    

 skägg   hon ger honom en bok              gula jackan        kommer tillbaka och lånar en tidning om foto   en kille eller man i varje fall ung står

   squik    squik            pip squik  pip        squikpip                      squik            klirrklirrklirr

                tsch tsch              klach klach          tschoo pling plong              tschyk                             putoch

                    ska bara kolla om de e

                    smäll

 ihop och tappar en svart handske på golvet                                           hon tar upp handsken och går mot utgången

                            dunkdunkdunkdunkdunkdunkdunkdunkdunk

                                       flipflapiflap                    pling        plong            fsch fsch                      tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu     tschu tschu

       där allting kommer ifrån                     nä jag gillar   hej
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 om disken   till vita skjortan     tjej i blå lång jacka går förbi och uppför trappan till          höger        hon rättar till sin bruna axelväska              mörk tjej och ljus kille skrattar

                              kutich kutoch kutich kutoch kutich kut         och kutich kutoch             has   has   has  has   has

             piip                ksch ksch ksch ksch ksch

                                                            pip      pipipipipip    pipip                             i läder

 kotchi    kotchi    kotchi kotchi

             öhrrg                           oouuouäächu!

              

    

 skägg   hon ger honom en bok              gula jackan        kommer tillbaka och lånar en tidning om foto   en kille eller man i varje fall ung står

   squik    squik            pip squik  pip        squikpip                      squik            klirrklirrklirr

                tsch tsch              klach klach          tschoo pling plong              tschyk                             putoch

                    ska bara kolla om de e

                    smäll

 ihop och tappar en svart handske på golvet                                           hon tar upp handsken och går mot utgången

                            dunkdunkdunkdunkdunkdunkdunkdunkdunk

                                       flipflapiflap                    pling        plong            fsch fsch                      tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu     tschu tschu

       där allting kommer ifrån                     nä jag gillar   hej

börja om på system B

börja om på system C

börja om på system D
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I kväll är allting stilla i landskrona. till och med molnen ovanför 
tycks ha stannat upp ett tag och svept in staden i en känsla som om 
man var mitt i en inandning. Jag öppnar ögonen efter att ha haft 
dem slutna i ett par minuter och drar ett djupt andetag som smakar 
regn. Jag sitter lutad mot ett av betongfundamenten på stranden 
mellan Citadellet och vattentornet. Den fuktiga sanden gör sig på-
mind om sitt tillstånd när jag inser att vätan trängt genom både 
kamouflagebyxor och boxershorts och kyler ner mitt skinn. Jag sitter 
kvar ändå. Betraktar de, mot den mörkgråa fonden, ljusgråa moln-
slöjorna som inte tycks ha förflyttat sig en millimeter sedan jag 
stängde mina ögon. Den enda förändringen som jag kan konstatera 
är att de två änderna, som tidigare legat i det av tång bruna vatten-
brynet, nu har gett sig ut i den grunda viken och simmar sida vid 
sida över den lätt böljande ytan.

De ser ut att ha det bra ihop, tänker jag, sakta glidandes i samma 
riktning genom vattnet och genom livet. Kanske samtalar de om 
sakernas tillstånd. Kanske menar de att det var bättre förr. Då, när 
denna vik inte var en badstrand utan deras egen. När de inte behövde 
offra sin plats för plaskande barn, gummibåtar och glasspapper. 
Glasspapper som ännu flyter runt i vattnet trots att badsäsongen 
sedan länge är över. Då, när de enda som störde deras ro var sys-
tembolagets stamkunder som trots allt inte gjorde mycket väsen 
av sig, utan kom bara ut och sköljde en sandtappad vodkakork eller 
svalkade fötterna någon gång då och då. ölburkarna plockade någon 
alltid upp för pantens skull.

Den enes bröd den andres död, menar de kanske, som en samman-
fattning av samtalet.

Jag tittar västerut och ser hur venbåten tränger sig genom det 
tjocka vattnet på väg in mot Jönsaplans kajplats. Det fräser längs 
skrovet av skummet som från en varm och skakad nyknäppt burk 

Det blåser alltid
vid kusten
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starköl. vågorna som Stjerneborg lämnar efter sig kommer att ha 
tonat ut innan de når in här i viken och jag gläds för ändernas 
skull. Nu kan de i stillhet paddla bort mot stenarna på sluttningen 
upp mot Strandpaviljongen och leka tittut mellan gliporna, utan 
att ha en treårig spadbeväpnad andjägare i bakhasorna eller ett 
fartygs svall slaget mot bröstfjädrarna.

Jag reser mig, borstar bort tusentals sandkorn från mina ben och 
går bort mot parken kring konsthallen. Ett tjugotal stål- och sten-
skulpturer av diverse skulptörer står utplacerade i lunden av 
blandade lövträd, bokar, lönnar, ekar och andra. Jag stannar inte 
vid en enda utan forsätter på grusgången som sträcker sig längs 
med och förbi Citadellets östra vallgrav. Mina ensamma fotsteg 
knastrar mot det finkrossade våta gruset, men på sina ställen dämpas 
mina steg av öar av fallna löv som i olika grad håller på att multna 
bort. Jag tittar upp och omkring på trädkronorna som hänger högt 
ovanför mitt huvud och jag konstaterar att den riktiga hösten är 
på väg. De spretande knotiga fingrarna syns för tydligt för att ett 
hopp om varma dagar ska vara befogat. alldeles för få klasar av 
ändå klorofyllösa blad kämpar sig tappert kvar och beundrar 
utsikten över öresund. Det enda som krävs för att blotta barken 
fullständigt är en vind av sedvanlig kuststadsstyrka. Det blåser 
alltid vid kusten säger vissa. Människor som antagligen aldrig bott 
vid en. Ni skulle varit här ikväll, här med mig vid skulpturparken 
i landskrona och delat denna stillhet, sett hur stilla glasspapper 
kan flyta och hur stilla glasspapper kan hänga i klasar tio meter 
upp. lugnet före stormen tänker jag, och vinkar farväl till de löv 
som snart kommer att dala.

Mina ben knottrar sig av fukten i mina kläder och den råa luften 
emellan. Jag konstaterar att långkalsongsäsongen har gjort entré. 
Redan, tänker jag, men inser snart att tiden flyter förbi fortare än 
jag hinner vända blad i min almanacka. Kanske är det en hopplös 
protest mot sommarens avsked. Kanske är det bara dålig fram-
förhållning. Jag räknar dagar, arbetsdagar, lördagar och tomma 
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dagar och kommer fram till att det är minst två år till jul. Kanske 
köper jag julklappar den här gången. Kanske får jag några. Jag bryr 
mig inte så mycket om det längre, julen är till för de små ljuger jag 
och känner mig liten.

Jag tar mig över parken vid gamla kyrkans grund där de nysnidade 
träskulpturerna står och suger i sig höstväta och struntar i att se 
vackra ut. träd gör sig bäst levande tänker jag när jag klättrat upp i 
predikstolen som en gång varit ett praktfullt kastanjeträd och tittar 
ner på resterna av S:t Johannis Baptistae kyrka.

”ärade församling”, börjar jag, tyst för mig själv, och tycker mig 
kunna se en skara människor där nere med blickar och örontrattar 
riktade mot mig. ”Det är för mig en stor ära att få presentera vårt 
nykrönta stadsöverhuvud! En legend som kommer att ta den här 
staden med storm”, berättar jag och lyfter sakta mina armar i en 
hyllande gest.

”äntligen ska våra hemlösa få nytta av de kläder vi skänkt dem! 
äntligen ska de vapen som vilat få skada! äntligen ska läkarna åter 
få skriva ut recept på tristess- och ångestdämpande piller! Ge en 
stor applåd och välkomna: Hösten!”

Det kommer inga applåder och inget jubel. Men Hösten är på 
väg, det vet jag. Det syns på träden, märks på luften och känns i 
kroppen. Jag har talat för tomma salar med ord som generaliserar 
och väcker anstöt. Jag känner mig dum och orättvis och klättrar 
ner igen. På sista fotsteget håller jag på att halka och jag tänker att 
det är Hösten som vill ge igen för att jag försökt ställa den i dålig 
dager. Det är inte årstiden det är fel på såklart, det är sättet vi han-
terar den på som skaver.

”Har du eld?” frågar en man med stark brytning när jag sitter på 
Järnvägsgatans nygamla promenadstråk med blicken vandrande 
mellan butikernas rea-skyltningar. Inte heller där ska sommaren 
leva kvar, utan nu reas den blommande årstiden ut till inköps-
priser till nostalgiker som mig själv. Jag hajar till och det känns 
nästan lite kusligt att höra hans röst bräcka den tryckande tystna-
den. Jag tittar på honom och han gör en liten gest med sina grova 
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håriga fingrar om att han önskar få låna min tändare. Jag fimpar 
min slutrökta cigarett och plockar upp Marlboro-asken ur bröst-
fickan, tänder en ny och räcker över tändaren till mannen. Han kan 
vara allt mellan fyrtiofem och sextio, klädd i grön täckjacka och 
beiga byxor, som trots hans påfallande övervikt sitter pösigt och 
sladdrigt på hans kropp. Han böjer ner huvudet när han tänder 
cigaretten och täcker flamman från den frånvarande vinden med 
sin ringbeklädda hand. Ett trött ansikte uppenbarar sig när han 
tar bort handen, stubbat av svart och grått skägg långt upp på 
kindkotorna där flerdubbla ögonrynkor tar vid. Mellan dem och de 
buskiga ögonbrynen vilar ett par bruna irisar i en rödgrå damm 
som vittnar om sorg och saknad. Han sätter sig på bänken mitt 
emot och blåser ut ett jättemoln av tobaksrök.

”tack”, säger han med skrovlig röst och tittar bort mot teater-
huset med tillhörande park. Jag skickar en diskret blick över min 
axel men upptäcker inget fascinerande att vila ögonen på, såsom 
min nyvunna rökkamrat verkar ha gjort.

”Bor du i stan?” undrar jag, mest för att få igång en konversation. 
Mannen nickar utan att släppa blicken från det han fäst den på där 
bakom mig.

”Samma här”, svarar jag. ”Borta vid kyrkan. Sofia Albertina.”
”Där är bra”, svarar mannen tungt, och jag håller med. Han lutar 

sig med armbågarna på sina knän och verkar fästa blicken på kuller-
stenarna mellan sina fötter.

”Det är så stilla i kväll”, fortsätter jag. ”Nästan lite kusligt. Så 
kallt. Så tyst.” Jag får inget svar först, men snart hör jag hur mannen 
skrattar dovt rakt ner i den fuktiga marken.

”Mostar”, säger han och ser mig in i ögonen, och jag påminns 
om staden som föll i bitar tillsammans med folket. Hans trötta och 
sorgsna ögon håller inte med det där hesa skrattet. Jag ser på honom 
med en frågande min som uppmanar honom att fortsätta.

”Bomber. Skrik. Död.” Han drar upp sina tyngda axlar. ”Sen…” 
fortsätter han och lutar sig närmare mig medan han för sitt högra 
pekfinger mot läppen i en takt som tycks motsvara molnens hastig-
het över kvällens himmel, ”…shhh.”
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Efter att ha bett mig om tändaren en andra gång vandrar den bos-
niske mannen vidare åt samma håll som jag kommit ifrån, bort 
mot den rivna Baptistae-kyrkan. Kanske ska han upp och predika 
tänker jag. Kanske ska han berätta om sakernas tillstånd, och om 
att det var bättre förr. Då, när han bodde i sin egen hemstad och 
kunde vandra fritt på gatorna som ännu inte var fyllda av splittrat 
glas, stendamm och lik. Bortsprängda klädtrasor som låg utspridda 
i kvarteret, som glasspapper i en vik i en stad i ett land i norr. Kanske 
ber han, till vilken gud han än bekänner, att han åter skulle få gå 
där sida vid sida med sin älskade utan att ha en kamouflageklädd 
beväpnad antagonist i bakhasorna eller känna granaternas tryck-
våg mot bröstkorgen.

Kanske borde jag gå dit och predika om just detta.

Jag promenerar vidare, går bort mot rådhustorget där jag ser en 
skara människor som väntar på stadsbussen upp mot stationen. 
Ifrån porten i bankhuset kommer en flicka ut med två hundar som 
nog ska rastas för sista gången i kväll och de svänger ner på Slotts-
gatan, som i en förlängning skulle plöja rakt igenom Citadellet. 
Kanske ska de ner till viken och jaga änder tänker jag, och svänger 
ner på Storgatan bort mot Sofia Albertina kyrka, när en regndroppe 
eller en tår träffar min kind.
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Mellan brokiga berg 
och bräckta vatten

längs den lugna gatan låg det gula lilla tegelhuset, insprängt mellan 
en rad likadana. Med vinden färdades barnskratt och grillrök, men i 
köket innanför väggarna på det lilla tegelhuset märktes bara tickan-
det av en klocka och doften av nystekt falukorv. Mannen och kvinnan 
satt på varsin sida av bordet.

”vet du när du kommer tillbaka?” frågade hon.
Han suckade trött. Framför honom på bordet låg antagnings-

beskedet och tågbiljetten. Han lade ner dem i kuvertet igen och 
stoppade sedan ner kuvertet i axelväskan som hängde på stolsryggen.

”Om du ens kommer tillbaka”, fortsatte hon.
”Jag kommer tillbaka. tro mig.” Återigen suckade han. Himlade 

med ögonen.
”Jag vet inte vad jag ska tro.”
De satt i tystnad. lyssnade till klockans taktfasta tickande.
”Ibland ser man inte slutet på vägen. Men vägen tillbaka kommer 

alltid att ligga strax bakom mig”, sa han efter en stund.
Hon strök dukfransarna med sina händer. tittade ut genom 

köksfönstret och såg hur de gamla gungorna ute på tomten vajade 
ensamma till den svala sensommarbrisen. Drog sedan koftan när-
mare sin kropp.

”vi kommer att ta hand om varandra, mina kamrater och jag.”
”Ingen kan ta hand om dig som jag.” Hon log ett blygsamt leende 

och strök honom med handen över den släta kinden.
”Ingen”, sa han.
Han sträckte sin unga hand över bordet och kramade hennes 

äldre.
”Jag kommer att sakna dig.”
”Jag saknar dig redan”, svarade hon.
Han reste sig och slog armarna om henne där hon satt. Hon 

strök med vana milda händer över hans rygg medan han höll fast 
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om hennes.
För en stund hängde gungorna utanför alldeles stilla.

*

De ljusgula och nötta väggarna slöt dem inne i den lilla kuben och 
utanför yrde sandkornen, ivrigt varnande om ännu ett annalkande 
oväder. längs gatan hördes höga rop och på avstånd ekade smällarna. 
Mannen och kvinnan satt på vars en stol tätt mitt emot varandra.

”vet du när du kommer tillbaka?” frågade hon.
Han skruvade på sig. Såg ner mot golvet, tittade på sina nyligen 

blankpolerade kängor och la märke till hur ett tunt lager av damm 
redan lagt sig på dem.

”Om du ens kommer tillbaka”, fortsatte hon.
”Jag kommer tillbaka. tro mig.” Han kramade hennes händer 

hårt. Sökte henne med blicken.
”Jag vet inte vad jag ska tro.”
De satt i tystnad. lyssnade till oväsendet utanför.
”Ibland ser man inte slutet på vägen. Men vägen tillbaka kommer 

alltid att ligga strax bakom mig”, sa han efter en stund.
Hon släppte taget om hans händer och såg med glansiga ögon ut 

genom det lilla fönstret. Där utanför susade ständigt mörka skuggor 
av stora fordon förbi. under deras fötter skakade golvet.

”vi kommer att ta hand om varandra, mina kamrater och jag.”
”Ingen kan ta hand om dig som jag.” Hon log ett blygsamt leende 

och strök honom med handen över den nyrakade kinden.
”Ingen”, sa han.
Ringarna på deras fingrar möttes när han åter tog hennes 

hand.
”Jag kommer att sakna dig.”
”Jag saknar dig redan”, svarade hon.
De höll om varandra. Hennes händer krängde sig in under det 

kalla stålet på hans rygg. En skugga från ett av de stora fordonen 
stannade och lade sig över fönstret.

För en stund slutade golvet under deras fötter att skaka.
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Han tittade ner på den döda andungen igen. Han hade sett den i 
går också på samma plats, men den var nydöd då. Idag var den mer 
hopsjunken. Som om luften gått ur en badanka. Dagen innan igår 
hade den levt. Simmat i dammen som han nu promenerade runt. 
Den var lätt att känna igen för den var nästan alldeles svart. Svart 
med några grå fjädrar stickandes ut från vingslagen. Den hade 
simmat bakerst i svansen av andungar bakom andmamman. Den 
hade varit så fin, nästan som en riktig badanka. Snabba paddeltag 
med de små fötterna när den hamnat på efterkälken, efter att ha 
stannat upp och nyfiket undersökt en spännande bit sjögräs eller 
en modig insekt, lite nervös och ivrig att åter falla in i ledet inom 
mammans synfält om hon slängde en snabb blick bakåt.

Han böjde sig ner över det livlösa djuret och såg att den inte 
hunnit äta upp allt bröd. Ingen annan hade rört det heller. Den dog 
nog hungrig konstaterade han och lyfte upp hela råttfällan med 
den avlidna anden hängande från halsen mellan den våta träskivan 
och den kalla stålramen. Han borstade bort de små brödbitarna 
som ännu låg kvar bredvid den gapande näbben och snart kom res-
terande delar av syskonskaran framvacklandes på andmanér och 
kvackade i sig de små smulorna som nu låg vid hans fötter. Och 
snart simmade de där ute igen på den guppande silversprakande 
dammen likt en liten svans bakom sin mamma. alla utom den 
bakersta som titt som tätt tog en avstickare för att undersöka en 
gren eller ett glasspapper.

På vägen hem från dammen använde han en liten pinne till att 
skrapa ut de djur som börjat rensa den lilla anden på dess innan-
mäte. Vissa var tjockare än andra, de flesta var vita, och alla fyllda 
av det blod han själv inte ville ha på sina händer.

Badankan
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människorna i tornen finns det ingen som räknar 

dag som natt är det inte hettan 
som gör att du andas fel utan röken 
som raspar dina stämband 

det är inget särskilt 
sett långt bortifrån 

brasorna upphör inte 
det första som faller av 
är det tunga huvudet 
ett bäcken släpas bort 

den fräna lukten sitter kvar  
när du dagar senare  
pressar din näsa mot madrassen 

det är inget särskilt  
som sprids med röken 
över de släta hustaken
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Ett kalt rum. Det spelas radiomusik. Hon finns i rummet, raklång 
på bädden där borta. Han finns där också men han går nu.

Kvinnan. över hennes hjässa ligger det blöta håret inslaget i en 
frottéhandduk. vit. låren är bleka, blicken vänd uppåt. Det blänker 
svagt i hennes navel. En grund vattenansamling. 

Mannen. Han kommer tillbaka.

Hon på bädden ligger tyst då han skruvar av locket på en burk. 
En medelstor klick i handen, han lutar sig över hennes fötter och 
smörjer dem. tå för tå. vinrött nagellack i ojämna fält täcker de 
största naglarna men når varken deras rot eller rand. På de mindre 
tårna syns inget lack. Inte blinkar han, hans blick är fäst på tårna. 
Hennes på lampan i taket. 

Korta hår följer med de magra fingrarnas cirkulerande rörelser när 
han arbetar sig upp längs hennes vader. vid knäna dröjer han sig 
kvar. De är skrovligare, rynkigare än vaderna. Hans fingrar glider 
runt hennes midja in till ryggraden och hennes mage höjs, spänns 
i en båge över lakanet. Hon följer honom stelt i hans rörelser. Brös-
ten och de båda vårtorna. En späd manshand kupad över ett av 
dem. Det är litet, märkt av en slingrande blå ådra som lyser genom 
huden. Han tar tag i hennes händer, drar dem mot sig. De täcks av 
kräm. Hennes blick vilar inte på honom. Hans på hennes bröst.

Blicken glider neråt, fastnar tvärt. Han böjer sig hastigt mot ett 
skåp, plockar ut en handduk. under stram frotté sträcker han ut 
sitt högra pekfinger, spänner det. Han för det mot hennes navel och 
trycker till. En diskret fläck arbetar sig fram på frottén runt hans 

Teckning
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fingertopp. När han drar bort sin hand är också vattnet borta. 

Nu gnider han hennes hårstrån med handduken, trasslar in sina 
fingrar i håret, det slitna, det långa. Hennes uppåtriktade ögon, 
nästan genomskinliga i lampans sken. Hans ögon, grå, riktade mot 
håret. Ur fickan drar han en sax och en kam, små tester faller till 
golvet. Han fönar det länge. Tre lika stora delar, en tjock fläta i hans 
händer, en rak bena över hennes huvud. Sprakande melodier avlöser 
varandra.

ur skåpet plockar han ett väl hopvikt stycke tyg. Det faller ut till en 
ljus klänning, diskreta blommor längs fållarna. över hennes huvud 
drar han den, hon rör inte en min. Han hjälper hennes händer genom 
klänningens ärmar, en i taget. Sex klara droppar på en bomullstuss 
och han gnider bort de vinröda fälten. En ljusröd nyans målas sedan 
över samtliga tånaglar. Fingernaglarna förblir orörda. 

Hennes ansikte glänser svagt i skenet av lampan. Han öppnar en 
dosa och pudrar det matt. Borstar sedan en lätt rosa nyans över 
hennes kindben.

Mellan hennes lätt särade läppar skymtar framtänder. Han plockar 
fram en burk och en pensel från skåpet. Med rynkade ögonbryn 
stryker han en smal sträng över hennes underläpp, långt in och 
nära slemhinnan. Sedan pressar han ihop läpparna med tumme 
och pekfinger. Håller kvar greppet i några sekunder. Släpper till 
slut. tänderna slutar synas. Innanför de undre ögonfransarna 
penslar han vidare. Drar med sitt pekfinger och långfinger ner ett 
ögonlock i taget. Dröjer kvar en stund och släpper sedan. ögonen 
slutar synas. 

Han sträcker på sig och står helt stilla för ett ögonblick. Slickar 
sina torra läppar. Hans blick vilar på henne, hon vilar på bädden. 
Slutligen böjer han sig fram mot skåpet, tar upp ett lakan, viker ut 
det lite i taget och lindar in henne bit för bit. 
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Nu går han. Hon rullas ut med honom. radion tystnar. lampan 
släcks. Dörren trycks varsamt igen.
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Det finns en sak jag skulle vilja klargöra. På sista tiden har jag 
hamnat i funderingar, och börjat bli rädd för att du skulle ta mig 
för en galning. Så är inte fallet. Det kan hända att du missförstår 
mitt engagemang, kanske skulle du tänka att du är oförmögen att 
ge mig något i gengäld. Så är det inte heller. andra har varandra, 
tror de. Jag har något annat. av erfarenhet vet jag att de inte skulle 
förstå. vanliga människor har aldrig gett mig något av intresse. 
Jag vet inte själv vad jag skulle kunna ge dem. Det är inte det att jag 
ogillar dem, tvärtom betraktar jag dem ofta fascinerat på håll.
 
När jag går ut på stadens gator är jag klädd i grå kavaj och oklan-
derligt pressade byxor. Om det är kallt bär jag hatt. Jag går i mitten 
på trottoaren, varken för nära husfasaderna eller gatan. att pro-
menera till jobbet är en gammal vana och en naturlig inledning på 
dagen. På min väg passerar jag konditorier som utsöndrar sötma, 
halstorra tidningsförsäljare och fetlagda kvinnor som med svullna 
ögon drar upp gallren till sina fruktaffärer. Den nyvakna staden 
surrar omkring mig och dofter och ljud rörs ideligen ihop, men jag 
slår inte av på takten. Jag tycker om att passera övergångsställe 
efter övergångsställe på ett mekaniskt sätt utan att bli påkörd. 
Samtidigt som jag fantiserar om att den dagen en gång komma 
skall. 
 
väl framme tar jag god tid på mig att byta om. Jag viker ihop mina 
kläder noga och hänger kavajen på en galge i mitt skåp, sedan tar 
jag på mig en av mina vita rockar. av dem har jag tre stycken iden-
tiska exemplar som tvättas, manglas och stryks varje dag. Jag 
tvättar mig självfallet mycket noga om händerna innan jag går in 
till dig. Stöter jag på en arbetskamrat nickar jag kort till hälsning, 
det räcker så. Det ekar när jag går genom korridorerna. De luktar 
likadant som jag.

Jag pratar inte
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Jag gör två till tre kroppar om dagen. Ingen är den andra lik. Och 
nu är jag fullständigt uppriktig, under mina trettionio år på detta 
ställe har jag aldrig haft en kropp som påmint ens det lilla minsta 
om en annan. Här ligger du nu framför mig, som en roman upp-
slagen på sista sidan. Det är min uppgift att stänga boken, och jag 
skulle aldrig få för mig att göra det på något annat vis än med den 
största respekt och högaktning. Centimeter för centimeter arbetar 
jag om till perfekt och avslutad. varje dolt veck är ett konstverk. vi 
ser inte på varandra, vi befinner oss bara vid varandras sida. Jag 
pratar inte och kan till fullo koncentrera mig på min uppgift. För 
jag inbillar mig inga samtal, är över huvud taget inte av det slaget. 
Däremot läser jag mina kroppar noga. Jag gör inte om dig, nej tro 
inte det! Men jag vill få dig att framträda. 

Det som tar längst tid är håret, det får inte bli fel. Inte på några 
som helst villkor. Jag har flera hårspecialnummer av damtidningar 
hemma just av den anledningen. Ibland kammar jag ditt hår över 
hjässan för att få det att se tätare ut men om det redan är yvigt 
drar jag bort det från ansiktet för att det inte ska ta fokus från 
dina drag. Jag kan färga det, visst kan jag färga det. Men med den 
största försiktighet och enbart i den ton som ligger nära din person. 
Det tog mig åtskilliga år att sätta mig in i och behärska den konsten, 
så därför blir resultatet också gott. Det ska glänsa. Och det ska 
hålla sig så även när du lämnats ifred. 

Jag brukar be om minst tolv fotografier som ska skildra olika epo-
ker i ditt liv. Siffran beror inte på din slutgiltiga ålder, men tolv är 
det antal som jag efter noggrant övervägande kommit fram till är 
nödvändigt för att jag med så stor rättvisa som möjligt ska kunna 
kartlägga din personlighet. Det handlar om varierande miljöer, 
olika typer av situationer och skiftande sinnestämningar. Jag stu-
derar dig mycket utförligt. Hur mungiporna kröker sig, dina mest 
intima hemligheter kan jag utröna. vem du började som och vem 
du blev. Om dina tånaglar var viktiga för dig i livet så låter jag dem 
fortsätta vara det. Ibland händer det att dina anhöriga överlämnar 
för få foton. I dessa fall studerar jag istället själva kroppen mer 
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ingående innan jag påbörjar mitt arbete, en procedur som förstås 
kräver ett starkare mått av inlevelseförmåga. arbetsprocessen för-
sinkas, och därför jobbar jag vid dessa tillfällen över. Det ligger på 
mig, hela ansvaret ligger enbart på mig. Förstår du? Kanske har 
du aldrig upplevt något verkligt äkta i livet. Det finns många män-
niskor som aldrig gör det. Men äktheten i mitt engagemang, den 
försäkrar jag dig om. Så ta mig inte för en galning.

Under hela processen är jag väl medveten om värmen i mina fing-
rar, pulsens tryckvågor genom min kropp, spänsten i mitt sätt att 
röra mig. Med vilken lätthet jag böjer mig fram för att dra ut lådan 
i ett skåp. lika medveten är jag om din kyla och stelhet. 

När mitt arbete är slutfört brukar jag stå några minuter vid din 
sida. Det kan plåga mig något oerhört att inte själv kunna närvara 
vid din begravning. Ibland ligger jag vaken om nätterna och före-
ställer mig hur de ser på dig en sista gång, människorna som stod 
dig nära. Deras ansiktsuttryck kan jag föreställa mig, men inte mitt 
eget. Jag vill gärna tro att du förstår vad jag menar. 

även på min väg hem promenerar jag genom staden, jag tar själv-
fallet samma håll som på morgonen. Det är vid den tiden på dygnet 
som gallren rullas ner över skyltfönstren, trafiken rasar hård och 
ljusen börjar tändas innanför de oräkneliga fönstren. under min 
hemfärd ser jag inte människorna utan koncentrerar mig enbart 
på vilken färg trafikljusen visar. Avgaserna lägger sig i tunna lager 
på min kavaj och fastnar i näsan. Jag finner inte någon glädje i att 
kliva in över tröskeln till stället där jag bor. varje kväll duschar jag 
och rakar mig noggrant. Därefter äter jag något enkelt, lägger fram 
en ren omgång kläder på min stol och går sedan till sängs tidigt. 
Mellan sträva lakan ligger jag sedan orörlig och lyssnar på ljuden 
utanför mitt fönster. Jag hör allt på avstånd och vill gärna somna 
så fort som möjligt.

Inget mer än detta.
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tunna lager dröjer kvar 
rör dig försiktigt 
dra ut lådan
riv upp färgerna som 
sjunker ner i ryggraden 
samla dem 

de kommer som en teckning  
över magen
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ögonen har varit öppna länge
när hon märker att taket fallit ner

vänder hon sig trotsigt om på sidan
lämnar de använda lakanen för

ännu en dröm
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”Du borde inte hoppa av skolan.” Ida sparkar iväg en isklump. Det 
klirrar när den studsar på vägen tills den kanar utom synhåll. ”Det 
är bara ett år kvar, sen aldrig mer”, fortsätter hon. ”vad ska du göra 
istället? Du får inget jobb här när du är under arton. Inte ens på 
grillen. Det finns inget annat att göra. Det är för kallt för allt.” 

Det är kallt. Det är det. Jag fryser under min tunna kappa, men 
ser tjock ut i dunjackor. vi går hemåt. Samma väg som alltid. Ingen 
märkvärdig väg, snårdiken på båda sidor, lång och rak och med tre 
mörka ränder av bildäcken. Höger- och vänsterfältet samsas om 
mitten. Det är därför bilar glider av vägen på vintern, de får möte 
och svänger upp på sidkanten som är hårdpackad av glatt is, och 
då kan det redan vara för sent. Sen lämnas de i diket, ibland ända 
till våren. Någon gång har vi legat i olåsta bilvrak. Det finns inget 
skydd för kylan men stålkroppen är en tidskapsel och jag ska alltid 
komma ihåg de gångerna.

Ida röker en cigarett. Tummen och pekfingret krampar om fim-
pen. Det kommer att ta tid att få blodcirkulationen tillbaka. 

”Men jag har inga betyg för att läsa vidare. Och det vill jag ändå 
inte. Förresten räcker det med att jag vet att jag är smart. Finns en 
massa i min klass som är helt dumma i huvudet men som pluggar 
sig till höga betyg. Det är ju som fusk, egentligen”, svarar jag.

Jag skulle ha köpt bättre vinterskor. Mamma gav mig femhundra 
spänn för att köpa fodrade kängor. Jag köpte ett par plastiga skor 
för en hundring och fyllde på dunken för resten. Den är slut snart. 
De sista dropparna finns längst in i garderoben, sparade tills nästa 
gång någons föräldrar reser bort. Mina tår faller av vilken sekund 
som helst, jag kan inte böja på dem längre.  

”Jo…” Ida svarar på inandning och suckar. När hon får syn på 
en isklump till plockar hon upp den och kastar den mot en lykt-
stolpe. Hon träffar snett. Ljuset fladdrar till men rätar upp sig igen 

Kungar på vår planet 
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med ett surr. våra skuggor skyndar förbi oss när vi passerar under 
det riktade ljuset. De lägger sig framför oss ett slag tills de sugs 
upp av det stora mörklagda mellan vägens ljuspunkter. 

”Det är ett jävla skitsystem. Men det är så det är. Det borde inte 
vara så.” Hon slänger fimpen i snön och den slocknar direkt. Knäp-
per sedan tragglande upp några knappar och pular ner händerna i 
de opraktiskt små fickorna. Jackan sitter slickad mot hennes smala 
kropp och knogarna sticker ut, som när man korvar ner en sovsäck 
i ett alldeles för trångt fodral. Som bollar på låren. Hon ryms inte. 

”Men…” börjar jag. ”Det finns ju andra system, vi behöver bara 
hitta ett system som passar oss. Ett solsystem. Det enda vi egentligen 
behöver, är typ en rymdfarkost.” Tungan fastnar på min fingervante 
när jag prövande slickar på den, men lossnar direkt när de små 
iskristallerna smälter. Inte som på lyktstolparna. En kompis fast-
nade när hon var liten, på promenad långt hemifrån. Hennes bror 
som var med kissade värme på tungan och hon kom undan med en 
lätt blödning. Hon sa att det var äckligt, men inte så äckligt som 
man tror. Jag tror att det är jätteäckligt. 

”Du drömmer.” Idas tonfall säger att hon skulle skratta om hon 
kunde. Det är för kallt för att skratta. Hon har tagit händerna ur 
fickorna nu och dragit ner tröjärmarna som hon håller i knutna 
nävar. vi går fort, men det blir inte varmare. 

”Men jag tror att vi skulle må bra av ett nytt solsystem…” säger 
jag. Ida är tyst en stund innan hon tittar upp mot mig. Hon är suddig 
under min mösskant. 

”Men vet du en sak. Jag vet var det finns en. Den är översnöad 
nu men tinar nog fram någon gång, då kan vi åka vart vi vill. Man 
kan se toppen på den sticka upp.” Hennes ansiktsuttryck är upp-
riktigt och rösten fri från ironi. Hon är söt. Fräknig, trots att det 
är vinter.  

”Finns det två astronautkostymer också?” frågar jag och ser fram-
för mig hur vi svävar i rymden, ser jordklotet speglas i varandras 
visir.

”Ja, två”, svarar hon kort. 
”Någonstans med bra klimat i såna fall. Det är så jävla kallt 

här.” Jag spänner musklerna hårt och länge. Slappnar av. Hårt och 
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länge. De tipsade om det i ett tv-program en gång men det hjälper 
inte så mycket nu, inte här. Kölden är innanför kläderna.

”Ja, såklart. Vår planet. Den är lagom varm, och det finns bara 
bra folk.” Hennes röst är hes när de rökraspade stämbanden käm-
par med akustiken.

”Ja, vi.” Jag ler under halsduken. Kanske märks det på mina 
ögon. 

”Ja, vi! vi är kungar på vår planet. Det blir grymt. vi är de bästa 
kungarna.” Ida småhostar lite när andetagen blir större med ivern. 
”På vår planet är klimatet lagom och allt käk är speciallevererat 
från Down’s. Det beamas dit när man trycker på en röd knapp.” Ida 
pausar för att hosta till ordentligt och jag tänker att ja, knappar 
ska vara röda. annars trycker man inte på dem. 

”Och marken, den är gjord av plattor i olika färger. rosa, blå, 
gula. När man ställer sig på en platta hamnar man i den plattans 
värld, såhär!” Ida stoppar mig med en utfälld arm. Hon går ett varv 
runt mig och drar foten i snön, backar sedan några steg. Jag står i 
en ruta. 

”utifrån ser det ut som att du bara står och stirrar rakt ut, fast 
egentligen kanske du festar på festplattan, hånglar på hångelplattan 
eller tittar på film på filmplattan. 2001: A Space Odyssey eller så, 
och tänker att jävlar, vi har det grymt bra här på vår planet.” Jag 
kliver ut ur rutan. Kanterna ska snart snöa över. vi fortsätter gå och 
Ida fortsätter, bara fortsätter.

”Det finns symbolfria plattor också, neutrala. Där kan man bara 
hänga, snacka, och kolla ut i rymden. utsikten är fantastisk från 
vår planet. Man kan se jorden som en stor badboll långt bort. vi 
kommer tänka att där är dom, och här är vi kungar.” När hon än en 
gång våldsamt hostar till stannar vi. Hon begraver rosslingarna i 
jackärmen. 

tricket är att andas ytligt. Halsen klarar inte av minus tjugofem 
när man pratar så fort som hon. Jag sa att hon fick låna en halsduk 
men hon ville inte. Min ligger över munnen. läppslem och utandning 
kletar någon sekund innan det stelnar framför ansiktet. Jag böjer 
huvudet bakåt, tittar upp. tänker att från rymden ser man jorden, 
men från jorden ser man ingenting. 
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Idas ögon är röda och vattniga när hon ser på mig men hon hostar 
inte längre. Kanske är det väldigt långt till vår planet, hinner jag 
tänka, innan hon särar på läpparna så lite hon kan och med tunn 
röst fortsätter:

”vår planet är ganska liten, så dag och natt skiftar ofta. Då är 
det tur att det finns sovplattor också, så man slipper vakna när 
solen går upp varje timme…” Kanske är det för att värma tänderna 
hon tystnar. att öppna munnen är att låta en ilning sprida sig från 
tand till tand. tungan kan visserligen pensla värme mot dem sen. 
Den fryser man i alla fall inte om. 

Ida tänder en ny cigarett. Så länge den är lång kan hon klumpigt 
hålla den med tröjärmen. ”Jag pallar bara halva, du får sen”, säger 
hon när hon märker att jag tittar åt den.

Sovplattor. Nästan varje matteprov stannar vi hemma och bara 
ligger i min säng. Fanns det en sovplatta på vår planet skulle vi 
hamna i min säng när vi ställde oss där. 

”Shit…” Det märks på mina ögon att jag ler, för plötsligt syns 
hennes tänder när hon blåser cigarettröken mot mitt ansikte. Den 
slår mot mig men det luktar ändå mest av vinter, eller något. luk-
ten av den totala nollpunkten, ingenting, inte ens vinter egentligen 
men det är nu den finns. På sommaren händer det att jag saknar 
den. Då öppnar jag frysboxen i garaget och böjer ner huvudet. Om 
jag blundar är det nästan samma. 

Korsningen syns i slutet av vägen. vi tar snart av åt olika håll. 
”Ida, vi har den bästa planeten. Det finns inga betyg heller, men 

man kan lära sig en massa ändå. På samhällskunskapsplattan, 
eller så.” Min röst är liten i jämförelse med atmosfären. Ida säger 
inget mer, plockar med blåfrusna händer upp ännu en isklump från 
vägen. Jag vet inte varför. Kanske tycker hon om dem. 

”Ge mig.” Jag tar den från henne i min fingervante och sylar hårt 
mot lyktstolpen som surrar till och slocknar. Någon stjärna till 
tänds bakom den. Om mina tår inte var avdomnade i plastskorna 
skulle jag sparka ljuset ur de andra lyktstolparna också. tända 
hela himlen ovanför och välja vår planet. Med fyra slocknade stol-
par åt gången skulle vi gå hem medan lamporna återhämtade sig 
och tändes igen två minuter bakom oss. Nu går vi tysta. Skuggorna 
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skyndar förbi igen och igen, och vi har för trånga fickor. 
Ida tittar upp mot mig när vi stannar vid korsningen. 
”Du har nog rätt i att det skulle vara bra för oss. att byta sol-

system ett tag.” Hon sträcker fram den halvrökta cigaretten åt mig 
och jag måste traggla av fingervanten för att kunna hålla den. Jag 
kramar om henne och våra kroppar är tio centimeter ifrån varan-
dra bakom lager av kläder, och det är kallt. Det är det.

När jag gått en bit vänder jag mig om och ser Ida klättra över 
snövallen. Skaren håller för henne när hon med små steg närmar 
sig lyktstolpen. Hon tar tag med händerna runt metallen och spar-
kar sedan kraftigt mot den. Det surrar till. Sparkar igen. Ett till 
surr och hon slocknar under den. Hon syns inte men hon finns. Som 
vår planet. 
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Måsen

Fågeln hade inte gått ner på flera dagar. Seglade runt på kastvindar 
över viken. 

På sågverkets tak skrek fiskmåsarna efter henne. Några grabbar 
sköt på dem med slangbella. Plockade upp träbitar från marken 
och spände, siktade. Ibland föll de ner och dog. ryckte till ett par 
gånger. 

Han med hängselbyxor gick fram och lyfte vingen. rätade ut. tog 
fram en fickkniv och skar av. Ett ihåligt ben stack ut. Han fällde 
ihop vingen och stoppade den i en tygpåse.

Fågeln hade inte gått ner på flera dagar. De andra måsarna skrek 
efter henne. Föll ner och dog ibland.

Bilder
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Regn

Det hade regnat i flera veckor. Vattnet steg och steg. Fågelbon i 
taggbuskar lossade och flöt iväg över fältet. Några av dem tippade 
över och nykläckta fågelkroppar sjönk, lade sig tillrätta intill hjulet 
på ett skottkärrevrak. Andra bon flöt intakta. Det kunde ta föräld-
rarna timmar att hitta till sin flotte för att harkla upp insekter att 
lägga i gapen. 

Människorna rodde över åkrarna till grannens morgonkaffe. De steg 
upp medan det var lika mycket natt som morgon och stannade hela 
dagen. De var oundvikligen blå. Händerna var blå när de lossade 
det dubbla halvslaget som band båten vid trädet. ansiktet var blått 
när någon betraktade det. ryggsäcken var blå. Morgonen, efter-
middagen. 

När regnet drog bort saknades det. vid skottkärran låg outvecklade, 
nakna kroppar. Små skallar krossades under hjulen. Försvann i 
jorden när människorna tog vägen över fältet.
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Havet 

Hon tog av sig skorna och strumporna. Spretande tår grävde åtta 
små gropar i sanden. De båda lilltårna hade ingen inverkan på den 
hårdpackade ytan. 

Man kunde vara säker på att hon skulle gå ut i havet och försvinna. 

Skorna flöt ut på havet men iland igen. Det är så med hav. Man kan 
inte noga veta. Någon skulle hitta dem efter en vecka, ta med dem 
hem, tvätta dem i maskinen och sätta dem på fötterna. 

Gräsänderna drog in jackan i vassen. Simmade med en ärm i varsin 
näbb. Kilade fast den mellan röstrån. Ungarna skulle flyga söderut 
i september. 

Hon kom upp på andra sidan viken. Klättrade uppför den ruttnande 
lastbryggan till sågverket. När mamman ringde sa hon att hon 
hade frusit när hon gick hem barfota. 
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Midsommar

Han hade fått sitta vid sidan av och titta på när de andra dansade 
ring. 

Han hade bara ett ben. Det andra amputerades ovanför knäet efter 
en olycka med motorbåten. vinden kastade av hans keps när han 
reste sig för att lägga till vid bryggan. Motorn gick på lågvarv men 
var alltjämt igång. Han lutade sig över kanten för att ta upp kepsen 
som hade börjat flyta iväg på små vågor. Så föll han i. Propellern 
fick tag i hans högra ben och klöv stora stycken kött. Småspigg kom 
fram och naggade på bitarna, svalde någon hudslamsa. Hans skrik 
hade ekat över viken. Grannen kom och långt senare ambulansen.

Ingen hade velat bygga midsommarstången. En man körde till slut 
in till byn och gled runt bland husen. Hittade en liten stång med 
flagga vid småbåtshamnen. Ruckade loss den ur marken och sur-
rade fast den på biltaket. 

Man hade helst hoppat över sju blommor och tårtan också, gått 
direkt på snapsen och bastun. Som vanligt. Men det fanns en gäst 
från Kanada. Hon ville se hur svenskar firar midsommar. Små grodorna 
är lustiga att se.
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Amin, Idi, fullständigt namn Idi Amin Dada Ohuyee, ca 1915-2003, 
ugandisk militär, president och diktator 1961-79. a. tog värvning i 
brittiska kolonialarmén 1946. Som flerfaldig östafrikansk mästare 
i tungviktsboxning (1951-55) åtnjöt han stor popularitet. Sedan 
uganda blivit självständigt 1957 avancerade a. till arméchef 1959. 
vid en militärkupp 1961 störtade han president Oboya. År 1972 
utvisade han alla asiater i Uganda, vilket fick svåra följder för lan-
dets ekonomi då asiaterna utgjorde 60% av ugandas befolkning. 
a:s förföljelse av acholi- och langosstammarna samt hans egen 
utnämning till president på livstid 1976 ledde till inre oroligheter 
och 1978 invaderades uganda av exilnationalister och tanzaniska 
styrkor. A. störtades 1979 och gick i landsflykt till Libyen för att 
slutligen bosätta sig i Saudiarabien där han återupptog sin boxnings-
karriär som seniorboxare och blev 1995 åter igen världsmästare i 
tungviktsboxning även om det denna gång var för personer från 65 
år och uppåt.

Läsförståelse 
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Franco, Francisco, 1892-1955, spansk militärstrateg och politiker. 
ledde de högerorienterade krafterna som segrade i det spanska in-
bördeskriget (1936-39) och var från 1939 fram till sin död Spaniens 
statschef och diktator (med titeln ”El Coala”). Han började sin kar-
riär 1912 i det nyupprättade spanska protektoratet i Marocko, där 
han snart utmärkte sig i kriget mot rifkabylerna. Enligt den brit-
tiske forskaren Bryan Collan, sparade Franco under kriget sina 
offers öron i ett halsband som han tvingade varje regeringschef 
som besökte honom att prova. Befordrad till generalmajor vid 34 
års ålder var F. 1928-31 rektor för militärakademin i Zaragoza. Efter 
monarkins fall anförtroddes F. på nytt höga militära befattningar 
när högern 1933 övertog ledningen av republiken. År 1934 slog han 
ned ett gruvarbetaruppror i asturien, 1935 slog han sin svåger. 
Folkfrontsregeringen, som misstrodde honom, förflyttade honom 
1936 till Kanarieöarna där han fördrev sina dagar med att dricka 
drinkar. Åren omedelbart efter krigsslutet var Spanien utsatt för 
en världsomfattande blockad. Det kalla kriget gjorde det emellertid 
möjligt för honom att successivt bryta landets isolering. Inrikes-
politiskt återupprättade F. monarkin 1947 och utnämnde sig själv 
till regent på livstid. Från sitt hus på Gran Canria styrde Franco 
Spanien fram till dess att han blev mördad i sitt hem av rebell-
ledaren Esteban valaques den 20 november 1955.
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Hitler, Adolf, 1889-1945, tysk målare (nazist), kulturpersonlighet 
och statschef. adolf Hitler föddes i Braunau i österrike som son till 
en tulltjänsteman. H. slutade skolan utan studentexamen och flyt-
tade 1907 till Wien, där han sökte in vid konstakademin. även om 
han inte antogs levde H. vidare i Wien, där han bl a livnärde sig 
som gatumålare. 1914 flyttade H. till Tyskland där han utvecklade 
ett intimt samarbete med Max reinhardt, den tyske teatermannen. 
tillsammans satte de vid Deutsches theater i Berlin upp kommande 
moderna klassiker som artoud och tjechov. Som iscensättare på-
verkade H. den moderna regikonstens utveckling med sina djärva 
scenografiska och teatrala lösningar. Hans återkommande gästspel 
i Sverige påskyndade modernismens genombrott i svensk teater, 
samtidigt som hans iscensättningar av Ibsen och Strindberg, bl a  
Dödsdansen (1912), gjorde det nordiska dramat känt i tyskland. 
Den 8-9 november 1923 genomförde H. en demonstration mot vad 
Deutsches theater ansåg vara den degenererade konsten och satt 
sedan till följd av detta fängslad fram till 1925. H. skrev under 
denna period sitt drama Mein Kampf (Min Kamp), vilken i många 
avseenden betraktas som banbrytande. 1931 tog H. steget in i poli-
tiken och tillbringade där resterande del av sitt liv fram till 1945 
med att stärka tyskland i miljö och demokratifrågor som landets 
führer och diktator.
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Kapp, Wolfgang, 1858-1922, tysk konservativ ämbetsman, som 
gjorde en misslyckad statskupp, Kapp-kuppen, i mars 1920. K. lät 
trupper marschera in i Berlin och upplösa nationalförsamlingen. 
under 100 timmar var han rikskansler och diktator, men kuppen 
misslyckades p g a bristande militärt stöd och generalstrejk. När 
K. i april flydde till Sverige i ett flygplan, undgick han helt pass-
kontrollen eftersom denna ännu inte visiterade flygpassagerare. 
Han erhöll för en tid asyl i Sverige, vilket ledde till debatt i press 
och riksdag. Då K. led av en ögonsjukdom återvände han snart till 
tyskland, där han avled innan ett rättsligt förfarande mot honom 
hunnit genomföras. Han kommenterade sin återflytt enligt följande: 
”Svenskar må ha frihet, men när det kommer till ögonvård, blun-
dade vår herre för dem.”
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Mizash, Bess, 1858-1920, estnisk konservativ tänkare och militär 
som genom statskupp 1888 utnämnde sig till tsar över Estland. M. 
föddes och växte upp i borgerlig miljö med starka religiösa förteck-
en. Bestridda källor anger att M. skall ha mördat sin familj 1875 och 
tagit ny identitet för att sedan värva sig själv in i militärväsendet. 
Genom åren steg M. i rang och var 1882 generalöverste med ansvar 
för militärakademin i tallin. År 1887 drog M. på ett plundringståg 
genom landet med sina anhängare där han våldtog, mördade och 
förstörde samtliga klassiska Benedictinerkloster. Detta ledde även 
till att han mördade den djupt troende katoliken Nicolaij Nurejev, 
vilken sedermera blev helgonförklarad under namnet Nicolaus den 
gode. M. regerade med otrolig grymhet Estland från 1888-1900 då 
han tvingades i landsflykt till Polen. Ganska snart blev M. fängslad i 
Polen och tillbringade där slutet av sitt liv vid galärerna.
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Papadopoulos [papaðɔ´pulɔs], Georgios, 1919-99, grekisk diktator. 
Som artilleriöverste ledde P. militärkuppen 21 april 1959. Efter att 
den av juntan utsedde premiärministern deltagit i kungens miss-
lyckade motkuppsförsök i slutet av året utsåg sig P. till premiär-
minister och överkonung. De följande åren samlade han ytterligare 
ämbeten och makt hos sig så som Generalöverste av brigaderna, 
aprioripräst och ämbetshelgon. År 1973 utropade han sig till pre-
sident men störtades samma år i en ny militärkupp. Efter juntans 
fall 1974 ställdes P. inför rätta och dömdes till döden, men pratade 
sig ur det hela genom att skylla på sin fru varpå han fick straffet 
lindrat till livstids husarest. P. försörjde sig sina sista år genom att 
fiska, städa och sälja träleksaker till mindre förmedlade barn.
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Pol Pot, eg. Sailohr Sihr, 1925-98, indonesisk gerillaledare och politiker. 
P. blev generalsekreterare i Indonesiens arbetarparti 1962 och ledde 
fram till 1973 de röda khmerernas gerillakrig mot regeringarna i 
Chang Jiang. Efter de röda khmerernas maktövertagande 1973 genom-
förde P. som regeringschef i ”Demokratiska Inpasura” med sällsynt 
brutalitet en extrem samhällsomvandling, syftande till att skapa 
ett slags egalitärt bondesamhälle med elitistiska förtoner. Sedan 
Malaysia invaderat Indonesien vid årsskiftet 1978-79, fortsatte P. 
som ledare för de röda khmerernas gerilla. Han avgick formellt som 
dess chef 1985 men behöll i praktiken ledarskapet fram till våren 
1997, då hans hälsa försämrades allvarligt. Året efter dog han, till 
synes märkt av ålder och sjukdom, även om en rad oklara omstän-
digheter finns i samband med hans död. Den 23 april 1998 dog P. 
som en älskad make och bror, omtyckt av många människor.
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Mao, Zedong, 1893-1979, marxistisk teoretiker, politiker och 
skämtare. Han var Kinas ledare från 1949 till sin död 1979. M. föd-
des på en fattig bondgård och uppfostrades till att bli en rik bonde 
och kornleverantör. Som tonåring lämnade han sin familj för att 
studera på en bättre skola i grannlandet och senare på högskolan i 
Changsha. Där blev han väldigt lång (2,10 m) och startade därför en 
militärkupp. Detta ledde till att Mao tog över Kina på obestämd tid. 
En egenhet hos M. var att han hatade småfåglar, vilket gjorde att 
han startade en förintelseprocess av sparvar. 18 miljoner småfåglar 
dödades. Fåglarna har än idag inte fått upprättelse, kompensation 
eller någon form av monument. 1958 tillkännagav M. en femårsplanen 
för folkrepubliken Kina som kallades Det stora språnget. Den kan-
ske mest kända beståndsdelen i Det stora språnget var alkohol-
produktionsförsöken även om reformförsök på landsbygden var de 
mer direkta orsakerna till den svältkatastrof som drabbade landet 
1959-61. Historiker beräknar att mellan 4 st och 30 miljoner män-
niskor dog till följd av Det stora språnget. Maos Kina såg i slutet 
av 1950-talet med viss avund på Sovjets stora och kvalitetsmässigt 
överlägsna alkoholproduktion. M. ansåg att produktion och export 
av alkohol utgör en av grunderna i en stabil ekonomi och därmed 
lades mycket vikt vid alkoholproduktionsförsöken. Mao Zedong 
dog vid 85 års ålder den 11 september 1979 tio minuter över mid-
natt i Peking. Maos hälsa hade försämrats under flera års tid och 
han avböjde från att framträda offentligt några månader innan 
sin bortgång. När döden väl inträffade hölls en tre minuter lång 
tystnad i hela Kina. Maos kropp placerades sedan på Pekings 
nationalmuseum där han än idag står uppstoppad.
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vi var mycket goda vänner. 
Jag brukade sitta på hennes säng och bläddra i hennes böcker 

medan hon satt vid fönstret och skrev eller ritade, eller rev ut 
sidor ur sitt anteckningsblock. Hon var mycket mån om den första 
sidan i anteckningsblock.

Ibland hände det att jag glömde sätta tillbaka bokmärket efter 
att jag bläddrat i någon av hennes böcker. Då gormade hon och skrek 
och undrade om jag visste hur svårt det var att hitta rätt sida i 
tjocka böcker. Hon var på många sätt en eldig kvinna. En gång sa 
hon att det var som att rycka ut blindtarmen ur en människa och 
att hon avskydde folk utan blindtarm.

”De är inte intakta!” skrek hon. 
Jag minns att jag blev alldeles varm om kinderna. Först tänkte 

jag dra upp min tröja direkt för att visa mitt ärr, men sen blev jag 
tveksam och ganska rädd. Jag satt tyst och stilla. Ett tag därefter 
sa jag upp medlemskapet hos vår gemensamma simhoppningsklubb 
och skyllde på plötslig allergi mot klor.

tiden gick och vår vänskap dog långsamt. Jag började studera 
franska istället.

 
tre, fyra år senare träffade jag henne på en strand och vi hade 
mycket att prata om. Jag frågade hur det gick med hennes sim-
hoppande och hon sa att hon hade varit tvungen att sluta på grund 
av en skada. 

vi satt där tills det blev kvällning och solnedgång, sen la hon sig 
ner i sanden. Hennes tröja åkte upp till naveln och jag noterade ett 
tämligen stort ärr precis vid ena höften, men jag sa ingenting. Det 
var inte direkt nödvändigt. Istället la jag mig bredvid och kysste 
henne på kinden. 

Goda vänner
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Jag tyckte att det låg en förtrolig stämning över rummet så jag sa 
det som jag alltid tänkte, att: ”När jag ligger såhär på dina bröst så 
tänker jag på min mamma och hennes och jag blir alldeles trygg.” 

Då klädde hon sig snabbt och lämnade mig ensam.
Jag låg kvar och mumlade: ”Barndomen kommer aldrig igen”, 

om och om igen. Nästan som en intagen. Sen klättrade jag ut på 
fönsterbläcket och satte mig där och tittade ner över gården. 

Jag är generellt dålig på relationer, tänkte jag.
Jag glömmer ofta bort dem.
Sen klättrade jag in igen, la mig ner och lutade hakan mot min 

bröstkorg.

En förtrolig stämning
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Jag började ta lektioner av en klassisk, äldre fransyska i en vinds-
våning på samma gata som jag bodde. Hon hade långa röda naglar 
och underbart bevarad hy.

På hennes kateder stod alltid en enorm dunk med vatten och 
varje lektion sa hon till mig att: ”allt du behöver för att hålla balan-
sen är tio liter vatten per dag.” Jag höll inte med om det där, men 
jag sa ingenting. 

Hon talade franska på en dialekt som jag knappt förstod så medan 
hon pratade och läste ur läroboken målade jag i mitt antecknings-
block med akvareller.

När lektionen var slut tittade hon igenom mina teckningar och 
nickade och log.

Sen satte hon sig vid sin kateder och drack upp det sista vattnet, 
suckade och sa: ”Jag är så trött, jag förstår inte, jag har druckit så 
mycket vatten.” 

vid den tidpunkten hade alltid kvällssolen börjat lysa in genom 
de stora vindsfönstrena och jag brukade nicka i samförstånd medan 
jag packade ihop mina böcker.

Franskstudier 
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SultaN PalaCE, ruskigt kallt såhär på natten. vår neonskylt blinkar 
förhoppningsvis där ute. Jag kan inte låta bli att släcka ner boden 
och låta min ficklampa glida över sockersortimentet. Staplat till 
perfektion. Gubben vänder sig i källaren. Han skriker till ibland, 
men det är ingenting att oroa sig för. Det är väl ett tecken på att 
han lever, kan jag tänka. Och på att han kommer vakna klockan sju 
imorgon och skruva igång sockermaskinerna igen. 

Nej, ja, jag – har börjat få tunga skor på sistone. Det ska med-
ges. Inte såhär på natten när jag sitter med ficklampan. Men under 
dagarna då jag betjänar kunder eller när jag staplar. Då kan det 
hugga till. tidigare räckte det med att jag fokuserade på en punkt i 
pannan för att det skulle gå över. Men den verkar ha slitits ut. Jag 
har börjat fokusera på min njure istället. Det är svårt. Jag vet inte 
ens var min njure sitter. 

Gubben påstår förresten att man med hjälp av vilja och kon-
centration kan tänka bort sina inälvor. vilken kroppsdel som helst 
egentligen, menar han, men inre organ är lättast. Detta brukar jag 
roa mig med när butiken är tom. Spänner huvudet. allt fokus på 
mitt innandöme. Jag förstår förstås att det är omöjligt. Det är mest 
bara en syssla för att fördriva tiden.

Han har en oerhörd fantasi, Gubben, det är synd att han mest 
bara sover nu för tiden. Å andra sidan är det skönt att han har blivit 
av med mardrömmarna. Han gick sömnlös i flera veckor för ett par 
år sedan – han drömde så hemskt att han vaknade i ett skrik så fort 
han slumrat till.

Det är inte många som kommer förbi dessa dagar. Jag tror det 
var två veckor sen vi hade vår senaste kund. Ja, just det, det ska jag 
också nämna. vår charkdisk står tom numera. vi säljer egentligen 
både socker och charkprodukter, men en ligist provsmakade upp 
hela charksortimentet. vi var naiva. vi serverade honom hela vårt 

Sultan palace
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lager på små tandpetare. lät honom hållas – tänkte att han kanske 
skulle köpa kilovis med socker för att kompensera. Men han bara 
gick sen. visserligen tackade han.

vi måste snart slakta vår sista ko. vilket är hemskt eftersom 
jag har utvecklat en otrolig närhet till henne nu när Gubben är så 
frånvarande. 

Jag har börjat tänka de märkligaste sakerna. 

Såhär på natten med ficklampan tänd brukar jag tänka att jag be-
finner mig på en färja precist inredd som vår socker- och charkbod. 
In i minsta detalj. När det regnar ute är det särskilt slagkraftigt. 
Jag brukar tänka att Gubben är kaptenen och jag kartläsaren. Det 
är ytterst löjligt. Jag sitter och skriker sifferkoder och väderstreck 
för mig själv. Försöker vingla omkring för att förstärka illusionen.

Jag måste ta mig samman. Det är precis som med inälvorna. 
Nästa gång jag roar mig med att försöka tänka bort dem hoppas 
jag att de försvinner på riktigt. Det skulle vara en nyttig läxa. Å 
andra sidan behöver jag min njure. Det har vi ju talat om. 

ah. lyssna. Nu börjar regnet slå med halvfart.

Gubben skriker till. 

Han är i sanning en usel kapten.

viktor norlander högman
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under den ljusa natten byter himlen om från grått till blått och 
ett flygplan gör en u-sväng över husen. Ingen ser det. En flock med 
maskrosfrön kastar sig mot tonis fönster. Hon vaknar, men öppnar 
inte ögonen. På andra sidan väggen kysser Nmosohwo elva foto-
grafier, väggen som Toni ligger bakom och Nkoyo, som ligger och 
sover i en spjälsäng bredvid Nmosohwos egna, stramt bäddade, 
enkelsäng. Han drar ut strykjärnet ur kontakten och ställer in det 
tillsammans med strykbrädan i garderoben, som redan befolkas 
av en hopfällbar säng och en ljusblå kostym som skyddas av en 
genomskinlig plastsäck. Han stänger garderobsdörren och börjar 
knäppa den nystrukna skjortan. toni kniper ihop ögonen, vänder sig 
mot väggen med ett fjäderknirr och formar sin kropp till en ännu-
inte-urklämd-eller-utsprättad-människa. Nmosohwo går in i köket 
och gör en flaska välling, ett glas koncentratjuice och en kopp starkt 
te medan toni tar sig upp ur sängen. Hon klär på sig och ställer sig 
och ser ut genom fönstret. Nmosohwo värmer sin synliga och sin 
osynliga, avhuggna hand i ångan från tekoppen och toni ställer sig 
bakom sin dörr. Det kyssta barnet börjar skrika inifrån Nmosohwos 
sovrum och han går in till henne och ger henne flaskan med välling. 
toni öppnar försiktigt sin dörr, tassar över köksgolvet, vänder sig 
om, ser glaset med juice, vänder tillbaka, dricker upp juicen och 
går sedan tyst ut i hallen och ut ur huset. Nmosohwo kommer ut 
i köket med Nkoyo på armen, ser det tomma juiceglaset, fortsätter 
ut i hallen där han sätter på barnet en fiskarmössa, lyfter upp en 
tygkasse och går ut ur huset. Han kliver in i bilen och trycker in ett 
kassettband i bilstereon. Saknar du något med Björn ulvaeus rullar 
igång på låg volym i vänster högtalare och han spolar tillbaka till 
Man ska leva för varandra med trio me’ Bumba. Barnet sugtuggar 
på säkerhetsbältet och Nmosohwo vrider om nyckeln.

Ett utdrag ur
något längre
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toni står bakom husknuten och gnuggar händerna mot t-shirten, 
som färgas brun.

Nmosohwo vrider om nyckeln som skaver vitt in i fingrarna, 
trycker ner gasen och vibrerar för att bilen vibrerar, Nkoyo skrat-
tar för att bilen vibrerar och tommy Wener i trio me’ Bumba sjung-
er vibrato för att bilen vibrerar. Bilen blir stilla. Nmosohwo ser på 
sitt armbandsur som har en glassbil bakom visarna, ler stort mot 
backspegeln, vrider om nyckeln, trycker på gasen och känner på 
stillheten. Han kramar om den tejpade ratten så att halsådrorna 
trycker sig mot huden, vrider om nyckeln, trampar på gasen och 
känner på stillheten. vrider om nyckeln, trampar på gasen, känner 
på stillheten. vrider om nyckeln, traMPar på gasen och rycker till 
för att bilen rycker till, Nkoyo skriker för att bilen rycker till och 
tommy Wener i trio me’rumba lämnar över mikrofonen till Brita 
Borg, helt oberoende av bilens ryck. Nmosohwo lyfter upp Nkoyo, 
vrider bort näsan från henne, stänger bildörren försiktigt och ser 
sig om. Busskuren på andra sidan vägen är tom.

Nmosohwo (ropar): toni? är du kvar? toni?
Toni förflyttar sig med stora steg till baksidan av huset. Nmo-

sohwo stänger husdörren inte försiktigt.
Nmosohwo (sjungande): Jag är så glad idag, för det är en allde-

les underbar dag, när allting går bra, när allting går som det ska.
toni hukar under fönstrena, sneddar över asfalten med snabba, 

brända barfotasteg och passerar busshållplatsen där Filippinaren 
just snubblat sig av bussen nertyngd av ett storpack toapapper 
och en bal med hö. Filippinaren kisar mot toni och stapplar sig 
sedan ett tungt steg i taget över vägen mot huset som ligger bred-
vid tonis. toni ser bussens bakdel bli mindre och mindre på natur-
lig väg, vänder sig sedan om mot huset, ser ingen, och fortsätter 
gå. Hon passerar husen med uppbrutna dörrar, husen med tvätt 
i taken, husen utan brandvarnare, hon passerar en tandlös pojke 
som säljer sina leksaker på trottoaren. Pojken ser upp mot henne 
med handskuggade ögon, men hon köper ingen av hans vänner i 
tuggad plast. Hon passerar den övervuxna rastplatsen som är in-
vaderad av förvildade marsvin, ser att picknickbordet fortfarande 
är nerbränt och att kartan fortfarande är för blekt för att kunna 
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läsas. Hon passerar bilgaraget utan bilar, bara skrot, får syn på 
Den gamla snusnäsduken som sitter i en solstol i skuggan med en 
snusnäsduk knuten om den hårbefriade hjässan. Den gamla man-
nen vinkar. toni drar upp mungiporna och vinkar tillbaka.

Den gamla snusnäsduken: Hej!
Toni: Hej!
Den gamla snusnäsduken: Så du är ledig från jobbet idag. vad 

skönt.
Toni: Ja. 
Den gamla snusnäsduken: Då ska du bara lata dig idag, eller?
Toni: Ja, det blir väl något sånt.
Den gamla snusnäsduken: Ja, själv jobbar man.
Toni: Ja, jag ser det.
Den gamla snusnäsduken: Ja, jag ska inte uppehålla dig. Hälsa 

din morbror och hans dam.
Toni: Det ska jag göra.
Den gamla snusnäsduken: Och den lilla också.
Toni: Ja, det ska jag göra.
Den gamla snusnäsduken: Hur går det själv med kärleken? Det 

är inte så att du planerar att skaffa familj snart. Du vet man blir 
inte yngre, så man får passa på medan attraktionen finns kvar.

Toni: Ja du…
Den gamla snusnäsduken: Se på mig. Jag vet vad jag pratar 

om.
Toni: Men, du har ju barn. 
Den gamla snusnäsduken: Jo, jo, barn ja, men ingen dam. Det är 

där tofflan klämmer, ser du lilla Toni. Damen är det viktiga.
Toni: Du menar att man ska strunta i barnen, men köra på 

damen?
Den gamla snusnäsduken: Ja, fast mannen i ditt fall. Barn finns 

det många av, de tar inte slut i första taget, dem kan man adoptera 
om det kniper, men kärlek, det går minsann inte att klara av med en 
kråka på en blankett. visst, man kan få tag i en dam på det sättet, 
men ingen kärlek.

Toni: Ja, så kanske det är.
Den gamla snusnäsduken: Jag vet vad jag pratar om, försök 
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inte. Vill du ha en kopp glögg? Jag hittade en flaska på toaletten.
Toni: Nej, tack.
Den gamla snusnäsduken: Jag hoppas att jag inte uppehåller 

dig. På din lediga dag och allt.
Toni: Nej då. Men, jag ska nog gå nu.
Den gamla snusnäsduken: Ja, men, det är inte helt fel med barn. 

Ibland är det bra att ha några på lager i alla fall.
Toni: Jasså…
Den gamla snusnäsduken: Ja, du vet, vissa, verkligen inte alla, 

men vissa, tar hand om sina föräldrar när de blir gamla. Det är 
resultatet av en riktigt bra uppfostran det, men det går inte att 
lyckas med alla, eller hur? utan Samuel skulle jag inte sitta här och 
gotta mig i skuggan till exempel, om jag inte hade haft honom så 
skulle jag sitta hemma och se på teve och rassla med min tomma 
kakburk, men nu har jag en bra son och ett bra jobb. Samuel ska 
minsann ha en guldstjärna i kanten på sitt betyg när han tar his-
sen upp till Gud.

Toni: Jag ska nog gå nu, men ha det bra.
Den gamla snusnäsduken: är du säker på att du inte vill ha 

något att dricka? Jag har vatten också. 
Toni: Det är bra, tack. Hej då.
Den gamla snusnäsduken: Glöm inte att hälsa. 
Toni: Det ska jag göra.
Den gamla snusnäsduken: Okej, hej då. På återseende. 
toni fortsätter gå och släpper ner mungiporna. Hon passerar 

en matbutik med kartonger och en palm i målad frigolit i skylt-
fönstret. Från våningen över butiken kommer det ett klatter från 
en skrivmaskin. Hon viker in på återvinningsstationen och får syn 
på sjön. 

vid ett trädgårdsbord i plast sitter Bruce och skriver på en rese-
skrivmaskin. På sidan av skrivmaskinen sitter det en etikett med 
orden: Lynn Webber, Underwood, North Dakota, US. Bruce lägger 
upp fötterna på elementet medan han pausar från skrivandet och 
sväljer ner en sked filmjölk. Väggarna är fulla av maskinskrivna 
listor och urklippta bilder föreställande swimmingpoolar. Från ett 
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annat rum hörs bruset från en teve utan program uppblandat med 
rivande snarkningar. Bruce lutar sig över papperet och formar de 
skrivna orden med läpparna. På papperet står det:

Toni-bingo

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v 23 X X

v 24 X X X X

v 25 X X X

v 26 X

Bruce vrider ut pappret ur skrivmaskinen och sätter upp det med 
en nål på väggen. Sedan lägger han sig ner på golvet och gör armhäv-
ningar.

Bruce: En. två. tre. Fyra…
Snarkningarna slutar och en vattenkran vrids om. På andra sidan 

vägen inspekterar Den gamla snusnäsduken sina skrothögar. En 
av högarna vrider på sig och rasslar till. Den gamla snusnäsduken 
backar bort från den med höjda axlar och ur skroten hoppar det 
fram en skabbtussig katt. Den gamla snusnäsduken sänker axlarna 
och lägger handen på bröstet. Katten springer över vägen och in på 
återvinningsstationen.

Nmosohwo slänger en blöja i papperskorgen under diskbänken 
medan Nkoyo skriker in i hans före detta slätstrukna skjortbröst. 
Han tvättar händerna och ser på klockan, sedan ser han ut genom 
fönstret på den tomma busshållplatsen. Blicken flyttar sig till tele-
fonen som står på golvet med utdragen kontakt. Han stoppar i kon-
takten i vägguttaget och telefonen börjar ringa. 

toni når fram till sjökanten och sätter sig i en kuddlös soffa. Hon 
ser ut på näckrosorna och soppåsarna som stilla guppar på ytan 
och skådar svagt en volvo 240:s nos som sticker upp i mitten av 
sjön. Hon ser på sitt armbandsur och lutar sig tillbaka. En skabb-
tussig katt hoppar upp och lägger sig bredvid henne. Fästingarna 
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hänger som lila pärlor i pälsen på den och Toni flyttar över till det 
andra soffhörnet.

Nmosohwo lyfter telefonluren.
Nmosohwo: Hallå?
Doktorn: God dag.
Nmosohwo: Ja?
Doktorn: God dag.
Nmosohwo: Ja, god dag.
Doktorn: vem är det jag talar med?
Nmosohwo: Nmosohwo.
Doktorn: God dag Nmosohwo. Det är Doktorn.
Nmosohwo: Jaha, god dag Doktorn.
Doktorn: vad trevligt att du ville svara.
Nmosohwo: Ehm…
Doktorn: Jag har ringt hela morgonen och det är trevligt att du 

äntligen svarar.
Nmosohwo: telefonen har inte fungerat.
Doktorn: Jasså. Men om jag lägger på nu så kan du ringa mig 

hela förmiddagen. Så att du får en uppfattning om hur trevligt det 
är när man svarar i sin telefon. Ska vi säga så, Nmosohwo?

Nmosohwo: ringer du om provresultaten?
Doktorn: Det är vad jag har gjort hela morgonen. ringt och ringt 

om dina provresultat.
Nmosohwo: Ja?
Doktorn: Ja.
Nmosohwo: Ja.
Doktorn: Men ingen har svarat.
Nmosohwo: Nej, det var synd.
Doktorn: Det tycker även jag, men det är ingen mening med att 

gå runt och tycka saker om någonting som inte går att påverka. 
Morgonen är över. Jag håller fortfarande luren mot mitt nu svet-
tiga öra. 

Nmosohwo: Jag är ledsen.
Doktorn: Nämen, du tycker både att det är synd och så är du 

ledsen upp på det. Du är inte särskilt munter du, va? är du kvar?
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Nmosohwo: Jag lyssnar.
Doktorn: Men, vad trevligt. Precis som jag har gjort hela mor-

gonen. Fast jag har lyssnat till en enformig ton istället för till en 
röst.

Nmosohwo: Jag ber om ursäkt.
Doktorn: Och det ställer allt till rätta. vad skönt. Då släpper vi 

det här. 
Nmosohwo: Jag har lite bråttom, jag måste till jobbet.
Doktorn: Jaha.
Nmosohwo: Ja, om du kunde säga vad mina provresultat visar 

så…
Doktorn: tror du att jag säger dem över telefon? Du kan faktiskt 

vara vem som helst. Hur vet jag att du är Nmosohwo och inte någon 
galning som tagit sig in i ditt hus? Du är tvungen att komma hit, 
idag, för imorgon går jag på semester.

Nmosowho: Jag är Nmosohwo. 
Doktorn: Det tror jag inte på, inte utan bevis. För att få veta dina 

testresultat måste du komma hit. För varje minut som går blir jag 
mer och mer övertygad om att jag kommer gå hem tidigt, så det är 
bäst att du skyndar dig. När jag kommer tillbaka så kan din even-
tuella tumör ha vuxit sig så stor att du är ett förlorat fall. Pip. Pip. 
Pip. Pip. Pip.

Nmosohwo trycker ner klykan, suckar och slår ett nummer. 

Bruce klämmer fast en plastpåse på pakethållaren och drar han-
den från det snaggade håret och ner till pannan. runt nacken och 
pannan går det en linje där solbrännan möter den ljusa, nyss av-
täckta, huden. Han sticker ner handen i fickan och kramar om en 
hopvikt lapp. Bakom honom hörs en röst.

Den gamla snusnäsduken: Nämen, är det inte lilla Bruce?
Bruce vänder sig om med munnen hopknipt.
Den gamla snusnäsduken: Hur är det att ha sommarlov? Ja, 

det var allt en evighet sedan jag hade lov, om man inte räknar pen-
sioneringen, men nu sitter man här igen. Jag kommer inte undan 
plikten, den kallar och jag svarar. Och du ska börja åttan i höst, vad 
tiden rör sig snabbt.
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Bruce: Jag börjar ettan. Gymnasiet.
Den gamla snusnäsduken: Nämen, det menar du inte! Det är 

inte klokt vad det går undan. Och tänk, om ett ögonblink är du lika 
gammal som mig. När jag var lika ung som dig var jag klar med 
skolan och började arbeta på heltid. Innan hade jag hjälpt far min 
på helger och kvällar, men sen blev det dagarna långa. Ja, det var 
tider det. Då trodde jag aldrig att styrkan kunde rinna ut ur armarna 
som den har gjort nu, sanna mina ord. uppskatta ungdomen, Bruce. 
Den må ha sina negativa drag, men den har även fördelar som ald-
rig kommer tillbaka. Jag uppehåller dig väl inte? Hur är det med 
din far? Det var tråkigt det där med arbetet, men han är inte en-
sam. tiderna är svåra. Jag hörde att det inte var mindre än femton 
i grannskapet som blev uppsagda, såna tider, såna tider. Ja, själv 
har jag kvar mitt arbete, och det är jag glad för. Om det inte vore 
för min son Samuel så skulle det se dystrare ut, men jag tackar mitt 
kloka huvud för att jag tvingade honom att börja stryka sina kläder 
vid åtta års ålder. Det var det som gjorde att han blev så bra som 
han blev. Ett tips till när du själv börjar fröa av dig: låt dina barn 
ta hand om sig själva. tidigt. Ett lyckat koncept. Förresten, jag har 
några pantburkar om du är intresserad.

Bruce: Ja. Jag menar, ja tack.
Den gamla snusnäsduken: vänta ett slag så hämtar jag dem. 

vill du ha ett glas glögg förresten? Eller ett glas vatten?
Bruce: Nej, det är bra. 
Den gamla snusnäsduken: Okej, okej. Jag är tillbaka innan du 

hinner säga oljad blixt.

Nmosohwo springer över den spruckna trottoaren med Nkoyo 
studsandes mot sin axel. Han öppnar grannens grind, joggar fram 
till dörren och knackar på. På den gula gräsmattan ligger ett par 
hönor och solar i en parabolantenn. Inga ljud hörs inifrån huset. 
Nmosohwo försöker kika in genom fönstret, men ser inte längre än 
till gardinen gjord av svart plastsäck. En tupp springer över hans 
fötter jagad av ett marsvin. Han knackar på fönstret.

Nmosohwo: Hallå? är det någon hemma?
En taxi kör in till vägkanten utanför Nmosohwos hus. 
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*

rävjakten har börjat
genom dina ögon syns
en förväntan
den som förstör allt, som i barnet
mossan, vit, blågrön, gul
på träden, de gamla

jag ska berätta för dig om skogen
en skog av en skog av en tid
det man en gång trodde var en själv
för att man varit där innan
 
alltid myrorna över fötterna, mellan tårna
in i alla hål, alla orden du aldrig sagt
ligger inte där, även om det vore
den perfekta platsen för hemligheter
 
förgreningar, gifter, sol och glaset
skär i snitt, eller bara silas
genom löv, armar, fåglar och djuren
silas ner på oss, vi tittar uppåt och ner på marken igen
 
snubbla inte över rötterna
vänta
om du inte vet, rör dig inte
jag hämtar dig, tar dig i armen
lilla du

Djuret
(till dig)
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*

det knakar, från olika håll
kämpar svartlistade impulser
kastar sig fram i skogen

du du intar något
du vet inte vad det är
om jag håller om dig
kan vi vara på samma nivå

det drar, suger, spinner
ni vet hur det känns
huvudet mot axeln
inte mycket mer än så

vill säga mig något
släpper in mig
var?
förnedringen står fast
som långa spår
snöspår
hindrar inte djuret, dig
från att ta sig emellan
in i jorden
under trädet
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förlåt för att jag talar om träd
det är inte din kropp
det är ju ingenting
och ljudet av vattnet
 
genom taket sipprar det
som i gamla hus
som i ditt huvud
 
om du drömmer om mig nu 
ska du få femtio spänn
hopprepen slår i en nära
jämn takt
tunga snören
tungor som flaxar, skrattar
suger
 
sedan har du lovat
lovat
hur det ska bli 
otur?
nej
inte du
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*

vi reser genom huvudet, inuti
vad letar vi efter?
en båt?
var har de perfekta munnarna tagit vägen?
skalbaggarna?
jag kommer tänka bättre senare
om inte?
 
om jag stannar vet jag inte vad jag gör
kommer du svara på mina frågor?
 
det luktar järn och smuts här
som händer luktar efter mynt
 
låt mig inte få lock för öronen
låt mig inte gråta mera
 
när det är över ska du komma till mig
och jag ska somna som en fågel
med huvudet under armen
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*

efter vattnet kommer du
eftertiden
linan slår slår mot metallen
runda ljud
innan känner jag utomhuset
räknar med dig
räknar dina tänder, gröper ur varje hål
fyller och fyller
var är vi?
svara genast annars ska du inte stå här
svara även om jag aldrig frågat
fråga mig
jag är vassen så gul och torr
strå på strå i håret
när sista vägen hem har gått
är det mycket längre tid kvar
till strandkanten
måsen och flickorna
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*

med ögonen i nacken, dina, inte mina
jag känner inga dofter, vad jag minns
det måste vara färgerna 
sjunger hon
att minnas gör ingenting för färgerna och lukten
och alla lyssnar till honom en bit bort, han som jag inte hör
längre
för hon har mina öron i hennes handflator
de ligger där som två spräckliga ägg av mås
det har mattats nu
jag vill att du säger mitt namn fortsätter hon, född av två
med sina rytmklor
och klor i ögonen
 
en liknelse:
stilla i bassängen
benen sparkar under ytan
känslan av att vara upp och nedvänd
håret tungt åt alla håll
förutom Newtons
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*

jag håller upp ditt huvud med blicken

och jag visste om allt
hon skrattade när jag lade örat mot dörren
stegen som släpas fram och tillbaka över golvet

du ler och jag ser sexet som lyser igenom
det klär dig nog
dina kläder ligger lodrätt över din kropp
rätt så nära
rätt nära det där 
du vet

jag fastnar som flugorna under glaset och spindlarna mellan
går igenom och upp ur markerna

djuret, stort för
stort
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*

om du vill, inte kommer
ihåg
så kan vi bara låta det vara
som att flyta förbi, segla, andas
ett evigt behov av fysisk närhet
geometri
 
det är inte svårare än så
om du vill
 
bergen otydliga mot horisonten
av kondens
löftet om
granit och bergmalm
 
det blinkar
förutom nu
 
höj din blick, höj dina armar
jag ser inte längre
ut som du minns
ut som du visste
ut som jag lovade
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regn börjar 
och jag kan inte tala om
regn
om det du somnar till, sluter  
dina ögon i
som en flod, smöret, kådan

du vaknar aldrig innan mig 
bara jag
levande, brukbar, ögon
med foten mot träet
plankorna, raka led, åldrade led
 
jag lovade en gång att följa med dig
jag vet inte längre vad jag lovade

du, din mun
din blick stängd
för evigt mot, min hand
mot regnet
och talan om det hela
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*

spara sucken
livet, av värken sprucken
och vädret och mig
spara mig
strax intill dina jag
sov på dagen
kryp in under det hårda
som en sten, som insekten
trycker mot
betongådror
hitta mig
cykla till affären nu
du är min
aldrig substitutet för änglar, socker, tungor
köp mjölken, brödet
trä ner det till magen
kalla mig dum
som en trumma, ihålig och rund
spring ikapp
över motorer, stolpar och människor
i dina skor
är jag hemma
kom hem

julia lindström
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*

sand som blir glas blir aldrig sand igen
kan du leka som jag?
fågelflockar som fiskstim innan molnen
påtagliga
orden och orden igen
handen som sakta torkar ut mot solen
mörknar
och regnet av juni
som en påminnelse om
skogen och stenen
mitt emellan handflatorna
mitt emellan din blick och min
men
det är inte ditt ansikte mot mig
du har inget ansikte, inget huvud

julia lindström
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aiti för i helvete släpp min arm! 
måste ju gå nu
tabletterna jag sväljer ner med saltvatten från havet
de där små och stora och gula och röda och vita
tabletterna, de tar livet av mig
kan du inte bara ta in och fatta ikväll?
att jag dör nu och nu och nu
kommer inte tillbaks som den jag var
tillbaks med slang i näsan och dropp
hål i armar, hål i hjärta
vi var aldrig lika du och jag
det var kanske det som var felet, aiti
skriver på handen att jag hatar dig
min hand. vänd mot mig. 
existensen är svår, alldeles för svår att ta på allvar
det är inte försök till förlåt. försoning. förlösning.
det är ingenting och det var det aldrig
eller så var det reklamen, kan inte förklara.

Du lurades och sa att jag var din pojke.
Jag har aldrig varit din och aldrig varit någons.
vet inte om jag hade gillat det.
allting i livet kostar ju något.

Räkningar, den här är till dig, den får du fylla i

Kan inte förstå riktigt varför det gör mig alldeles ledsen.
tårar ner för mina kinder, färgar ful, fnasig matta röd.
Den var rosa innan och blir till röd.
Du stal allting från mig, allting jag var är borta.

Jaha, han är skurken. Vi kan hyra en till film om du vill

AmBULanSeN kommer
AMBULANSEN KOMMER
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tårar på mina armanijeans i två stora pölar.
Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå.
Kan vara svårt att tro när man inte sett den.
aiti sjöng för mig när jag var en liten pojke.
Inte hennes pojke.

En ny bil! Då kan du gå hem längs med E4an
 
vi hade inte några pengar aiti, vi hade aldrig några pengar.
Jag vill inte gråta, men det gör jag ändå.
Det är reklamens fel, det är den dumma reklamens fel.

Be mig bara aldrig att hålla käften
 
Hur hon lägger till -en efter käft, det kan jag bara inte med.
Det låter alldeles fel.
Och jag gråter för det med.

Javisst, jag gör vad som helst för pengar
 
tyst, ber tv:n hålla tyst.
Folk gråter över massa grejer. 
Gråter över reklam.

Parce que vous vaux le bien
 
Jag är inte värd någonting.
Och jag blir ledsen av dig.

Gilette, the best a man can get
 
aj aiti, du klämde min haka med hjälmen.
Sluta vara elak mot mig.
Se till mig som liten är med två fötter på jorden.

Har du inte musik på datorn? Jo, jag har en låt
 
vad menade du när du sa att du inte vill se mig igen?
Menade du vad du sa eller sa du det för att såra mig?
Du gjorde mig till den jag är.

Om du inte är nöjd får du dina pengar tillbaka
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Det är tårar i hav av vad som borde varit värdighet.
Det gör ont i skallen. Skallont.
värdigheten tappade jag någonstans på vägen.

Den bästa blandningen av gamla och nya låtar
 
Jag kan inte gå till köket.
Gör mig inte ledsen fler gånger aiti.
Jag kan vara din älskling, din favoritpojke som du sa.
Om du lovar att inte göra mig illa igen.

Madonna live i Stockholm Globen, mars månad. Be there
 
varför säger de att det ordnar sig när det aldrig tycks göra det?
apelsinjuice gör mig kissig, kissar på mig i soffan.
Jag är kall, skakar, är det själen som skakar?
Min nya soffa från HEMtEX, dyr och det skiter jag i.

Stig, kan jag gå tidigare idag och jobba in det imorgon?
 
Jag fick inte gå tidigare.
aiti sa att jag kunde få tuberkulos, karantän.
Hon ljög, ljög för mig.
Jag var hennes pojke och hon borde ha gjort mig trygg.

Disney on ice, one time only
 
Mamma ta bort lapparna från dina ögon.
Hur ska jag känna igen dig när du har lappar för ögonen?
Men jag är borta bara en liten stund älskling.
Jag är inte din älskling längre.

BOLT den fantastiska hunden Bolt

till min födelsedag önskade jag mig
ett bank of anywhere kredikort
eller
world trade center.

Jag visste ju att jag ändå inte skulle få någonting.
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Det enda jag ville var att de inte skulle gå, det var därför. Jag bad 
dem att stanna, flera gånger dessutom, men de lyssnade inte på 
mig. Sen gick de. Nu går de och jag vet inte riktigt vart de ska. Det 
var min pappa som gav mig knallpulverpistolerna och jag tyckte 
om båda exakt lika mycket. Jag brukade springa runt runt runt i 
lägenheten och skjuta allting som kom i vägen. Jag ville inte vara 
ensam för jag var ju inte trött än, jag ville fortsätta leka. 

Det var väldigt mycket i vägen, jag minns det så. Och jag hade 
verkligen bett dem att inte gå, det var de som slutade lyssna. Den 
ena knallpulverpistolen var av plast, svart med lång pipa. Plast-
pistolen fick jag först, den kan ha varit billigare eller sådär. Den 
andra pistolen såg ut att vara av silver, fast den var nog av metall. 
Den var i alla fall finare tyckte jag. Men allting är i ordning, det 
kommer i sin ordning. Plastpistolen fick jag först för att den kom 
först, det var bestämt någonstans på det sättet. Och jag ville inte 
vara ensam, det var därför jag inte ville att syskonen skulle gå. 
Men de gick ändå, de bara gick. 

Jag försökte prata med dem först, det gjorde jag. Sakerna som 
kommer emellan, de ställs liksom i vägen. alltså, det var de två sys-
konen som var där. Kanske tyckte de inte om mig, fast det sa de inte 
i så fall. Han hette Kim och hans bror hette Mikael. Kim var äldst 
och ganska dum i huvudet. Mikael var snäll. varför såg ingen? Fast 
Mikael kunde vara dum han också, när Kim var dum blev Mikael 
det med. Ibland är det som om jag inte vet vad jag ska ta mig till, 
då vet jag liksom inte alls. Jag ville ju att de skulle stanna, de hade 
fått låna mina saker och det var knappt mörkt ute. De var såna 
som inte sa sanning om nånting. Kim lovade en massa grejer och 
sen höll han inte en enda, jag var slut på det. vi hade ju bestämt 
grejer som vi skulle göra, men sen ångrade Kim sig och då ångrade 
Mikael sig också, fastän han var den snälla.

Knallpulverpistoler



145aila löfberg nilsson

alla bara går, de sviker. De säger att man är deras vän, men de 
går ändå. Det var egentligen ingenting som hände. Ingenting hände. 
Jag sov sen, utan att vara trött. Syskonen kanske sa hejdå eller så 
brydde de sig inte om det. Nej, de kom aldrig hem igen, jag vet det. 
Andra sa så, att syskonen bara försvann. Och jag såg dem inte fler 
gånger heller. Men syskonen är inte borta för det, de behöver inte 
ha försvunnit. 

När jag var liten hade jag två pistoler som jag sprang runt med 
jämt. Jag brukade ha roligt själv, jag kunde det då. Och det var inte 
någon som förstörde. De ville inte väl längre, syskonen ville mig 
inte väl och då visste jag inte vad jag skulle ta mig till. När det blev 
sådär jobbigt, visste inte alls. Som liten brukade jag somna med 
en pistol i varje hand. Somna där jag stått, bara lägga mig ner och 
sova. Ibland vaknar jag av att jag gråter, innan var det inte svårt 
att vara ledsen.

En massa människor kommer och de har små lappar med sig. 
Det är jag som tar lapparna, jag ska göra det, och sedan ger jag 
tillbaks dem. Det finns inte mening eller anledning eller förklaring. 
Ingen förklarar för en, sakerna, de händer och kommer i vägen. 
Syskonen lyssnade ju inte, de lyssnade aldrig på mig. Nej, det var 
inte bra. Jag tror att de gick efter det och det är inte bra. Någon 
borde ha stoppat mig, det som hände. varför sa inte någon till? 
Någon borde ha sagt till. Allting bara fortsatte. För mycket finns 
och lagom finns inte. Någon borde ju ha sagt till, varför såg ingen 
syskonen? Och jag var så rädd, jag kände mig liten igen och rädd. 
Jag ville ha mina pistoler tillbaks, det sa jag. Jag ville somna under 
täcket som skulle vara varmt och världen skulle vara lugn och i 
ordning. Inget oljud mer, ingenting i vägen, helt tyst. 

Jag vet ju vad som hände. Jag vet att jag gjorde det. allting kommer 
i ordning och det går inte att ångra sig då.
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Prins Hatt

Först skrämmer mörkret
marken öppnas upp och jag sjunker
det är mjukt och det omsluter
någon viskar
var inte ledsen

Någon berättar om himlen och mirakel
under jorden, under marken
och äntligen hörs musiken
äntligen blir det varmt
Prins Hatt viskar
var inte rädd

Glömska håll om mig på riktigt
håll om mig så hårt, så hårt 
vänd dig inte bort
ge vad ovanför aldrig gav
Prins Hatt viskar
glöm vem du har varit 

Och Prins Hatt målar i drömmarnas färger
med sin lugnande, förtrollande röst
han vaggar trygg, tröstar lugn
räddar ifrån allt som varit mitt
viskar glöm
vem du är

Prins hatt under jorden
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Prins Hatt är kvar medan
världen försvinner bort i vitt
och jag fortsätter att skratta
när mörkret tar och tar
ingenting finns att sakna
när musiken tröstar
när någon stannar

Och löftet till Prins Hatt 
upprepas gång på gång
viskar att, lovar att
aldrig svika
aldrig vända mig om
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Drömmarna

Men ovanför bad om ifrågasättande
fortsatte be om perspektiv och du lyssnade

tillvaron rasar ihop
kväver, dränker
och stänger av musiken
för att någon svek 
glömskan svek
allting färgerna lovade
som försiktiga steg över trasigt glas
drömmarna krasar sönder
under dig

Och de tar dina älsklingar
de tar dina älsklingar ifrån dig

ögonen är öppna nu
du öppnade dina ögon
han hade bett och berättat
Prins Hatt hade viskat
vänd dig aldrig om

Och nu såg du 
hur din prins förlorade miraklen
musiken som grus i ögonen

I dimma tappas ni bort
det är inte vackert längre
det är färglöst, det är tyst 

ögonen ser hur du har blundat
hur musiken, färgerna såg
och varmt blir åter kallt
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Stigar

Morgondaggen dunstar
för solens strålar
dunstar morgondagen

De snåriga stigarna
välbekant upptrampade
snirklar sig vidare
efter långa år som passerat 
följer stigarna med skogen bort
följer med granarna hem

Omsorgen med glänsande ögon
håller i hennes lena hand
och kärleken med varma läppar
håller om hennes fingrar

Hon har glömt vart de kom ifrån
glömt vart de ska
men musiken, den spelar
den lugnar tre hjärtan
den värmer som solen
och den visar vilsna hem

aila löfberg nilsson
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Sedan ett halvår sitter 45-årige Eskil lind på Kumlaanstalten, 
livstidsdömd för mord på sin fru Katarina. I det sparsamt inredda 
rummet finns en säng bäddad med landstingets sängkläder. Rum-
met har ett fönster, och på fönsterbrädet står en ormbunke. På 
skrivbordet ligger Bibel 2000 ovanpå en hög med rena vita hand-
dukar, vid skrivbordet en stol.

(Eskil går i rummet medan han pratar.)

”Det finns bara en väg till Jesus Kristus, och det är rättfärdighetens 
väg!” ropade jag efter liv. vad hon svarade? Det minns jag inte, jag 
sa: ”Den där volvon känner Jesus igen, repan på höger sida, om 
man kisar ser den ut som via Dolorosa.” (Eskil skrattar.) Om hon 
kom tillbaka? Precis som jag sa att hon skulle göra. Jag är vägen, 
sanningen och livet. Jo, det var Jesus som sa det. Johannesevang-
eliet 14:6. Hon kämpade inte emot längre, utan erkände mina pro-
fetior som sanningar. ”låt det ske som är förutbestämt att ske, jag 
litar på dig såsom jag lägger mitt liv i Kristi händer.”

(Eskil ställer sig vid fönstret.) 
 

Liv och jag träffades genom Filadelfiaförsamlingen i Uppsala för 
femton år sedan, ja, hon var redan då en gudsfruktande och karis-
matisk pastor. Jag hade hört henne predika Ordet några gånger, 
men inte mer än vid fem-sex tillfällen, och vi hade aldrig pratat med 
varandra. Ja, vi bodde i uppsala, Katarina, barnen och jag tillsam-
mans med vår barnflicka, men vi var engagerade i en bönegrupp i 
en annan del av staden. Då fanns det flera mindre pingstförsam-
lingar, inte minst bland teologstudenterna. vi hörde till Fyrislund, 
faktiskt samma församling som jag växte upp i. liv ledde förbönen 

Fräls oss ifrån ondo 
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där efter Estoniakatastrofen, många familjer i uppsala drabbades 
svårt. Hon talade som utgjuten av Den Helige ande: ”Jesus, vi ber 
för dem som har förlorat sin man eller hustru, ett barn, en syster 
eller bror i denna oerhörda tragedi. vi ber för dem som mist sin 
allra närmaste, en kär vän eller en släkting, en arbetskamrat. 
Jesus, vi ber dig hålla din hand över dem i deras stora sorg, att du 
vägleder dem att hitta styrka genom din kärlek.” Efteråt gick jag 
fram till henne och komplimenterade hennes vältalighet, sa: ”Idag 
är anden på sitt bästa humör.” (Eskil skrattar.) Några veckor senare 
råkade vi av en händelse ses i Betelkyrkan. Jag var där för att träffa 
konfirmanderna och hon var där i ett privat ärende, skulle möta en 
vän om jag inte minns fel. Och några dagar efter det, ja, då sprang 
vi på varandra utanför Konsum och då skojade vi och sa: ”vi måste 
sluta träffas på det här sättet.” Jag bjöd henne till en kvällsandakt 
hemma hos oss senare den veckan och efter det träffades vi re-
gelbundet. Jag bistod henne bland annat i Filadelfiaförsamlingens 
konfirmandarbete. Om vi hade ett förhållande? Efter två år flyttade 
hon till Wik, där några uppsalabor hade tagit initiativ till en ny 
församling. ”Om Gud vill”, svarade jag då jag frågade mig själv om 
jag ville tjänstgöra i denna församling. lyssnar du? Flera nätter i 
rad satt jag vid köksbordet och tittade ut genom fönstret. Ibland 
satt Katarina med mig. ”vad vill Han?” frågade hon till slut. ”Gud 
vill att vi flyttar till Wik.” Morgonen därpå gjorde vi snöänglar på 
gräsmattan och jag sa: ”Dessa änglar är ett Herrens tecken.” Sedan 
tog vi tåget norrut, korståget, som vi skämtsamt kallade det. (Eskil 
skrattar.)

(Eskil går i rummet.) 
 

Barnen var två, tre och fem år gamla då, och ja, Katarina och jag 
hade lyckan att få med oss Elin, vår barnflicka. Det var underbart 
att komma till Wik, det var som om platsen mer än någon annan 
var närmare Gud. Det fanns en höjd precis där vi bodde, och vid 
ett tillfälle tog jag med mig liv och vi slog ut armarna och vände 
ansiktena uppåt: ”Hallå Gud, nu är vi är! Nu är vi här, Gud! Hör 
du oss? Hör du vår bön?” (Eskil skrattar.) Det gjorde han ju också, 



153

Gud hörde vår bön. under en av de första andakterna i Wik såg jag 
hur liv ingick det heliga förbundet med Kristus. Först tvivlade jag 
på vad jag sett, och när synen inte upprepats efter några månader 
glömde jag den. Ett år senare kom den tillbaka och därefter allt 
oftare och i olika sammanhang, under andakter och i drömmar. Ju 
mer jag träffade liv, vi arbetade nära varandra under alla dessa år, 
desto tydligare såg jag våra roller. Jag berättade för henne om mina 
förnimmelser, att hon sedan världens skapelse är ett med Honom. 
Hur jag vet det? Jag är sänd framför Messias, för att bereda väg då 
Han hämtar sin brud och för henne till den stora bröllopsmåltiden 
i himlen. Ja precis, som när abrahams tjänare anförtroddes upp-
draget att fria för Isaks räkning. Ja, när han skulle äkta rebecka. 
Fast med Kristi Brud är det förstås en annan historia, hon är ju 
utvald av Herren själv på grund av den saliggörande tro Han sett i 
hennes hjärta. Hon är Hans utvalde och förbundne. Som Matteuse-
vangeliet berättar för oss om det himmelska äktenskapet, blir den 
kvinna som vet Skaparens plan livets regissör och Guds ställföre-
trädare på jorden. Du förstår, till henne ges jordens och himmelrikets 
nycklar. Jag sa till liv: ”liv, människor kommer att böja sig för den 
kraft och härlighet som är utgjuten över dig och några av oss kommer 
att glädjas åt att vara de utvalda tjänarna. Jag är mån om dig, jag 
kommer aldrig att utsätta dig för fara och jag ska se till att det är 
de som älskar dig allra mest som får vara dig allra närmast.” (Eskil 
stannar upp.) Fast det krävs förstås att hon dör från sitt gamla jag 
för att kunna ingå i äktenskapet och födas på nytt i den fullkom-
liga och rättfärdiga natur som hon är ämnad att vara. (Eskil gör en 
paus.) varje kväll bad församlingen för hennes hemgående, hen-
nes fullbordan av denna trolovning. ”Guds gåva är evigt liv i Jesus 
Kristus, vår Herre.”

 
(Eskil går i rummet.)

 
Jo, jag tror att hon var rädd, och det var ju då hon tog volvon, men 
hon kom ju tillbaka som jag sagt. Jag sa: ”För Kristi Brud är altar-
gången enkelriktad.” I tjugotre dagar var liv borta. under dessa dagar 
talade Jesus direkt till henne, och hon skrev ner varje ord. Fjorton 

anna strömberg pamp
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tätskrivna sidor, jo, jag har läst allt. vad det står? Jesus säger: ”Den 
treeniga kärleken kommer att stå som vinnare i slutstriden mot 
Satan, och för Kristi Brud kommer palmbladen att vaja.” livs upp-
drag innan färden hem är att besegra otro, och till sin hjälp har 
hon församlingens rättrogna. Du blir rättfärdig genom hjärtats tro 
och genom munnens bekännelse blir du frälst, Kristi Brud ska vara 
där Jesu ord lärs rent och klart. Jesus säger: ”Eskil är min hand. 
vill du bli bevarad i tron, skall du ge noga akt på dem som genom 
falsk lära vållar splittring och hålla dig till rätta lärare.” Sedan be-
skrivs hemresan, hur liv pånyttföds till drottning och äktenskapets 
fullständighet då hon kroppsligen förenas med Kristus. Hur? (Eskil 
skrattar.) Jesus Kristus är en hängiven älskare.

 
(Eskil lutar sig över skrivbordet, med händerna på bordsskivan.)

Jag dödade inte Katarina, men kanske var det ett Guds straff? 
Katarina tvivlade många gånger på om det varit ett riktigt beslut 
att flytta. Jag sa att Gud skapade människan för att kunna leva i 
gemenskap med henne, och att det var Guds högsta önskan att få ge 
henne av all sin härlighet genom att skicka henne till församlingen 
i Wik. Jag sa: ”Genom att tro på Honom och på att det Han gör är 
för vår skull, tar du bort all tvivel och vägen till Gud öppnas.” vår 
Skapare gav människan en fri vilja, och Katarina valde att vända 
sig bort från Gud och gå misstrons väg. Den som döljer sina över-
trädelser går det ej väl, men den som bekänner och överger dem 
får barmhärtighet. Men hon övergav dem inte, och därför straffade 
Gud henne till slut. Jag älskade Katarina, men kärleken till Jesus 
Kristus är störst av allt.

 
(Eskil går i rummet.)

Katarina hade problem med ryggen, har de sagt det? Hon hade 
svårt att sova på nätterna, och tog därför en sömntablett varje kväll. 
Sextio-sjuttio stycken, kanske, jag vet inte hur många det var kvar, 
hur många rymmer en sådan burk? Hundra? Jag gick förbi sovrum-
met några gånger och såg henne ligga i sängen och titta upp i taket: 
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”Jag funderar på att flytta tillbaka till Uppsala.” (Kort paus.) Jag 
förklarade för henne att det inte handlar om vad man vill utan om 
vad man är ämnad att göra. ”Jag vill inte sova” och senare: ”Jag vill 
flytta tillbaka till Uppsala.” (Eskil pratar fortare.) ”Jag vill flytta 
till uppsala, Eskil.” Jag gick till badrummet och hon följde efter: 
”lyssnar du, Eskil?” Jag tog fram burken med sömntabletter ur 
badrumsskåpet och jag höll hårt om hennes nacke och vände hen-
nes ansikte mot Gud och tvingade i henne tabletterna. Jag fyllde 
tandborstglaset med vatten och lyckades pressa upp munnen trots 
att hon spjärnade emot. till slut hade hon inget annat val än att 
låta Guds vilja ske och svälja tabletterna och vattnet. (Eskil gör en 
paus.) Efter en stund kräktes hon samtidigt som Gud drev henne 
mot badkarskanten. Emaljen träffade nacken och hon gled sakta 
ner på golvet. vi hade en ny badrumsmatta, en rund i grå frotté och 
det var där Elin, barnflickan, hittade henne. (Eskil gör en paus.) Om 
vi hade ett förhållande? Jag kunde inte bestämma mig, skulle jag 
ta vägen över Sahara och hoppas att diamanten fanns i inlandet 
eller skulle jag ta kustvägen och sedan betala extra för att flyga 
till Madagaskar? Det sistnämnda skulle förstås vara en chansning, 
men om den föll väl ut så skulle jag ju vinna. Herrens vägar äro out-
grundliga, ja, det stämmer verkligen i det där spelet. vad? Barnen 
var på läger i Bålsta. Skilsmässa var aldrig ett alternativ för oss, 
för Katarina och mig. Matteusevangeliet 19:9 säger oss att den som 
skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, 
han är en äktenskapsbrytare. Jag är ingen äktenskapsbrytare, inte 
heller har jag bedrivit otukt. abraham hade en kärleksfull relation 
till sin första hustru Sara liksom till tjänstekvinnan Hagar. Minns 
David, en av de stora ledarna för Guds folk, som lika högt älskade 
ahinoam, abigail och Mikal. Inte heller Jesu kärlek är begränsad.

 
(Eskil står stilla.)

Men alla kan inte stå brud för Kristus. liv är Hans utvalda, och jag 
Hans förtrogne. I tid och all evighet.

anna strömberg pamp
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I. 
 
nycklarna 
blänker i handen 
utanför dörren i Holmlia 
där ditt varma ansikte 
i mina händer 
till slut frös 
blev kallt som låset 
jag låser upp 
dörren i Holmlia 
går in 
finner mig själv 
ensam sovande i sängen 
med snöflingor på kinderna 
och ytterkläderna fortfarande på 

Ytterkläderna
fortfarande på
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II. 
 
plötsligt är jag den unge studenten 
raskolnikov 
som irrar i febern 
utanför vandrar jag längs Karl Johan 
jag vill stanna 
frysa fast i vinterlandskapet 
jag vill strö snö i mina sår 
och på så sätt bedöva 
lägga mig tillrätta 
i en driva utanför domkyrkan 
klä av mig 
svepa täcket över mina ord
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III. 
 
den sista natten i Holmlia 
klamrade vi oss fast 
trevade efter värme 
som omöjligt kunde rymmas 
mellan våra krampaktiga, kalla kroppars 
försök till kontakt 
den sista natten 
somnade vi 
med ytterkläderna fortfarande på 
jag drömde om Oslos tunnelbanesystem 
sett uppifrån 
och att stationerna var ispunkter 
där man skulle vara särskilt försiktig
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IV. 
 
det finns inte, söka skydd 
det finns inte, söka tröst 
allt händer bortom min horisont 
utanför mitt synfält 
jag ser bara effekterna 
små förändringar i årstiderna
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V. 
 
någon norrlandsbäddar åt mig 
angelägen, nästan befallande 
med milt tvång 
en kyss i pannan 
jag får inte somna 
med ytterkläderna 
fortfarande på 
jag får inte gå till ro 
med det kalla 
hon verkar veta 
hur man överlever i polartrakterna 
hon verkar veta 
hur det är att vara 
innanför det kalla
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VI. 
 
jag sitter på golvet 
sorterar saker 
i kronologisk ordning 
ett ensamt ljus brinner 
och i mig 
slåss uppgivenheten och insikten 
om min uppmärksamhet
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VII. 
 
i vattenbrynet 
just där sanden övergår i glas 
kliver jag 
med små varsamma steg 
mån om att inte ha sönder något 
att inte komma åt 
en ispunkt
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Gladorna 
 
rovfåglarna skämmer bort mig 
med sin blotta närvaro 
något känns så främmande, så tryggt 
med dessa glador 
som cirklar ovanför mitt huvud 
inte alls som dussinfåglarna 
som sticker svarta i mina ögon, bländar 
ofta två och två 
jag skriver på en egen fågelbok 
där jag delar in dem i två kategorier 
sådana som cirklar 
och sådana som bländar

Chopin 
 
pianomusik på avstånd 
Chopins sonater 
läcker ut genom sprickorna 
i den tjocka väggen 
genom otaliga lager av luft 
istället för att minnas 
fraser från förr 
ser jag tonerna gruppera sig 
på ett notpapper
för min inre bild 
som en form av insikt

En egen fågelbok
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När det gäller sorg 
 
snödroppar ligger utströdda 
på den nylagda asfalten 
tillplattade av skor 
jag försöker komma ihåg 
vilken färg som är vilken 
när det gäller sorg 
hela eftermiddagen vilar 
i en tryckande tystnad 
det är som första måndagen i månaden 
när de alltid testar flyglarmet 
och jag aldrig hinner ut

Solrosorna 
 
jag vill återkomma till solrosorna 
jag måste se dem 
i dagsljus den här gången 
se om det verkligen stämmer 
att de trängt igenom 
betong och armeringsjärn 
som en nyfödd folkets armé 
i kompromisslös försvarsställning 
storstaden är långt härifrån 
men det finns andra skrik 
som kommer fram på våren
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ursäkta om jag dör
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din heliga skrift på ditt nattduksbord
min bror i din lyckosång sparkar du upp dörren in i bilden är 
tung marken frusen långt in i ditt huvud din skugga är lång och 
elegant men du är kort och stilla väljer du en annan utväg jag 
sneglar åt ditt håll 

detta är vad du lämnade kvar
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järntorget, klockan 08.15 
00.12.01

i mellanrummet ligger din möjlighet 
det är ditt svar att svara
en beskrivning av att inte få ur sig allt 
som det jag började vilja men ångrade och istället sa andra saker 
som hur du såg ut när jag såg dig senast
med mig har du väl egentligen aldrig varit så stark har du väl 
egentligen varit ensammare än du är nu
jag ville inte berätta förrän jag insett vad maktlöshet innebär
du bär på precis allt det där som inte vill släppa taget
försöker bli bättre hur du än är men 
till slut finner dig i att vara något annat än en hel människa
och precis
hur ska du kunna säga vad jag behöver
jag vill dig inget
håll den värsta kärleken inne 
håll den fastklistrad som en diktrad i någons huvud 
ett vått papper mot ett bord
blanksteg hellre än ett pistolskott i tinningen 
om det hade hjälpt 
en beslutsamhet
jag är inte längre krigare jag bär inte längre rustning
jag är desarmerad avväpnad
vet du att här har vi varann typ i sverige ändå gör det ingen nytta
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järntorget, klockan 13.07 
00.12.17

du hinner inte
tre liter vin en hunger efter något hundkex kanske en ögonbindel 
hjälper dig att se in i din neuros 
först maskerad sen inte din stackars sate
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järntorget, kl 18.10 
00.12.26

det är väl åh modigt
du har bara känt mig för länge antagligen
kanske har åren luttrat dig
låter dig inte känna så mycket i taget
rasar allt i takt med att du är här 
och annat
som att tänka på något lite lite skörare
som en spegelbild 
du smular sönder så mycket som möjligt för att kunna svälja
fyller upp tiden och gommen 
gjort dig osynlig verkligen det ville du inte
du är en fin men rädd anna som jag vill vara med om
men den maktlösheten jag pratar om är inte din
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korsningen, klockan 01.01 
01.01.01

du står på bron 
skepp ohoj captain morgan står bakom
bland rödljusen står du och skålar rusningen kör förbi dig 
tar av dig skjortan 
ett träd växer över ryggen brinner i stearinrödljuset
du på refugen avvisad reducerad
captain morgan öppnar sina armar skepp ohoj mitt hjärtas kung 
du rakar av dig ditt hår lever ung dör farligt
armarna utåt som en jesus på ett kors du äger luften att falla 
tillbaka i 
bilarna kör förbi dig
kaptenen längst upp i masten ger order
aj aj kapten 
febern stiger och blodet spränger ögonen röda captain morgan 
höjer sitt glas och skålar
bland stoppljusen stannaljusen står du längst upp nu och 
balanserar på räcket
inga fallskärmar här inte du hoppar över bron och försvinner 
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ett hål öppnar sig inne i mitt bröst 
stannar köper whisky jag tittar ner på mig själv 
jag har en hårdnande hand knuten innanför tröjan 
en viljestark vind genom rutan 
utanför lägger sig natten som en tung kapad vinge 
din desperation äcklar mig din reaktion på att allt hopp är ute 
och vi två vi två vi två har nästan glömt varandra
men dimman av oss ligger tät på fönsterrutan
du sitter för nära
vi är tennsoldater
nedsmälta till ett dödfött förstrött krigsfolk 
vi skjuter utan anledning 
mot tysta åsikter som skälver i marken 
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en lasso svingar sig
färg färgar dig med sin färg
till noll
orion drar i sitt bälte
spänner åt
kroppen har vuxit upp ur en karta
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jag regnar än
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Inläsningar av texter ur antologin samt bonusmaterial finns på:

www.skrivarlinjen.se/darsvalovslutar
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