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Alfonso Ambrossi f  i Equador 

Alfonso betraktar livet genom religionens och filosofins 
filter. Hans böcker i dessa ämnen är skrivna på flera språk 
och är utgivna i många länder. Nico heter en av böck-
erna.

Alfonsos dikt anspelar på Jesaja :, Beulah: Judeen, landet 
som är den äkta makan, landet som Gud ska äkta.  Och äkta 
känns även stroferna, bildspråket och närheten.

Sylvia Brauns Haking f  i Ontario Kanada 

Läraren. Översättaren. Förlagsredaktören. Författaren till 
vetsagan Sanningen om Vera.

De flesta av oss brukar tala med burfåglar, möjligen lyssna 
till ett och annat ord från en papegoja. Men Sylvia har 
knäckt koden; hon kan således avslöja fåglars fötroende.

Göran C-O Claesson f  i Göteborg 

Publicerat debatt- eller faktaböcker  - , romanen 
Läget under kontroll  samt noveller och dikter -
. I slutstadiet med biografin Från livbåt till flytande 
palats.

Vandring kan utlösa tankar som vandrar långt. 

Vem, vad och var   ?



Peter David f  i Jönköping 

En tredjedel dataingenjör, en tredjedel författare (senaste 
bok Ordblomma), en tredjedel förläggare och en tredjedel 
mattelärare.

Hur ska de kristna erövrarna i Sydamerika kunna sprida 
version . av kristendomen om offren redan använder .? 

Anna Dunér f  i Uppsala 

Anna är en av landets mest omtyckta författare av barn-
böcker, serien om Emilia exempelvis. Hon skriver även 
kapitelböcker, alltid med tänkvärda förtecken.

Novellen beskriver ett mÖte, som i sin tur leder till en fören-
ing, för att inte säga för(s)ening.

Roger Forslund f   i Norrköping 

Roger har lekt med språk och texter i hela sitt liv. Under 
de senaste sex åren mer målinriktat mot publicering. Han 
skriver nu på sin första roman.

Trafikupplysningen kan inte svara på varför en buss står still 
mellan två hållplatser långt ute i geografin. Men allt har sin 
förklaring.

Barbro Holdar f   i Stockholm , 

Barbro har publicerat Från jul till nyår som är en memo-
arbok. Hon skriver även dikter.

Att skriva långt är hyfsat svårt, att skriva kort är oftast svår-
are. Barbro har använt  stavelser varje gång.



Elena Indries f  i Geoagiu Rumänien 

Ur hennes rumänska liv: Poet med flera böcker, förläg-
gare, doktor i litteraturvetenskap. Ur hennes svenska liv: 
Poet förstås, redaktör och student.

En flicka och en fågel möts i några strofer med ett sådant 
bildspråk att vi först ser allting glasklart, men sedan förnekar 
vad vi just har sett. Så arbetar en poet.

Heidi Jergovsky f  i Sundsvall 

Skriver aktivitetsböcker för barn, bl.a. Spå i kärlek, Lilla 
Blomsterboken och Hemliga språk. Vunnit ett par novell-
tävlingar, bland annat Aftonbladets. Även illustrerat någ-
ra av sina böcker och uppfunnit spel publicerade i böcker 
och album.

Heidi gör ett underfundigt kvinnoporträtt skrivet med tre-
fas-slipade terminalglasögon på sig.

Conny Knutsson f   i Strängnäs 

Har tidigare jobbat som postiljon och som fritidspeda-
gog. Jobbar numera som lärare i grundskolan. Har skrivit 
några dikter och noveller och en kortare roman.

Conny betraktade sin tavla, såg något som växte fram till en 
dikt – såg även sig själv däri, lite från sidan om.

Mary Lindkvist f  i Södertälje 

Hon är aktiv i en egen hjälporganisation för Estland och 
debuterade i mogen ålder med Estland i mitt hjärta, vil-
ken även är översatt till estniska. 

En antologi är en oväntad plats att undervisa hur man skri-
ver kinesiska tecken. Eller är det rent av konst det handlar 
om?



Constantin Mara f   i Eneu, Rumänien 

Bildkonstnär sedan han var  år gammal, behärskar 
många tekniker från måleri till blyinfattade fönster, bland 
andra. Representerad i kända konstlexikon. Skriver dikt-
er och prosa som publiceras i rumänska tidskrifter. Har 
publicerat en diktsamling på italienska (Quaderno Ita-
liano, Florens, ). Flera manus i datorn.

Några ord. Några repliker. Några vackra tankar. I fablernas 
underbara värld.

Lilian O. Montmar f  i Stockholm , 

Vi lever inte alla som vi lär, men det gör Lilian O. Mont-
mar, när hon med en tunga vass som en kniv skildrar livet 
i utsatta lägen. I romantrilogin Hedersmannen, Födda i 
våldets tecken (och den tredje delen på gång) samt i sina 
andra romaner och noveller berättar hon om livet i skug-
gan av majoritetssamhället.

Fabeln Hundår är en karikatyr på (o)mänskligt beteende. I 
sin dikt Burfåglar ondgör hon sig över rädslan för exotiska 
fåglar och dumdristig följsamhet – inte bara som massmedial 
farsot.

Susanne Nybacka f  i Stockholm 

Tänk att du såg mig! (), stark samling dikter om rela-
tionens innersta väsen, kärlekens skiftningar och mötets 
många bottnar.

Skönlitterär form kan appliceras på medicinska texter. Medi-
cinska texter kan likaväl vara ett relationsdrama. Ett rela-
tionsdrama kan sluta i chock.



Veronica Stanei-Macoveanu f  i Daeni Rumänien 

Flera diktsamlingar i sitt hemland. Arbetade också som 
språklärare. I Sverige har hon dels kämpat med det nya 
skriftspråket, dels ”gått upp” i novellklassen!

Några betraktare må se en flicka på en tavla och kväva sitt 
ointresse med en gäspning. För andra spelas en sällsam kär-
lekshistoria upp.

Sain Sucha f  i Pakistan    , 

Skriver noveller, fakta och, ibland, också poesi. För-
sta boken var The Roots of Misery , och den senaste 
Reflektion/Reflections, .  

Hoppet är en önskan han hoppas uppfylls! Målfoto visar att 
både hjärna och kamera registrerar mycket mer än ögat ser!

Naji Yaaqoub f    i Irak 

En invandrad poet med ett vackert bildspråk, omformat 
till tre skrivna språk. Har gett ut diktsamling såväl i hem-
landet som i Sverige.

När tre män blir instängda börjar känslor att flöda, väggar 
att tala – och en diktares penna att glöda.

Ingwar Åhman-Eklund f  i Stockholm 

Skriftställare och estradpoet som skrivit det mesta från 
kärleksnoveller till budgetpromemorior - nu senast revy-
kupletter, sketcher och satir.

Hans otäcka och burleska samtidsskildring handlar egent-
ligen om hur kärleken får ge vika för det simpelt materiella 
och om hur stress och dålig planering kan bryta ned och i 
vissa fall totalt förgöra en ung känslig storstadsbo. En sann 
sedeskildring.



Dag Öhrlund f  i Stockholm 


Dag behöver även skriva på baksidan av sitt visitkort för 
att få plats: Fotograf, författare, reporter, kolumnist, poet, 
förläggare. Han har synts, syns och kommer att synas.

En ny avfart från autostradan ska leda hundratusentals 
turister per år upp till Pitigliano. Alla vill dit för att bevisa 
att Dag hade fel: Lilla Maria finns fortfarande kvar i staden, 
insvept i sin slitna gröna filt.



Friendship –
 en global konstupplevelse med lokala rötter!

Friendship-antologin är en av följdverkningarna av en kamp i Sollen-
tuna för att få igång den kommunala konsthallen – Edsviks konsthall  
– uppe på Stallbacken längst in i Edsviken vid Edsbergs slott.

Våren  bildades i Sollentuna ett kulturellt och utopiskt sällskap 
vid namn Utopi-verkstaden Fenix. Namnet Fenix kommer som ni 
säkert vet från sagofågeln som flög ut ur elden.

Fenixgruppens första projekt blev att se till att konsthallen kom 
igång igen efter att ha stått stängd ett antal år. På eftersommaren 
lyckades utopisterna intressera Ricardo Donoso, som redan hade en 
konsthall i Upplands Väsby, för att ta hand om Edsviks konsthall.

För att få kommunen att intressera sig för projektet, hyrde Fenix-
gruppen och Ricardo konsthallen för egna pengar och satte upp en 
fantastisk konstutställning – ”Friendship” – med deltagande konst-
närer från tiotalet länder jorden runt. 

Utställningen ägde rum - september  och blev en succé, 
och bidrog till att kommunen på nyåret år  beslöt att öppna 
konsthallen igen i Ricardo Donosos regi.

Undertecknad är både medlem i Fenix och ordförande i Sollentuna 
Författarsällskap; därför var det naturligt för mig att föreslå vår för-
ening att intressera sig för denna utställning med konstnärer från hela 
världen. Detta var speciellt naturligt eftersom författarsällskapet är 
kommunens mest internationella kultursällskap med författare från 
jordens alla hörn. 

Och så föddes idén om att låta våra Sollentunaförfattare skriva en 
novell eller en dikt om var sin tavla, om den tavla som de blev särskilt 
inspirerade av. 



Vi samlade alla dessa texter och bilder av de tavlor som väckt inspi-
ration till denna bok som Du nu håller i handen. En i flera avseenden 
internationell bok med lokala rötter.

Boken innehåller  berättelser och  dikter om  konstverk 
– nedtecknat av  pennor. En del texter handlar om samma konst-
verk men vi tycker bara att det är spännande att se hur olika samma 
målning kan inspirera olika skribenter. 

Vi är mycket glada att kunna ge ut denna bok under Mångkultur-
året  i Sollentuna kommun för att därigenom kunna visa på hur 
lokala Sollentunaförfattare med bakgrund från många olika länder 
inspirerats av konstnärer från hela världen.

Friendship-antologin visar på möjligheterna till möten över 
nationsgränser och mellan konstformer och konstnärer.

Boken är också en är en inspirerande integrerande produkt som 
växt fram i den myllrande konstnärliga myllan i det mångkulturella 
Sollentuna.

Ingwar Åhman-Eklund 
Ordförande i Sollentuna Författarsällskap                                                   
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Dorina Mocan

Hon som talar med fåglarna
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Sylvia Brauns Haking

Burspråk

Hon stryker den smala flickhanden över håret och rättar till flätorna. 
Så böjer hon sig mot honom och frågar, nästan viskande för att inte 
skrämma honom:

– Vill du berätta för mig vad du kan se av din omgivning från där 
du sitter nu, lille vän?

Han tvekar en sekund, men lusten att bravera segrar över rädslan. 
Han är sprängfylld av berättarlust och här är nu äntligen en vettig 
lyssnare, beredd att ta till sig vad han har att säga.

– Javisst, det vill jag gärna! Som du ser så är synfältet begränsat. 
Snett ut från södra utkiken där borta ser man ett bord, stolar, disk-
bänk och grönflammiga skåpluckor. På fönsterbrädan bakom bordet 
står några nyckfullt skötta krukväxter. Ser du brödrosten där, med 
högarna av spännande smulor under? 

Flickan nickar och han suckar med böjt huvud: 
– Tyvärr oåtkomliga härifrån. Nåja, man får vara glad över allt 

annat man kan titta på. Här, från norra utkiken, syns en soffa med 
lockande blommiga kuddar, som jag nog skulle vilja undersöka, om 
jag fick tillfälle till det, och en ännu outforskad gardinstång. Något 
mer du vill veta, Dorina? Det var så du hette, inte sant?

Flickan som kunde tala med fåglarna nickar igen:
– Det stämmer. Jo, jag undrar – eh – trivs du här? Blir det inte väl-

digt ensamt på dagarna?
– Inte alls, kära du – jag trivs faktiskt utmärkt. Min bostad är luftig 

och står ju med ena långsidan mot en glasdörr, låst givetvis. Därutan-
för finns det mycket att titta på; bortom terrassen ligger en trädgård 
med asp, al och björk, och därovanför åt höger står branten furu–
mörk. Fågelkvitter tränger in så här på våren – avlägsna anförvanter 
av ett råare och härdigare slag berättar om världen därute. Men vem 
vill väl dit ut, där lagen lyder ’äta eller ätas’?



16 17

Dorina ryser, tagen av hans lika medryckande som skrämmande 
berättarstil, så han fortsätter:

– På dagarna, då Jättarna – tjänstefolket – är borta, då finner själen 
ro och sinnet lugn när kroppen sitter uppspetad på en av utkiks-
platserna. Då kommer minnena från Tiden Innan. Då utestängs det 
bittra nuet, som annars gör sig påmint i form av min kusin Pyrrhula 
därute, åklagare och domherre, som anklagande stirrar på mig genom 
glasdörren från sin favoritsten i terrassmuren där borta!

Han burrar upp sig och den pipiga rösten antar en trotsig skärpa:
 – Men vem bryr sig om honom, så domherre han är? Mitt samvete 

är rent som källvatten. Jag tar inte på mig någon skuld för det som 
hände, det ska du veta!

Dorina är klok nog att inte låtsas om hans utbrott utan lägger 
huvudet på sned för att blidka honom och fortsätter sin utfrågning:

– Du har ju inte alltid bott här, vad jag vet. Berätta lite om hur det 
var hos den Gamla Damen, som ni ... du ... bodde hos innan!

Hennes samtalspartner lyser upp och sätter genast igång, nu med en 
längtansfull ton i sitt kvitter:

– Jo, du förstår, förr, när vi var två, så stod den här bostaden högt 
över marken och vi såg ut genom ett vanligt fönster ner på trädkron-
or som svajade i vinden mellan huskropparna. Den Gamla Damen 
tog väl hand om oss på den tiden, skämde bort oss kan man nästan 
säga, så vi översåg med hennes beskäftiga pratande och kuttrande. 
För det mesta var det lugnt och tyst i lägenheten; det enda bullret 
var den Vuxne Sonens hemkomst på kvällarna, när han berättade om 
sitt arbete.

Den lille pratmakaren tystnar några sekunder och flickan tycker sig 
se en tår blänka till i hans ena öga, innan han vänder bort huvudet. 
Efter en tyst minut återtar han entonigt:

– Ett fridfullt liv var det – och hade så förblivit, om inte den Gamla 
Damen hade halkat omkull på hallmattan och fått en hjärnblödning. 
Hennes död grep oss djupt. Den Vuxne Sonen blev sig aldrig riktigt 
lik efteråt och det var som om min partner smittades av hans onda. 
Hon blev inåtvänd, var ömsom likgiltig för omvärlden, ömsom 
stridslysten, nästan farlig ... och hon teg ... teg ... inte ett ord, inte 
en ton ...



16 17

Han burrar upp sig igen och verkar försjunka i tystnad själv. Dori-
na närmar sig honom försiktigt men han ger inte ifrån sig ett enda 
litet pip, så hon står kvar och väntar.

Med ens vänder han på huvudet och stelnar till. Bang!! Dorina kan 
nästan höra det lilla hjärtat picka när han väser:

– Hörde du? Att det alltid måste dänga igen ytterdörren så att man 
hoppar högt, det där Jättebarnet! Titta så det kommer insläntrande   ... 
och nu, nu slänger det ifrån sig ryggsäcken så skolböckerna far över 
golvet! Har du sett vilket monster? Och han ska vara din kusin? 
Hjälp, nu kommer han hitåt! Jaha, han har förstås fått syn på dig! 
Om jag bara kunde dra och lämna er två åt varandra – men jag har ju 
ingenstans att ta vägen, min stackare!

Dorina hyssjar lugnande. Till svar får hon ett surmulet ’hrrrp’ och 
känner att hans vanliga hjärtrytm är tillbaka. Hon höjer på huvudet 
och hälsar på sin lille slarver till kusin med ett leende och en kram, 
som han förläget drar sig ur.

– Äsch, lägg av Dorran – jag är väl inget småbarn heller! Jag vill 
hälsa på Swiss ...

Men hans flera år äldre kusin tar resolut och vänder på honom och 
pekar på böckerna på golvet. Innan hon hinner säga åt honom, fattar 
han vinken, rycker på axlarna och går och plockar upp sina böcker. 
När han har lagt ryggsäcken på köksbordet, vill Dorina stryka bort 
hans sura min med några uppmuntrande ord:

– Pelle, kom hit – fort! Han tittar efter dig! Ska du inte komma och 
hälsa på honom som du brukar?

 I ett huj är pojken där och flickan ångrar nästan sin vänlighet, när 
hon genast känner hjärtpickandet igen. Inte undra på att den lille 
stackaren där inne blir livrädd av de häftiga rörelserna och den gälla 
barnrösten:

– Swiss, Swiss, Swiss – ja, kom då! Ska du känna på fingret? Aj 
aj  – fy, inte bitas! Såja, lilla gubben – håller du på och pratar med 
Tant Dorina nu igen? Vad är det egentligen ni pratar om hela tiden 
– och varför hör man inte vad ni säger?

  Innan Dorina hinner tänka ut ett svar kommer Pelles mamma ut 
i köket för att ställa fram lite mellanmål till de båda barnen. Dorina 
hör ett fnysande bakom gallret:  
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– Vilken fräck typ, va! ’Lilla gubben’ – det kan han vara själv! 
Komma och påstå att jag biter honom i fingret! Tack och lov ropar 
Jättinnan på honom – nu ska hennes Jättebarn äta sin mellis. Äta, 
äta, äta; aldrig gör de annat, jo, pratar förstås. Och grälar och bråkar. 
’Diskuterar’, säger Jättinnan. Ha! Så där, nu springer han bort och 
glufsar i sig sin hallonkräm med mjölk. Jaså, du vill vänta lite med att 
äta, Dorina – bra, då kan vi talas vid lite till i lugn och ro. Varsågod 
och fortsätt med din utfrågning!

– Blir du inte rädd av allt det här grälandet och bråkandet! Det 
verkar vara en högljudd familj du har hamnat i!                                

– Joho du, det är det minsta man kan säga! Och när Jätten är 
hemma blir ljudnivån ännu högre, nästan lika skrämmande som det 
mardrömsframkallande Slangdjuret som med ojämna mellanrum 
promeneras runt här i huset. Du skulle se vilket vanskapt huvud det 
har, som ett enda stort hål, en gapande mun, som slukar allt i sin väg. 
Inga ögon, inga känslor har det, och ett entoningt, hotfullt surrande 
språk. Hjälp, titta! Där kommer ju Jättinnan släpande på det! Ställ 
dig i vägen för henne, snälla Dorina! Jag klarar inte av hennes senti-
mentala svammel, när hon försöker trösta mig  ...

Dorina efterkommer genast hans begäran, men när Jättinnan, Pel-
les mamma, drar fram Slangdjuret för att göra rent golvet framme vid 
fönstret, och klappar Dorina på kinden och sedan gör en gest mot 
köksbordet, så blir flickan tvungen att flytta på sig en aning. Jättin-
nan ojar sig:

– Har du sett så skräpigt här blir, Dorina! Stackars lille Swiss – vad 
han måste sakna sin Baby Jane! Jag måste dammsuga golvet här, för-
står du väl, lilla Swissgubben. Vill du kanske vänta med din kräm, 
Dorina, och fortsätta ditt samtal med Swiss? 

Flickan som kan tala med fåglarna ger Jättinnan ett småleende och 
nickar. Jättinnan drar vidare med sitt Slangdjur och Dorina känner 
att hennes nyfunna lilla vän försöker förmedla något igen:                

– Usch, jag tål inte det där ljudet de har hittat på åt mig – vem 
sjutton vill heta Swiss? Det låter ju inte klokt. Serinus Canaria var 
namnet, och min partner hette Fringilla. Hon visade aldrig med en 
min vad hon tyckte om att bli kallad ’Baby Jane’, lika lite som hon 
visade någon rädsla för Slangdjuret. Hennes känsloliv var mycket 
oberäkneligt. Säkerligen bidrog Slangdjuret till att förvärra hennes 
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tillstånd, som var mycket dåligt när vi flyttade hit från den Gamla 
Damens hem.

Dorina håller andan. Nu börjar deras samtal ta en allvarligare vänd-
ning. Ska hennes samtalspartner äntligen låta henne ta del av det 
fruktansvärda som alla i familjen misstänker har hänt? Men det är 
bara en misstanke – ingen såg när det hände eller vet vad det var som 
ledde fram till det fasansfulla slutet. Flickan andas ut och koncentre-
rar sig på den lilla varelsens hjärnaktivitet. Hon lutar sig över honom 
och han böjer ner huvudet som om han vet vad som ska komma. 
Han kanske rent av önskar göra sig kvitt sin hemlighet?  

– Serinus Canaria, jag har nog märkt att du inte mår så bra själv. 
Vill du inte berätta för mig vad som hände? Du säger hela tiden att 
du inte känner dig skyldig till det, och jag tror dig. Jag lovar att ingen 
kommer att beskylla dig för någonting – du har mitt ord på det, 
som din vän och beskyddare. Berätta bara precis hur det var, utan 
omskrivningar och utvikningar, så lovar jag att inte avbryta dig!

– Fringilla var den som först anade vad som skulle hända. Hennes 
intuition svek aldrig. Hon blev fruktansvärt upprörd när den Vuxne 
Sonen en dag några månader efter sin mors död städade vår bostad 
noggrannare än vanligt, fyllde på vårt matförråd till övermått och gav 
oss vatten för flera dagar. När han gick till sängs den kvällen täckte 
han inte genast över oss med den mörkblå broderade sidenduken, 
som han alltid kallade vårt ’nattatyg’, utan satt först en stund och 
bara tittade på oss, suckande och mumlande.

– Era små stackare! Vem ska ta hand om er nu då?
Under flera dagar och nätter fick vi sedan klara oss själva. Telefonen 

skrällde några gånger och vi hörde posten dunsa ner genom brevlåd-
an i hallen, men dörren till Sonens rum förblev stängd. På ärde 
dagens morgon dök Jätten upp, en släkting till den Gamla Damen 
och Sonen. Vi kunde förstås inte se något därinne i vår bostad under 
den mörka duken, men vi kände igen rösterna. Nu blev det ett 
springande och ett ringande som gjorde oss alldeles vimmelkantiga 
– det kändes lite bättre när de så småningom tog bort nattatyget och 
vi kunde se vad som var på gång. När några karlar kånkade ut Sonen 
på en bår så tittade han inte ens på oss, låg bara där med slutna ögon 
i ett vitt ansikte. Och när de sedan täckte över honom och band fast 
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honom med remmar for Fringilla in i ett hörn och grät ljudlöst. 
Ja, så kom det sig då att vi hamnade här – för Jättebarnets skull, sa 

man. Men för det mesta var det Jättinnan som passade upp på oss. 
Efter min partners tragiska slut är det hon som har hjälpt mig att 
komma över det värsta – när hon har tid, för hon tycks alltid vara 
jäktad, stackars varelse. Ibland ser jag inte dagsljuset förrän fram på 
förmiddagen, bostaden städas inte alltid så noga och kosten är i ensi-
digaste laget. Mer frukt och grönsaker vore önskvärt. Märkligt att 
hon inte fattar att också jag behöver näringsriktig mat likaväl som de 
själva – de är ju faktiskt mina tjänare, vilket de ibland tycks glömma. 
Ja, jag ser att du ler, Dorina, så jag tolkar det som att du förstår mig.

Hur det var sedan? Ja, i början var det svårt för oss båda. Fringilla, 
som de envisades med att kalla för Baby Jane, vande sig aldrig. Hon 
tynade bort inför mina ögon. Ömsom kurade hon i ett hörn, ömsom 
fick hon raseriutbrott och gav sig på mig, sin egen son, med vansin-
net lysande i sina underbara ögon.

  Jättarna? Nej, de förstod aldrig att hon var sjuk. De trodde att vi 
var osams. Du skulle ha hört dem: ’– Titta, nu slåss dom igen så äd-
rarna ryker!’ –’Det verkar vara honan som ger sig på hannen – hon är 
nog missnöjd med honom – ha ha ha!’ ’– Vi kanske ska ta och skilja 
dom åt?’

Måhända hade det varit en klok åtgärd. Det är möjligt att Jätten 
hade rätt i att min mor Fringilla, kallad Baby Jane, verkligen var miss-
nöjd med mig, men knappast i det avseende han menade. Men det 
får vi aldrig reda på, för hon lämnade aldrig ifrån sig sina innersta 
tankar och känslor.

– – – – Förlåter du mig, Dorina, om jag gör en kort paus i mitt 
berättande? Just det – det är mitt hjärta igen; du har ju talat om för 
mig att du kan förnimma när jag blir upprörd. Mitt hjärta klappar 
just nu fortare , eller ’pickar’, som du kallar det. Nu måste jag lugna 
mig lite, för bilderna som blixtrar förbi i mitt inre påverkar mitt 
annars så harmoniska sinnelag. Jaja, jag vet att du vill höra alla detalj-
er, men utan att jag blir alltför mångordig; du får hejda mig om jag 
felar på den punkten. Låt mig få tänka efter någon minut innan jag 
fortsätter.

– – – – Det är vår igen, snart sommar. Hur jag vet det? Det känns 
i kroppen framför allt, jag är orolig, har svårt att sova och får en 



20 21

underlig längtan i blodet, en längtan som inte får något utlopp. Mitt 
beteende oroar Jättarna, mitt tjänstefolk. ’– Hör på Swiss! Han läng-
tar nog efter sällskap. Säkert saknar han Baby Jane – han har väl vår-
känslor, han som alla andra.’

– Ska vi släppa ut honom lite? Det är ju sommarvärme ute och 
grannens katt syns inte till.’

Bevare mig väl! Tack så mycket för omtanken, men jag trivs 
utmärkt ensam. Mina dumma ’vårkänslor’ går över om jag sätter mig 
framför spegeln en stund och utbyter tankar med den vackra varelsen 
där, och jag bestämmer själv när jag vill ut härifrån. Något sällskap 
behöver jag inte, inte efter Fringilla.

Så här på våren roar det mig att iaktta livet utanför gallret. Dörrarna 
ut till terrassen står öppna när det är riktigt varmt och den friska 
doften tränger genom gallret. Du kanske har sett myrorna, Dorina? 
Som vanligt varje vår så invaderas det här huset av de små långbenta 
svartingarna. De vågar sig till och med in i min bostad, men så länge 
de inte ger sig på min föda så får de vara i fred. Särskilt goda är de inte 
heller, fast jag vet fågelarter som betraktar dem som delikatesser. Jät-
tinnan brukar klaga högljutt över de ’förbaskade myruslingarna’ som 
hon kallar dem, men jag tror att hon liksom jag själv hyser en mot-
villig beundran för dem. De är klyftiga små rackare, och vet precis 
vart de ska ta vägen när de hör Jättarnas steg. Deras språk är nästin-
till obegripligt, svirrande och metalliskt, med torftigt ordförråd och 
en grammatik lika aggressiv som de själva. Det enda de tycks frukta 
utom Jättarna – och mig förstås – är en varelse som de kallar ’Ante’, 
av släktet ’Simex’, eller något i den vägen. Kan du förstå deras språk, 
Dorina? – – – – Du skakar på huvudet; nej, jag tänkte väl det. Men 
någon nytta gör de väl i naturen, de som så många andra.

Jag minns att Fringilla var lite rädd för dem och inte tyckte om när 
de kom för nära vår bostad. En gång råkade en av dem falla i vår vat-
tentank, och hon stirrade skräckslagen på dess utdragna dödskamp, 
ända tills den hårda lilla kroppen låg där och slog mot tankens gula 
plastväggar med alla benen slaka. Det var kanske sådana händelser 
som påverkade hennes humör, eller lockropen från bofinkarna och 
domherrarna, våra anförvanter utanför glasdörrarna, som de brum-
mande humlorna dunsade mot, oupplysta som de är om gravitation-
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ens lagar, eller kanhända blev hon förvirrad av susandet i tallarna 
utanför – vad vet jag? Som jag sa förut, så anförtrodde hon sig aldrig 
åt mig, trots vårt nära förhållande. Nu tycker du jag blir för mång-
ordig igen, inte sant Dorina? Nåja, jag närmar mig slutet på den här 
sorgliga historien. Döm själv sedan om jag har haft någon skuld till 
det som skedde!

Det är ett år nu sedan det hände. Hon fick ett utbrott tidigt en mor-
gon i maj – anledningen kan ha varit precis vad som helst. Hennes 
raseri var fruktansvärt, någon möjlighet att lugna henne fanns inte, 
hon anföll från alla håll och det krävdes all möda i världen att för-
svara sig.

Naturligtvis visste hon inte vad hon gjorde. Hon kanske såg något 
som inte fanns där – vad vet jag? När striden var över klamrade jag 
mig fast vid norra utkiksplatsen, darrande av utmattning och sorg. 
Inte ens Jättebarnets skrik när det tog bort sidenduken och fick se 
förödelsen fick mig att röra mig. Vad kunde jag ha gjort, Dorina? När 
hon flög rätt mot mig menar jag.

Därför var det så orättvist när Jättebarnet skrek och snyftade, att 
jag hade hackat ut hennes ögon. Det hade jag visst inte – du måste 
tro mig! Hon flög ju rakt mot min näbb! Vad annat kunde jag göra 
än värja mig?
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Elena Indries
Urklipp ur himlen

En blå fågel i en
osynlig bur
Dess dämpade sång
minner om ärran saknade länder.
En flickas hopp,
en ljuvlig  ”salto mortale” 
i det okända
Ett husdjur - profilen
på en gammal domare
i peruk liksom ett
förlorad familjeporträtt 
i en antikaffär...
 
Ett urklipp ur himlen?
Oskyldig black-out i historiens glömska minne...
 
Fågeln finns kvar i ramen
som minner om  den osynliga buren
Flickans otämjda flätor
har blivit en lock
från domarens peruk
i tavlan med det löjliga husdjuret.
Domarens profil behövs inte längre
för den finns inne i fågeln,
i flickans profil...
 
Smaltbilder - ska ni säga
som bevis på att vi verkligen
finns
kanske sedda (bilderna eller vi ?)
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ifrån fönstret
på ett spöktåg som varnar oss:
”E pericoloso sporgersi!”
Man ska inte luta sig ut.
Det är farligt.
Ni ska låta världen
vara värld och ni 
ska finnas kvar på tåget
ända till sista stationen,
även om det här tåget
inte stannar någonstans
och ingen vet varifrån,
när och varför det
har avgått.
 
Utanför står det:
”Det är förbjudet att beträda spåren!”
Hur ska vi då kunna träffas?
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Veronica Stanei Macoveanu

Betraktelse över en ungdomsförälskelse

George var förtjust i konst, en passion som trollband, berusade och 
berikade honom.

Då och då övertalade han sina vänner att följa med honom på hans 
rundvandringar i utställningssalarna. Men oftast gick han ensam, 
som den gången han beslöt att se en konstutställning på temat 
”Friendship” i konsthallen intill Edsberg slott. Redan när han kom in 
i huvudsalen började han av gammal vana betrakta tavlorna på högra 
sidan och fastnade genast för en skicklig utförd målning, förestäl-
lande ett blommande sommarlandskap med en vädur och en flicka 
i förgrunden. Färgerna vibrerade av liv och förmedlade en sällsam 
glädje som samtidigt skapade en känsla av idyllisk tillhörighet med 
en annan mer harmonisk och fridfull värld.

Det var inte första gången han träffade på konst av Dorina Mocan. 
Han kom ihåg en utställning som hon hade haft i Gamla Stan, där 
vädurarnas profiler med deras spiralformade horn förekom som 
motiv på några tavlor. Från den utställningen var det särskilt en tavla 
som fångade hans uppmärksamhet, en drömbild i grönt med mogna 
nypon. Han forsatte att betrakta de olika stilarna; några av hennes 
tavlor var målade i en abstrakt stil, andra var realistiska.

På väg nerför trapporna fångades hans blick återigen av ett par tav-
lor av henne. En av dessa föreställde en flicka och en fågel. Flickan 
på målningen råkade vara slående lik en skolkamrat han hade varit 
förtjust i som tonårsgrabb. George letade reda på en stol att sitta på, 
inte för att betrakta tavlan, utan för att stilla de känslor som uppstod 
vid minnet och som fick hans hjärta att bulta. Han befann sig på två 
meters avstånd från ett verk som framkallade en storm i hans själ.

Folk passerade förbi i båda riktingarna, men inför hans inre syn 
rullades ofrivilligt hundratals detaljer upp från en tid som han själv 
betraktade som avlägsen, detaljer som var mer oförändrade, ja rentav 
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mer levande i det innersta skiktet av hans själ än han någonsin hade 
väntat sig.

Flickan, vars bild tonade fram nästan tredimensionell ur tavlan, 
hade samma fina, genomskinliga drag som originalet – Lisa, hans 
första kärlek. Han var nästan säker på att det var hon som hade stått 
modell för porträttet och han ville gärna få reda på det mystiska sam-
bandet mellan målarinnan och Lisa. Var hade de träffats? Var hade 
hon poserat för porträttet?

Lisa försvann ur hans liv utan att han hade accepterat deras separa-
tion. Han gick med på den enbart för att han önskade respektera 
hennes val. Han kom ihåg hur blyg hon hade varit i början av deras 
bekantskap. Sin egen blyghet hade han då inte upplevt som osäker-
het, utan mer som ett handikapp, ett hinder som gjorde det svårt för 
honom att ta en första kontakt, trots att han inget högre önskade. I 
själva verket var det inte fråga om vare sig osäkerhet eller handikapp, 
utan snarare berodde deras skygghet på den bristande erfarenheten 
hos ofördärvade själar och på överdriven hänsyn till varandras inte-
gritet.

Han erinrade sig morgonarna när de i början råkade träffas i över-
fulla bussar på väg till gymnasiet, han mindes rasterna när de såg efter 
varandra i skolans korridorer utan att våga prata med varandra och 
hur de undvek att utbyta långa och betydelsefulla blickar av rädsla för 
att bli misstolkade som alltför angelägna. Denna rädsla fick dem att 
endast kasta snabba blickar på varandra när de möttes – det blev mer 
som en implosion av känslor, mer som att båda intuitivt upplevde 
ögonblicket med en intensitet som gränsade till det omöjliga.

Första gången som de lyckades komma i samspråk med varandra 
var hemma hos en av hennes klasskamrater, som fyllde år och hade 
bjudit George, trots att de inte var nära vänner. Möjligen var det 
Lisa som hade bett sin klasskamrat bjuda honom också; han frågade 
henne aldrig. Hur som helst kände båda att deras möte var oundvik-
ligt. På denna födelsedagsfest pratade och dansade de med varandra 
för allra första gången. De var som förhäxade av varandra men ändå 
medvetna om att alla närvarande kunde märka deras själsfrändskap; 
de var tvillingsjälar som upplevde en ögonblicklig samhörighet.

Hon hette Elisabeth, men han kallade henne Lisa, inte Betty, vilket 
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var föräldrarnas smeknamn på henne. George som var ett år äldre 
läste på naturvetenskapliga programmet, hon på det samhällsveten-
skapliga. Hennes dröm var att studera psykologi och forska i detta 
ämne, som fängslade henne så. Fanns det något mer komplext, mer 
mystiskt, mer gåtfullt än människans själ? Hon var intresserad av 
psykisk patologi och var orolig att detta innebar patienter med svåra 
lidanden. Hon bestämde sig för att lära sig flera terapimetoder för 
att kunna tillämpa den bästa, om någon av terapierna skulle visa sig 
vara ineffektiv.

– Jag tror att alla själssjuka kan botas om någon lär sig knäppa på 
de strängar som ger rätt resonans ända in i själen till dess den läks, 
brukade Lisa upprepa med övertygelse varje gång ämnet kom på tal. 
Hon var intresserad av hypnosens mysterium och önskade att hypnos 
fanns med bland metoderna som hon skulle lära sig använda. Hon 
pratade om detta med smittsam entusiasm.

George försökte varna henne mycket försiktigt: yrket är ansträng-
ande, det kan uppstå misslyckanden, ibland går det inte att distansera 
sig från patientfallen, man har svårt att koppla bort dem, när man 
kommer hem och då grubblar man på patienternas problem i stäl-
let för att ägna sig åt familjen och sig själv. George önskade att hon 
skulle välja ett mindre problemfyllt yrke, med tanke på de patienter 
inom den psykiska patologins område som hon senare skulle arbeta 
med. Men Lisa var inte orolig, utan hade redan köpt och läst nya, 
trendiga böcker om denna verksamhetsgren.

Hon läste även om en del av Freuds fall och blev skrämd av den-
nes sätt att tendentiöst tolka den naturliga utvecklingen hos en tvek-
löst frisk pojke bara för att stödja sina egna teorier om sexualiteten. 
George blev imponerad inte bara av hennes brådmogenhet utan även 
av hennes glödande övertygelse att alla psykologiska problem gick att 
lösa. Han var rädd att verkligheten skulle visa på motsatsen och då 
borde hon vara förberedd på detta.

Som en följd av deras samtal om psykologi – ett ämne som i och för 
sig intresserade honom också, även om han inte fann det lika livsvik-
tigt som Lisa gjorde – läste han flera artiklar i tidningar och facktid-
skrifter i psykologi varje gång han hittade sådana. Ibland till och med 
köpte han några böcker i ämnet, vilka han bara hann bläddra i, med 
avsikt att senare studera dem.
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Efter deras första möte lärde de sig varandras scheman. En termin 
deltog de tillsammans efter lektionernas slut i en frivillig kurs i bild 
för att sedan promenera till en sjö i närheten. Området var vackert; 
en park med många träd och massor av blommor och med bänkar 
nära sjön.

George var förtjust i Lisas utseende, men ännu mer i hennes själ; 
det fanns inom henne en oföränderlig, sublim skönhet, som gjorde 
honom på något sätt beroende av henne. Hon var en frisk, ren källa, 
ur vilken han hämtade näring.

Deras lycka varade i nästan ett år. När han såg tillbaka, föreföll den 
honom endast som en vacker dröm, overklig och med ett oförutsäg-
bart slut. Lisas far forskade inom astronomi och skulle resa till Gran 
Canaria för att besöka observatoriet där. Som födelsedagspresent till 
sin dotter, som skulle fylla arton år i slutet av januari, föreslog han 
därför två biljetter till en veckolång resa dit strax efter nyår, så att 
hon inte skulle missa början av vårterminen. Som resmål valdes Las 
Palmas, i närheten av fadern så att han skulle kunna hålla ett öga på 
henne – Lisa hade aldrig rest hemifrån tidigare utan någon vuxens 
överinseende.

Hennes tre år äldre kusin Gabriella, som var flitig och ansvarsfull 
och dessutom god vän till henne, inbjöds att resa med. Trots att hon 
studerade ett så krävande ämne som biologi, arbetade Gabriella på 
sin fritid inom äldreomsorgen. Detta arbete, som för andra kunde 
tyckas tröttsamt och enahanda, var i hennes ögon intressant just 
därför att hon betraktade de äldre inte bara som levande romaner, 
fyllda av fängslande erfarenheter, utan i några fall även som källor av 
visdom. Men det spelade ingen roll hurdana de var: förnuftiga eller 
senila, tillbakadragna eller pratsamma, belästa eller obildade, hetlev-
rade eller kolugna, hövliga eller oförskämda, bråkiga eller gnälliga till 
tusen – allt detta till trots älskade hon dem och såg fram emot att få 
återse dem.

Gabriella gladde sig åt att få resa med sin kusin, i synnerhet som 
hon aldrig hade varit på Kanarieöarna, men också för att hon fick 
träffa sin farbror Hugo. Han brukade vara full med alla slags över-
raskningar, först och främst för att han var frikostigheten själv och 
älskade att ge presenter, men också för att han klart och detaljerat 
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hade besvarat alla frågor som Gabriella ända sedan sin tonårstid hade 
ställt till honom om hans yrke, och detta uppskattade hon mycket.

Astronomi var för henne en levande sagobok. Hugo ägde förmå-
gan att fascinera genom att alltid leda diskussionen mot de senaste 
upptäckterna, de senaste teorierna och spekulationerna inom fysiken. 
Han gjorde filosofi av fysik och astronomi – detta hade han gjort 
ända sedan flickorna var små; berättat sagor om stjärnor som i själva 
verket var gudinnor, som offrade sin kärlek till en annan stjärna som 
de vägrade att följa långt ut i kosmos, bara för mänsklighetens skull. 
Med en så välvillig guide beslöt Gabriella att ägna en av deras få nät-
ter på Gran Canaria åt att betrakta stjärnorna genom observatoriets 
instrument. Hon ansåg att detta var ett unikt tillfälle. Därutöver 
kunde hon passa på att träna sin spanska, ett ämne som hon hade 
studerat de två sista åren.

Båda tyckte om Las Palmas, dels för dess säregna skönhet, dels för 
den känsla av frihet de upplevde; ingen tjatade om vart de skulle gå, 
vad och hur mycket de skulle få köpa, om de skulle äta lunch eller ej, 
var de skulle äta middag, men viktigast av allt: det var ingen som för-
bjöd dem att gå till en bar eller ett diskotek. Hugo ringde dem varje  
dag för att försäkra sig om att allt var bra.

De gjorde upp om att besöka Astronomiska Centret en fredagsnatt 
och vara kvar där med Hugo så länge de orkade, för de kunde sova 
på en bäddsoffa där och vara tillbaka på hotellet följande eftermid-
dag. Eftersom Hugo hade fullt upp med arbete, föreslog han att de 
skulle ta en taxi till Centret. De beslöt alltså att bege sig till Playa del 
Inglés på torsdagkvällen, äta middag där och sedan gå på disko eller 
till någon bar med mysig stämning, där de kunde känna sig trygga. 
Hugo hade tidigare sagt till dem:

– Ge er inte i lag med suspekta, högljudda och framfusiga typer, 
och akta er framför allt för att säga ja till en inbjudan. Det finns till-
räckligt med killar hemma, bland era vänner och bekanta, som ni tids 
nog kan umgås med.

Lisa och Gabriella dansade en stund på ett diskotek; neonljus 
som skiftade i olika nyanser, musik med alltför hög decibelstyrka, 
genast man trädde in förnam man en vibrerande förening med allt, 
en svindlande men angenäm känsla av yrsel. De lyckades göra sig 
fria från stämningen, och för att slippa den höga ljudnivån letade de 
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efter en bar i närheten för att, om de kände för det, kunna gå tillbaka 
till samma diskotek igen när de återfått sin normala hörsel. Baren de 
valde var trevlig, ja riktigt elegant, även om priserna låg över genom-
snittet.

Båda beställde alkoholfria drinkar, eftersom Gabriella var helnyk-
terist, och Lisa följde sin kusins exempel. Trots att hennes föräldrar 
brukade dricka vin till middagen på veckosluten och måttligt med 
starksprit vid festligare tillfällen, så hade Lisa redan två år tidigare fat-
tat detta beslut, när hon vid en klasskamrats –års–firande såg hur 
både killarna och tjejerna drack sig så berusade att några blev illa-
mående med kräkningar och krampryckningar som följd. Det gick 
då upp för henne att det fanns en massa ungdomar med en totalt 
självdestruktiv inställning till sig själva, som på grund av tillfällig sin-
nesförvirring missbrukade sina kroppar. Lisa var fast övertygad om 
att kroppen var själens boning, och som sådan måste den respekteras 
och älskas, inte förnedras genom alkoholmissbruk eller prostitution, 
vare sig det var ens egen kropp eller någon annans.

Föräldrarna var tacksamma över dotterns kloka beslut. Varför inte 
erkänna att det ingav dem lugn? I synnerhet med tanke på att unga 
flickor nu för tiden i jämställdhetens namn, fast med ödesdigra kon-
sekvenser, tävlar med pojkarna om vem som kunde dricka mest!

– Vet du, det är första gången som jag dricker en Piggelin och 
tycker att den smakar bra. Alla frukter smakar bättre här och därför 
är alla fruktdrinkar godare, sade Lisa, samtidigt som hon lade märke 
till en ung man som kom in i baren. Han såg bra ut, med glänsande 
svart, lockigt hår. Ynglingen var välklädd, men hon tyckte nog att 
guldmedaljongen som han bar runt halsen var i största laget. Två 
andra något äldre män gjorde honom sällskap.

Bekymrad berättade Gabriella om sin väninna, som just hade gjort 
slut med sin pojkvän:

– Jag sade åt henne att det inte är lönt att fortsätta i en relation där 
ens partner är så disharmonisk och så oförutsägbar. Dessutom bedrog 
han henne och fastän hon led mycket, så förlät hon honom därför att 
hon älskade honom.

Lisa satt som trollbunden av vad Gabriella hade att berätta, när en 
av följeslagarna till den medaljongprydde ynglingen vände sig mot 
dem med en inbjudan: 
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– Habib vill gärna bjuda er på någonting vid sitt bord.  
Båda flickorna svarade på samma gång:
– Tack, men vi trivs så bra här!
De brast ut i ett samfällt skratt och såg på varandra med menande 

blickar, mest för att de hade svarat så snabbt. Vad stolt Hugo skulle 
ha blivit om han hade kunnat höra dem!

Efter en stund gick de till damrummet, där de fick vänta ganska 
länge eftersom det var kö. De pratade med varandra om att snabbt 
dricka upp sina drinkar och sedan gå tillbaka till det diskotek där 
de hade varit innan för att dansa lite. När de kom ut omslöts de av 
den härliga nattluften, men de märkte att något var på tok; de kände 
sig yra, benen ville inte bära dem och fötterna kändes mjuka. Detta 
tillstånd var något alldeles nytt för dem. Flickorna såg förskräckta på 
varandra; de förstod att någon hade hällt någonting i deras drinkar 
medan de väntade i kön till toaletten.

Det var omöjligt att gå på diskotek i deras tillstånd, så de spanade 
efter en taxi för att snabbt återvända till hotellet. En limousin dök 
upp som ur tomma intet bredvid dem, en bildörr öppnades och 
Gabriella hann säga: ’No thanks, we only want a taxi’, innan de drogs 
in i bilen av starka händer. Trots att de såg som genom en dimma och 
endast fick en otydlig bild av förövarna, kände de igen ynglingen med 
medaljongen och hans två följeslagare. Gabriella upprepade:

’Taxi, taxi!’ och förlorade medvetandet. Lisa sjönk avsvimmad ner 
bredvid henne.

Allt som sedan hände blev till ett trauma för dem: en sängkammare 
med gyllene möbler, de själva nerslängda på mattan ... svarta skuggor 
böjde sig över dem ... lönlöst att värja sig, när hela kroppen kändes 
bedövad, förlamad ... omöjligt att ropa, rösten hördes bara som ett 
eko i hjärnan,neejjjj! ... smärta, outhärdlig smärta och ett djupt mör-
ker när medvetandet slocknade.

De kvicknade till av att en äldre dam ryckte dem i armarna, där de 
satt på en bänk mitt i centrum av Las Palmas, halvt avsvimmade i 
det brännande solskenet. Kvinnan sade något på spanska. Gabriella 
svarade med svag röst:

– Necesitamos aiuda! Vi behöver hjälp!
Ditlockade av kvinnans gestikulerande samlades några nyfikna, 
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och en polisbil dök upp. På polisstationen sattes de i skilda rum och 
förhördes i korthet. Lisa bad dem underrätta hennes far och upp-
mana honom att komma och hämta dem och köra dem till hotellet. 
En läkare undersökte dem, men det enda Lisa önskade var att få åka 
tillbaka till hotellet och ta igen sig.

Hon hade ont i hela kroppen och ville bara glömma den gångna 
nattens mardrömslika händelse. Det hela föreföll henne otroligt, lika 
overkligt som om det var någon annan än hon själv som hade genom-
lidit allt det hemska, och hon väntade bara på att den som var hon 
själv, hennes eget innersta väsen, skulle dyka upp igen, obefläckad av 
den fasansfulla upplevelsen.

Eftersom Gabriella ville vara säker på att gärningsmännen inte 
skulle komma undan – vilket de förmodligen räknade med – sköt 
hon upp sin hemresa en vecka, men måste till slut resa hem, fortfa-
rande upprörd och kränkt. Lisa stannade däremot kvar med Hugo 
på det Astronomiska Centret, totalt tillintetgjord. Hon försökte med 
svag röst förklara för väninnan:

– Gabriella, jag stannar kvar här hos Pappa – jag klarar inte att åka 
tillbaka och fortsätta i skolan, inte ännu, senare kanske, när jag kän-
ner mig bättre. Kanske finns det här i sta’n ett internationellt gymna-
sium med undervisning på engelska. Hur som helst så orkar jag inte 
träffa mina lärare och kolleger nu, och inte heller George. Om du 
ringer honom och förklarar varför, så kommer han nog att respektera 
min önskan.

Hugo var upprörd över det som hade hänt flickorna, men skräm-
des också av de eventuella följderna av övergreppen: han oroade sig 
över att de kunde ha blivit med barn, han kände sig skräckslagen vid 
tanken på att de kunde ha blivit smittade med HIV eller någon köns-
sjukdom, han fruktade att ett trauma som detta kunde få en psykisk 
sjukdom som följd. I varje fall var han förvissad om att deras framtida 
kärleksliv skulle bli lidande, eftersom de inte skulle kunna sudda bort 
minnet av våldtäkten; denna händelse skulle förändra deras person-
lighet i grunden.

Hugo tänkte på dem där hemma, både på sin hustrus sorg och 
på den smärta som Gabriellas familj hade tillfogats. Vi människor 
reagerar så olika på ett trauma, filosoferade han. Några önskar slå 
tillbaka, hämnas på just gärningsmannen, medan andra vill göra 
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många människor illa, plåga oskyldiga bara för att de själva har fått 
lida. Andra däremot förlåter, de blir förnuftigare, tolerantare och mer 
inkännande. Andra återigen avskärmar sig och blir märkta för livet, 
tänkte Hugo vidare. För vissa människor betyder en motgång tillin-
tetgörelse och kan leda till depression och i värsta fall till ett självde-
struktivt beteende, medan somliga blir starkare av en motgång eller 
ett nederlag. Deras vilja att styra sina egna liv kan rentav förstärkas av 
insikten om deras plikt att övervinna svårigheterna och kämpa för sin 
lycka. Ja, många förlåter det som kan förlåtas. Hugo kände inte till 
hur de två flickorna, som ju stod honom så nära, skulle hantera detta 
trauma, men han visste i alla fall att detta kapitel i deras liv kunde bli 
alltför svårt för dem att ta sig igenom.

George träffade Gabriella efter hennes hemkomst. Först då blev han 
klar över varför Lisa inte hade svarat i telefon eller besvarat hans med-
delanden. Själv mådde Gabriella mycket dåligt; hon led av ångest och 
hade tvångstankar om det som hade hänt. George fruktade för hen-
nes psykiska hälsa, men hon vände sig mot honom och sade:

– Vi måste ha tålamod tills såren har läkt – om de någonsin gör 
det ... 

George väntade till efter terminens slut, och tog sedan första flyget 
till Kanarieöarna. Resan verkade ta en evighet. Tiden tycktes stå stilla. 
När han träffade Lisa märkte han hur mager hon hade blivit. Hon var 
vänlig mot honom, hövlig utan att vara så översvallande entusiastisk 
som hon hade varit innan. Hon bad honom att inte prata om det 
som hade hänt henne.

– Jag kunde bara inte åka hem igen eller komma tillbaka till skolan. 
Jag behövde få vara för mig själv ett slag, tänka igenom mina värde-
ringar, vila mig, återhämta mig som under en konvalescens. Fort-
farande vill jag studera psykologi, lära mig arbeta terapeutiskt med 
både förövare och offer – som terapeut måste man kunna sätta sig in 
i hur ens patienter fungerar i en traumatisk situation, inte sant?

George nickade utan att säga något, och Lisa fortsatte:
– Jag vet att jag kommer att bli frisk, jag känner att jag blir star-

kare, men just nu behöver jag lugn och ro. George, du måste ... leta 
efter   ...

Hon tystnade. Hur skulle hon kunna förklara för honom, hur hen-
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nes inställning till livet hade förändrats, inte bara hennes känslor för 
honom, utan allt detta som höll på att hända inom henne? Hur skulle 
hon övertyga honom om att allt som hade varit mellan dem aldrig 
skulle dö, utan tvärtom hade berikat dem båda? Hon lutade sig fram 
där hon satt mitt emot honom och tog hans händer i sina. Han kram-
ade dem hårt och Lisa mötte lugnt hans intensivt frågande blick.

– Du förstår, George det finns ett rum i mitt hjärta, där en ny sorts 
kärlek håller på att blomma, en kärlek som växer fram ur min smär-
ta. När jag blir fri från detta hemska som har hänt mig, så kommer 
denna kärlek att växa, bli mognare, villkorslös. Det är en annan sorts 
kärlek än den man känner för sina föräldrar, eller för sin pojkvän ... 
den kan inte beskrivas, den är så vacker, den fyller hela kroppen, hela 
själen, den omfattar allt och alla oåterkalleligen, utan undantag, oav-
sett egenskaper och värde, den utvidgar sig i oändlighet och man blir 
i själva verket bara kärlek. Man är kärleken själv.      

Överväldigad av hennes ordsvall satt George framåtlutad med hen-
nes händer i sina, med rynkade ögonbryn, i ett försök att förgäves ta 
in allt hon sade. När hon tystnade, släppte han henne och lutade sig 
bakåt i stolen med en djup suck. Efter en kort tystnad sade han med 
låg röst:

– Lisa, vad är det du försöker säga? Att vi inte ska ... vara tillsam-
mans mer?

Den unga kvinnan böjde långsamt på huvudet utan att ta blicken 
från honom:

– Du kommer alltid att vara en del av mig, George, men inte på 
det sätt du vill ... eller tror att du vill, utan på det här andra sättet, 
som jag har försökt beskriva för dig. Det jag vill säga till dig är, att du 
måste hitta en annan flickvän, någon som kan älska dig på det sätt 
du vill.

Medan George betraktade flickan på tavlan stod tiden stilla i hans 
medvetande – där stod även hennes ord fastbrända från detta sista 
samtal innan de gick skilda vägar. Med en skälvning som inte berod-
de på kylan i utställningshallen började han komma till insikt om vad 
Lisa hade försökt förklara för honom. En annan sorts kärlek, hade 
hon sagt, som inte kan beskrivas, som omfattar allt och är av ett mer 
upphöjt slag, så sublim och kravlös att hon inga andra förväntningar 
hade på livet än att bara få ge den till andra.
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Trots sorgen över den smärtsamma förlusten av Lisa som sin livs-
partner uppfylldes George av tacksamhet för att han hade fått lära 
känna en sådan människa som hon. Med ett djupt andetag vände 
han sin uppmärksamhet från tavlan och såg sig omkring. Han lade 
då märke till en äldre dam som iakttog honom med ett varmt igen-
kännande leende. Efter några ögonblick av förvirring kände han igen 
henne; det var hans och Lisas lärare i bild, ett ämne som de båda två 
hade haft som tillval i gymnasiet.

Snabbt reste han sig från stolen och gick fram till henne och häl-
sade. Hennes efternamn kom han inte ihåg, men att hon ville bli 
kallad för ’Kicki’ mindes han, och hoppades att han kunde hålla 
masken och inte med en min avslöja sin förvåning över att hon hade 
åldrats så mycket att han knappt kände igen henne. Hon tog hans 
framräckta hand mellan sina båda som om hon verkligen gladdes 
över deras möte.

– George, det var längesen! Några av dina kamrater har jag stött på 
ibland, men dig har jag inte sett sedan du gick ut skolan! Vart tog du 
vägen egentligen?

George förklarade att han hade studerat i USA på ett flerårigt sti-
pendium och sedan stannat kvar där för att arbeta. När han såg hen-
nes frågande min, fortsatte han:

– Och nu har jag kommit hem igen – fick ett bra jobberbjudande 
med internationell anknytning här, och eftersom jag är enda barnet 
och mina föräldrar är rätt så gamla, så ville jag vara nära dem ... och, 
ja ... du förstår ...

Han slog ut med armarna och höjde på axlarna och den gamla 
damen nickade och log förstående. De hade närmat sig tavlan med 
flickan och fågeln och hon pekade på den.

– Nå, vad tycker du om det här porträttet av Elisabeth? Jag såg på 
dig att du måste ha känt igen henne – du verkade alldeles borta från 
världen, när du satt där och tittade. Gick inte hon i din parallellklass, 
förresten?

George skakade på huvudet och undrade hur många lärare som 
hade sådan koll på sina elever. Och i hennes ålder dessutom!

– Nej, hon var ... hon är ... yngre än jag och gick i klassen under; 
jag gick ut ett år före henne. Men vi var ... goda vänner, och ... ja, vi 
hade gemensamma kompisar och så ...
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– Vet du, det tror jag nog att vi alla förstod.
Hon log ett moderligt leende mot honom och fortsatte:
– Första gången jag träffade Elisabeth– det var ju så du kallade 

henne – det var på en av Dorina Mocans vernissager, strax innan 
Elisabeth blev elev till mig på gymnasiet. Dorina kände jag lite grann 
sen tidigare, genom vårt gemensamma sysslande med konst. Hon i 
sin tur presenterade mig för sin väninna Gabriella, som var där med 
– gissa vem? Just det; sin kusin Elisabeth! Hur som helst, så blev 
Dorina så förtjust i Elisabeths klassiska drag, att hon ville måla henne 
genast och så bestämdes det att hon skulle sitta modell för den här 
tavlan. Sedan blev det flera tavlor med henne som modell. Har du 
kanske redan sett någon av de andra, George?

Den unge mannen skakade på huvudet.
– Nej, men nu vet jag hur den här tavlan har kommit till – tack så 

väldigt mycket! Du anar inte vad glad jag är över vad du har berättat 
för mig! Säg mig bara en sak till: har du träffat ...?

Han avslutade inte frågan utan pekade bara på tavlan, och ’Kicki’ 
svarade genast, som om hon hade väntat på den.

– Visst – jag träffar henne då och då, eftersom jag arbetar med 
bildterapi på det barnhem där hon är anställd som psykolog. Du 
visste väl att hon blev barnpsykolog? Och att hon ville arbeta med 
handikappade barn?

George nickade eftertänksamt. Jaså, det var alltså så hon hade tänkt 
sig sin framtid!

– Och hon är ... lycklig?
– O ja, hon älskar sitt arbete och du skulle se barnen när hon är 

med dem! De avgudar henne. Till mig har hon sagt att hon aldrig har 
känt sig så lycklig som när hon är tillsammans med dem. Hon tycker 
hon har haft en sån fantastisk tur i livet som får arbeta med de här 
ungarna!

’Kicki’ avbröt sig och kastade en hastig blick på sitt armbandsur.
– Oj då, jag måste nog iväg nu, tyvärr. Det var verkligen roligt att 

träffa dig, George! Vill du att jag hälsar från dig nästa gång jag träf-
far henne?

Hon sneglade försiktigt granskande på honom. Förhoppningsvis 
uppfattade han frågan på rätt sätt och tyckte inte att hon var alltför 
framfusig. Men han svarade utan att tveka.
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– Om du vill så ... ja, absolut! Hälsa henne och säg att jag är upp-
riktigt lycklig för hennes skull! Och en sak till, Kicki: det var väldigt 
trevligt att träffa dig igen – du ska veta att det var mycket din förtjänst 
att jag fick upp ögonen för konsten och vad den betyder för oss!

Efter det kvinnan hade försvunnit stod George kvar några minuter 
och betraktade tavlan. Så formade han munnen till ett ohörbart 
’Lycka till, min älskade’. Sedan rätade han på ryggen, vände sig om 
och gick snabbt nerför trappan med lätta steg och ett leende på läp-
parna.
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Constantin Mara
Flickan och fågeln

– Säg mig lilla fågel, varför är dina  ädrar så blå?
– Jag flyger högt mot himlen, bortom alla moln, 
och möter klarheten varje dag. 
–  Varför är då dina vingar svarta? 
–  För att inte glömma varifrån jag kommer   ; 
även om jag flyger högt återvänder jag alltid till jorden. 
–  Oj, så vackert! Det här skulle jag också tycka om, 
att binda himlen och jorden med sångarnas tråd. 
–  Men du, varför har du fångat ditt hår i en ring? 
Är du nån akrobat? 
–  Akrobat  !  ? Nej, det är jag inte. 
–  Men, då vill du skrämma någon med ditt bakvända horn? 
–  Inte alls, jag flätade håret som en gren. Ser du inte att jag 
band det med en blomma? 
–  Och på ditt huvud kommer det att växa en hatt? 
–  Du har inte förstått nånting! Det är bara ett tecken för dig.  
När du flyger och inte hittar nånstans att landa, då kan du vila 
i nästet på mitt huvud.
–  Tack, förvånade lilla flicka! 
–  Du är välkommen, fågel blå!
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Lilian O. Montmar
Burfåglar

Bevare oss väl för främmande fåglar
Dem ska vi sätta i bur
De hör inte hemma i vår tids ankdamm
Tankefrihet eller censur?

Flyttfåglar bär den förödande smittan
Dem ska vi sätta i bur
Kriminella, tjuvaktiga och eljest
Tankefrihet eller censur?

Den inskränkta flocken näppeligen lär
Den ska vi sätta i bur
Ring in klarsynthetens mod som fördömer
diktaturers censur

Av historien mången ingenting lär
Dem ska vi sätta i bur
Ring ut fåmannaväldets narraktighet
Tankefrihet eller censur?

Bevare oss väl för tanklösa ankor
Dem vill vi sätta i bur
De hör inte hemma i en öppen värld
Tankefrihet eller censur?
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Dorina Mocan
Vid stranden
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Sain Sucha
Hoppet

I

’Vakna... vakna!’

Han vände på huvudet,
där satt hon
utanför fönstret,
den svarta majnafågeln.
 
’Varför viskar du?
 Och varför är du så hes?’
 frågade Suez, 
den gamle bonden.

’Dum nog var jag
som flög över storstaden
i stället för runtom;
så miste jag min sångröst.’

’Vad vill du mig?’
Gamlingen hörde oron 
i fågelns röst
och undrade varför.

Fågeln svarade:
’Jag har kommit
den långa vägen,
för du är Jordens son;
jag tror du förstår mig’
’Så säg vad du har på hjärtat!’
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II

’Vår Moder Jord mår mycket dåligt
hennes barn plågar henne med grymma lekar;
hennes hud rivs sönder av stridsvagnar,
dynamit bränner svidande sår på kroppen
farliga kemikalier rinner i hennes ådror,
giftiga gaser fyller hennes lungor,
hon lider av frossa, hosta och feber.

Minns du hur hon vid jultiden fick magkramp
Hela hennes inre darrade av skälvningar
och spydde upp en våldsam våg av vätska,
en tsunamis som dränkte allt nära och ärran?

Och kommer du ihåg när hon fick hjärtbesvär
ett par veckor senare och flämtade hårt 
flåsande likt en stormvind som ondskefullt
fällde stolta tallar och breda granar?

Har du heller inte hört 
om hennes stigande feber
som orsakar översvämningar i alla hav
när snön smälter bort från hennes bröst?’

Fågeln tystnade, och återtog sedan:
’Jorden, vår Moder, behöver oss nu!
Vi måste genast skynda till hennes hjälp.
För Moder Jord måste vi ställa upp!’

III

’Vad kan väl jag göra? 

En gammal man är jag
långt borta från allt,
varken stark eller rik,
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utan inflytande och gehör.
Jag äger en liten gård,
en fårflock, min bagge Sathi,
Imdad, min äkta maka 
och min dotter Arodnap;

Har du inte flugit åt fel håll?’

’Nej, det är dig jag har sökt upp!
Hos dig finns den dristiga väduren,
Och den gyllene flickan.
Den ena räds ej några faror
den andra känner ej ondskan,
tillsammans är de oslagbara – 
det är för deras skull jag är här!’

Gubben skakade på huvudet:

’Visst är bocken stark och djärv
och flickan min är kysk,
men vilken tjänst kan de bidra med
så att Moder Jord blir frisk?’

’De ska osedda ta sig in 
i gudarnas välbevakade slott
på andra sidan av regnbågen
för att öppna Pandoras Ask’

’Öppna Pandoras Ask?’
Skräckslagen skrek gamlingen:
’Räcker det inte med eländet som finns,
måste du släppa ut mer ondska?’

’Nej, all ondska är redan utsläppt,
endast Hoppet stannade ju kvar,
men inte hölls hon kvar av egen vilja,
utan fängslad utav grymma makter.
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Vi har levt i evigheter
i mörker utan något hopp.
Nu måste Hoppet släppas fritt
om vi ska återfå en värdig Tro.’

Men bonden skrek igen: ’En Tro?
Och vad ska vi med Tro till?
Det är just Tron hos varje folk,
som sprider elände och sorg i världen!
I religionens namn utplånar 
Den ena rasen den andra.’

’Inte den sortens tro, min herre,’
genmälde fågeln. ’Nej, inte den sortens! 
En sådan tro bärs endast
av människor, förblindade 
av svällande högmod
eller av gränslös vanmakt.

Det är en tro utan kunskap;
den leder blott fram till mörka tankar
och får till följd att oskyldiga människor, 
utplånas av trångsynta tyranner,
eller att vissa individer utan hopp
med gudsord luras till förintelse,
och sprider död bland harmlösa
med självmord samordnat med mord!’

IV

’Nej, den Tro som framkallas utav Hopp
och omvandlas med tiden till vetande,
bestående av kunskap och förnuft,
en sådan Tro leder oss till ett upplyst sinne.

Därför måste vi befria Hoppet!
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Med Hopp i varje hjärta, Tro i sinnet
och med kunskapen som mål
ska vi blidka de grymma krafterna. 
Och när ingen längre mobbar någon
för att den är man, kvinna, fågel eller fisk,
vit, gul, brun, eller svart,
jude, kristen, muslim eller hindu,
asiat, afrikan, europé eller amerikan,
utan alla godtar sina medlevande,
först då kan vi sträva efter att återställa
Moder Jords heder och värdighet.

Sedan kan vi tillsammans återplantera
i hennes förfallna trädgårdar,
rensa hennes förgiftade marker, 
och filtrera bort de giftiga gaserna.
Då, när hon är återställd,
vill Moder Jord kanske på nytt
öppna sin famn och ge oss det skydd 
och den kärlek som vi snart har förlorat
på grund av våra illgärningar!’

V

Den gamle bonden invände:

’Men gudarnas slott
ligger bortom regnbågen!
Hur ska Sathi och Arodnap
kunna nå dess marker?’

’Jo, jag blir själv deras vägvisare,
med min sång för jag deras talan;
med Sathis djärva språng
och Arodnaps kyskhet
når de vilken plats som helst.
När gudarna hört dem berätta om 
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vår Moder Jords tillstånd
släpper de säkert Hoppet fritt!’

Den gamle bonden blundade,
andades djupt och sade:
’Så tag då min älskade dotter,
tag min förträfflige bagge,
ty jag hör sanningen i din sång!
Må de nå slottet du har nämnt,
och må Hoppet bli deras ressällskap
på hemvägen! Ge er av nu,
innan det blir alltför sent!’

VI

Därpå sov den gamle bonden
en djup och fridfull sömn,
inte sömnen hos en man som
sänt iväg sin dotter och sin bagge,
nej, sömnen hos ett Jordens barn
som hade tjänat Modern väl!

VII

Han lämnade sin djupa sömn
först när hans gumma ropade:
’Vakna! Vakna!’
 
Den gamle sa: ’Men varför skriker du?
Och varför är du så hes?’ 
Han hörde gumman säga med oro i sin röst:
’Ladugårdens port står vidöppen
och Sahti är försvunnen,
Arodnaps fönster är öppet likaså,
men inte ligger hon i sängen!’

Han log och sade då med stadig stämma:
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’Bekymra dig inte, min kära Imdad,
jag vet vart de har tagit vägen
och innan kvällens mörker faller,
kommer de åter hem med Hopp.’

Trots att gumman ej begrep ett ord
av det han sade, så hörde hon hur rösten
ljöd av Tron, och såg hans ögon lysa.

Då log hon också och blickade ut 
igenom fönstret, fylld av Hopp!
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Alfonso Ambrossi
I Beulahs land

Jag tillät mig själv
Jag tillät mig själv att åter bli lycklig

Jag förlät mig själv som när man förlåter sin bästa vän.
Då bestämde jag mig att vara lycklig, fast den enda jag har 

Är några gamla böcker, och mina
Slarviga papper som finns på mitt skrivbord

Som ihoprullade drömmar.

Dina ögon inspekterar mina händer.
Mina händer utforskar din kropp

Bli inte rädd, öppna dörren. Det är jag!

Hon gråter på ängsmarken, för att hon saknar sin
ungdomstid.

Hon speglar sig då och då i bäcken, som sakta sakta rinner 
fram

Vad ser hon i bäcken?
Hon ser en mognare kvinna, mer erfaren, mer personlighet.

Hennes kropp är som en tonårsflickas under hösten,
Lydde inte precis åldrandets naturliga lagar

hon fortsätter se prima ut,
Jag kan hålla om hennes midja med en enda hand

och med den andra, torka bort hennes tårar.
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Skäms inte, det är bara att knacka på dörren;
Kom när du vill, som du vill, när det passar dig bäst.

Försök då att komma over tröskeln. Du får tillåta dig själv.
Det finns varmt bröd med ljummet vin på samma bord

på samma duk ... som i ol.

Kom, låt oss dansa i tystnad
Snälla, tyst, vi dansar då

I Beulahs land ... frid

Selah!  

Frukta inget,  jag förstår dig, skäms inte
Själv mådde jag som du.

Det tar sin tid, sa hon
Det tar sin tid.

Selah hebreiska,  tröstande paus
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Graciano Di Giulio

Branden
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Lilian O. Montmar

Hundår

Det brukar sägas att det bästa hos människan är hunden. Vem vet 
om uttrycket verkligen stämmer? Det är synd att det inte finns några 
människor kvar som man kan tillfråga, de har utrotat sig själva från 
jordens yta. Numera finns det inte en själ att ty sig till längre. Det 
blev synd om människorna. Hatet drev dem. Plötsligt blev vi, som 
ansågs vara lägre stående varelser, ensamma på jorden.

Det värsta är nog det där med käket ändå, eftersom vi inte var vana 
att svälta. Till skillnad från vissa andras, var våra matskålar ständigt 
välfyllda med alla tänkbara läckerheter. Undrar vem som fick bära 
hundhuvudet för det?  Nu för tiden måste man skaffa sig käket själv 
och det är verkligen ingen latmanssyssla, för man är så att säga inte 
ensam bland köttgrytorna. 

I dagens läge är allting annorlunda. Nu gäller det att yla med varg-
arna. Visserligen får man ofta på nöten, men sådana är reglerna i 
livets hårda skola. Man får vara i farten dygnet runt för att skaffa sig 
livets nödtorft. På dagarna är det mestadels varmt, men på nätterna 
är det förstås kallare. Man kan lägga sig att sova överallt, även om det 
inte är så mjukt och bekvämt som i en säng, förstås. Ja, ”överallt” är 
väl lite överdrivet, för det finns undantag. Det finns revir. Var och en 
försvarar sitt eget revir och har man ännu inte skaffat sig något, måste 
man kämpa sig till ett. Ibland går det vilt till och den svagare drar sig 
tillbaka och slickar såren.  Här råder den starkes rätt.

Är man en vanlig byracka som jag, råkar man ut för det mesta. En 
natt, när jag kände mig lite småsugen och ville ha mig något till livs, 
stötte jag ihop med en stor, stark renrasig Rotweiler, som kom rakt 
emot mig på gatan. Nu måste jag medge, att jag har svårt att skilja på 
vän och fiende. Den här typen stank av högfärd på långt håll. Mitt 
luktsinne kan jag fortfarande lita på, det bedrar mig aldrig. Doggen 
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stirrade mig rakt in i ögonen, vek inte undan med blicken en sekund. 
Jag blev riktigt skraj och stannade upp. Den hunden var absolut 
inte att lita på, det kände jag med detsamma. Det bästa försvaret är 
angrepp, tänkte jag och gav ifrån mig ett morrande så att han skulle 
förstå, att även jag var i min fulla rätt att vistas där. Bara jag inte gör 
något galet nu, tänkte jag för mig själv, medan jag inte släppte Rot-
weilern med blicken. Där stod vi ungefär två meter från varandra och 
ingen av oss rörde en fena.

– Inte släppa taget med blicken, uppmanade jag mina ögon. Nu 
går jag åt sidan, får vi se vad som händer. 

Kamphunden ställde sig morrande rakt framför mig, något som 
gjorde mig ännu mer nervös. 

– Nu får jag inte visa mig räddhågsen! Om doggen känner att jag 
är rädd för honom är det kört.

 Jag tog ännu ett steg åt andra sidan, sedan ett till och ännu ett. 
Det gjorde min motståndare också och nu stod vi mittemot varandra 
igen. 

– Han tänker inte släppa förbi mig, tänkte jag febrilt Det är ju löj-
ligt, jag har ju inte gjort honom ett skvatt!

 Jag betraktade hans stora svarta käft och rös vid tanken på att 
känna hans långa vassa tänder mot strupen eller i magen.

– Vem vet vad det är för en, tänkte jag. Han kanske är en jakthund, 
en sådan som nosar upp sådana som mig och sedan jagar in mig i en 
fälla. Sådant har jag minsann hört talas om. Jycken som jag förr bru-
kade hänga ihop med, försvann plötslig en natt och fåglarna kvittrade 
om, att han hade blivit inburad på livstid.  Så här på natten kan det 
ju hända vad som helst. Nu för tiden är ju världen folktom, männis-
korna har ju tagit kål på varandra med sina atombomber, så det finns 
ingen människa som man kan gömma sig hos. 

Rotweilern gnisslade tänder, käkarna malde på. Det stod fullt klart 
att han inte tänkte låta mig undkomma. 

– Jag måste dra här ifrån, tänkte jag och började backa och hade väl 
aldrig förr längtat så mycket efter ett träd eller något annat lämpligt 
att gömma mig bakom som den här gången. Men här i öknen finns 
det ju bara sanddyner, ingenting skyddande direkt.

– Ibland är reträtt bättre än angrepp, tänkte jag. En taktisk reträtt 
kan strategiskt sett ibland föra till seger. Men att vända om med svan-
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sen mellan benen, nej, det gick min ära för när, istället backade jag 
steg för steg och doggen, som fortfarande höll mig fast med blicken, 
rörde på tassarna i samma tempo. Jag motstod frestelsen att ta ett 
skutt bakåt och ränna därifrån. Med en dov morrning gick han runt 
mig och vi fortsatte steg för steg, men nu i motsatt riktning. Inte 
mig emot, tänkte jag och det hela började om från början tills vi stod 
mitt emot varandra igen. Nu tänkte jag om. Jag måste försöka med 
en annan taktik, borde visa mig från min andra, bättre sida. Jag lade 
huvudet på sned och log. Jag vet från mitt tidigare omhuldade liv att 
detta kan ha en viss inverkan på motståndaren. 

– Bara jag inte blottar tänderna, tänkte jag. Då känner sig fan-
skapet hotat och tror att jag vill bita honom. Men han stinker ju 
av härsklystnad och ser så skitförnäm ut, att jag aldrig skulle kunna 
förmå mig till att smaka på honom. 

Plötsligt lystes himlavalvet upp av ett starkt bländande sken och nu 
blev jag verkligen förskräckt, tänkte, att min vedersakare säkert besit-
ter en övernaturlig förmåga och har nedkallat himlens alla magiska 
krafter för att förgöra mig. Till min häpnad upptäckte jag då, att även 
min antagonist skälvde av skräck och jag såg genast min chans och 
tog tillfället i akt. Med ett skutt försvann jag därifrån och med klap-
pande hjärta begravde jag huvudet i närmaste sandgrop.

Men ibland händer det ändå sällsamma och oväntade ting. Döm 
om min förvåning, när Rotweilern kom krypande, ja, han riktigt 
krälade på alla fyra och lade sig helt fredligt tätt intill mig. Visserli-
gen såg han oroad och kanske lite äcklad ut också, för jag sprider ju 
ingen väldoft omkring mig förstås. Men kan man tänka sig, han lät 
mig vara ifred! 

– Va’ kul!  Då ligger jag väl kvar här tillsammans med honom ett 
tag, tänkte jag för mig själv.

Det kändes nästan lite tryggt, ungefär som i gamla tider. Men det 
är synd att jag har så svårt att tygla mina köttsliga instinkter. Jag rasar 
invärtes, ja, jag blir vildsint, när jag tänker på hur tiden och omstän-
digheterna har tufsat till och vanställt mitt forna så vackra yttre. Att 
jag, som en gång var en så vacker och välvårdad tik, inte ska kunna 
locka till mig en riktig hane längre, smärtar mig. Mina näsborrar vid-
gar sig fortfarande, mitt luktsinne smickras, när jag förnimmer den 
ljuvliga doften av en djurkropp. Tänk att få sätta tänderna i en saf-
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tig skinka, en välkryddad leverpastej, ett märgfyllt ben, en doftande 
kalvsylta!

Det har gått en tid nu och Rotweilern och jag har blivit såta vän-
ner.  Och jag har blivit alltmer övertygad om att det är skillnad på 
vänskap och vänskap. Till skillnad mot vår vänskap, är människans av 
förgänglig karaktär. Hon glömmer. En hund glömmer aldrig. 
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Sain Sucha

Målfoto

Peter kastade en hjälplös blick mot Sandra, men där fanns inget att 
hämta. Hans resväska, vidöppen och bara halvfull, väntade på resten 
av innehållet som hade svårt att hitta dit. Plötslig rusade Tindra in 
med utsträckta händer.

”Jag behöver inte alla tre badbyxorna, men tack ändå,” sade Peter.
”Pappa vill nog ta med sig ett foto av dig, Tindra. Ge honom skol-

fotot!” sa mamma.
Tindra vände tillbaka till sitt rum. Sandra log och tittade på Peter 

som skakade på huvudet och sa, ”Du vet, dit jag är på väg kan jag inte 
ha något foto med mig.”

Den förbeställda taxin hade kört fram till porten. Han stängde sin 
resväska som den var, plockade upp sina väskor med kameror och 
andra fotoprylar, kysste Sandra, kramade Tindra och rusade mot tax-
in. Sex kronor per minut i väntetidstaxa hade stor dragningskraft! 

Han behövde ett par minuter innan han kunde slappna av. Resan 
från Östermalm till Arlanda tog i vanliga fall lite mer än en halv 
timme. Peter var glad för att taxichauffören var en fredfull typ som 
istället för att terrorisera sina kunder med dunka-dunk, spelade mjuk 
klassisk musik från en cd och koncentrerade sig på trafiken. 

Peter tänkte på Tindra som hade erbjudit honom tre badbyxor. Hur 
kunde han förklara för henne att han inte behövde några badbyxor 
alls eftersom det på stället han skulle till inte fanns vatten att bada i 
… där rann bara blod; varmt och tjockt att börja med, sen bara kallt 
och kladdigt. 

Och hur många floder av blod hade han sett? Det startade i Viet-
nam; då hade han som nykläckt krigsfotograf träffat Döden i hennes 
röda dräkt, ansikte mot ansikte. Och det var inte någon livad träff! 
Ändå hade passionen och känslan för äventyr inom honom överkom-
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mit den skräck som Döden alltid bär med sig. Istället för att höra, 
lukta och se på den misär som omringade honom hade han låtit öron, 
näsa och ögon träda i tjänst hos sina kameror som ruta för ruta och 
under bråkdelen av en sekund fångade det makabra spel en männis-
kas hjärna kanske skulle glömma i framtiden om det inte fanns, svart 
på vitt, det bevismaterial som varje krigsfotograf dokumenterar. 

Efter Vietnam var det Kambodja. Sedan Angola, Palestina, Bang-
ladesh, Iraq och några platser till. Bosnien var en mardröm, följt av 
New York och Afghanistan. Och nu Irak igen! 

Om någon skulle fråga honom vilken av alla dessa platser som gav 
honom sömnlösa nätter så skulle han inte kunna ge något direkt svar. 
Varje mänsklig tragedi hade sitt eget recept för ondskans gryta där 
levande varelser slaktades och förintades, och för att sedan brytas ner 
till näring för alla hungriga munnar som väntar under ytan på Moder 
Jord. 

På något obeskrivligt sätt hade hans feber för äventyr banat väg för 
en kyla som följde honom på senare uppdrag. Han var där, inte som 
en person utan som ett externt objektiv till kameror som bara iakt-
tog allting och överförde sina intryck till en liten plastbit som hade 
förmåga att bevara allt som han hade sett.

Han hade mycket motvilligt accepterat resan till Irak. Han visste 
inte riktigt vilken uppgift han hade denna gång. Enligt de senaste 
upplysningarna var det planerat att ett gäng onda människor skulle 
ge sig på ett annat pack onda människor i slutet av mars. Och ur 
denna ogärning, där ondskan skulle våldta ondskan, skulle Godheten 
framträda i sin vita klänning av bomullsbandage, bärande stora röda 
och bruna blommor av blod; den ska dofta av bränt kött och dyna-
mit, och hennes glada skratt ska påminna oss om tusen gråtande barn 
som har förlorat sina anhöriga. Peter hyste en stark avsky för mördan-
de tyranner, men han hade ingen större dragning till mördande idio-
ter heller. Och nu kände han sig mittemellan båda typerna. Därför 
ville han inte ställa upp denna gång. Men Sandra hade visat honom 
en tjock bunt med obetalda räkningar, och det räckte till för att för-
vandla hans nej till ett nja som överfördes till ett ja! 

Det spelade ingen roll vilket krig han fotograferade; han återvände 
alltid till Vietnam i sina tankar. Vietnam var hans referens, och alla 
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andra grymheter som begicks i olika krig var graderade mot det han 
sett som debutant. Till och med alla krigsbilder från hela världen 
jämfördes med de skakande bilderna från Vietnam. Det starkaste 
minnet av Vietnamkriget var en bild han hade tagit på en kvinna 
och en liten flicka. Flickan sprang framför sin mor med utsträckta 
händer – utsträckta på samma sätt som Tindras händer när hon kom 
med hans badbyxor. Den vietnamesiska flickan hade ingenting i sina 
händer. Vad bjöd hon på? Men utsträckta händer kanske inte alltid 
bjöd på något, utan kanske var där för att ta emot … barmhärtighet, 
medlidande eller nåd! Men den flickan fick aldrig något av det. Vad 
hon fick var ett regn av kulor och napalm. Sekunderna efter han tagit 
denna bild förintades både flickan och hennes mamma av en granat. 
Han undrade vad mor och dotter hette! Sandra och Tindra? Nej, nej, 
inte dem. Men varför inte? De två måste ha haft namn, och varför 
inte Sandra och Tindra? Han såg hur Sandras hår lyftes av vinden när 
hon försökte komma i kapp med Tindra, som sprang framför henne 
med Peters badbyxor i sina händer. Det dånade av explosioner och 
det brann omkring dem. Han sprang efter dem, men de var för snab-
ba för honom med alla hans kameror. Sedan försvann de i vimlet. 
Det var kaos överallt. Han letade efter dem i flera timmar. Slutligen 
såg han en polisstation. Han gick in. Det var packat med folk som 
sökte sina nära och kära. När hans tur kom beskrev Peter sin hustru 
och dotter för poliserna. 

”Har du något foto på dem?” frågade de Peter.
Han hade inget.
”Hur tror du då att vi skulle kunna hitta dem där ute?”
Peter sade ingenting, tog sina kameror och gick ut på torget. På 

andra sidan torget såg han Sandra och Tindra igen. En stridsvagn 
kom i deras riktning. Peter insåg att de två var måltavlan för strid-
vagnen.

”Stanna!” skrek han.

”Va?” utropade taxichauffören medan han körde i hundratio på 
motorvägen. 

De två stirrade på varandra. 
”Nej, det var inget,” sade Peter.
”Mår ni inte bra?” frågade föraren.
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Peter kände hur svetten droppade från pannan. Han tittade ut 
genom bilrutan och såg att de närmade sig en avfart på E :an.

”Ta den högra filen,” sade han till chauffören.
”Va?”
”Ta den högra filen!” kommenderade Peter.
Taxichauffören bytte fil och tittade frågande på Peter.
”Jag har glömt en viktig sak hemma. Kan du köra tillbaka och 

sedan till flygplatsen?”
Chauffören gjorde som Peter sagt. Förmodligen var Peter inte den 

första förtärda själ han hade kört!

”Glömde du ditt pass igen?” undrade Sandra när hon öppnade dörr-
en.

”Nej,” sade Peter. ”Kommer du ihåg bilden jag tog på dig och 
Tindra på midsommarafton?”

”Ja.”
”Jag vill ha den med mig.”
”Va?”
”Jag vill ha din och Tindras bild med mig,” sade Peter med gråten 

i halsen.
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Susanne Nybacka

Ympningens kammare

 I stilla förundran, utan att för den skull beslå tänkandet med opti-
mism, slogs jag av en absurd tvekan inför vad som var värst i nuläget; 
min kärnlösa trötthet eller mina Medhjälpares närvaro. Var det deras 
ältande om tingens hopplöshet och stundtals förnyade ansatser till 
flykt som låg till grund för min apati? Eller höll jag långsamt på att 
livnära tristessen i min korta levnads slutskede?

I två oändligt långa dygn hade vi varit beroende av varandras uni-
kum i vårt sökande efter en tillvaro utanför denna kammares väggar. 
Skiljedomar tunna som membran, men likväl omöjliga att forcera. 
Vi förmådde inte i alla fall, och ur denna maktlöshet kom ständiga 
eruptioner av antingen dramatiska flyktförsök eller pur frustration 
av att sitta fast. Instängda. Utlämnade åt varandra. Besläktade främ-
lingar var vi.

Medhjälpare A´s anemiska struktur var den jag oftast under dessa 
prövande tidsenheter hade retat mig på. Som en skärva av sitt forna 
jag flöt han runt i det begränsade utrymmet, ständigt i luven på alla 
med sitt övermod. Det gnisslade i leder och tjöt i kanaler då denna 
löjliga figur for fram i elegi. Som om det låg en stolthet i att utmana 
vad som inte kunde övervinnas. För mig var det obegripligt, lika väl 
som onödigt slöseri med dyrbar energi. 

Min entusiasm var dock smått tilltufsad av det faktum att jag 
var den av oss som var närmast upplösning. Närmast Döden. Att 
då fladdra omkring som en yster nystart kändes avlägset, men det 
var väl egentligen just det jag borde ägna mig åt. I stället låg jag på 
min avfällning, led i sinnet av att lyssna till Medhjälparnas pladder. 
Inledningsvis hade här förekommit stark genomfartstrafik från andra 
Medhjälpare, men den hade av någon okänd anledning plötsligt upp-
hört. I det skedet hade vi tre befunnit oss just här. En massiv kramp 
hade resulterat i att portalen till vår fortsatta resa med ens hade slutits 
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och aldrig mer verkat benägen att slappna av för att öppnas.
A skrek på nytt nu. Det var som om det förekom en loop i beteen-

det. Först ut på emotionella estraden kom oförståndet och de reto-
riska frågorna om varför just vi, just nu och varför i största allmän-
het. Jag hade pedagogiskt försökt tillämpa en lugnande attityd, men 
tröttnade efter att ha kunnat skönja de andra tillstånden i samma 
loop. Då alla utbrott återkom för ärde gången gav jag upp. De olika 
momenten avlöste sig själva ändå, oavsett påverkan, varför jag blev 
en betraktare i stället. Det var lätt nöjsamt, detta löje i livets slutfas. 
Att inte A insåg det var synd; vi kunde alla tre ha nytta av fridfullhet 
snarare än smärtsamt kaos.

Jag slöt seendet ett ögonblick. Utmattningen kom i vågor, men för 
varje ny översköljning graderades mitt medvetande sakta nedåt mot 
en allt djupare resignation. Förhoppningsvis skulle jag slippa möta 
botten, utan bara lämna livscykeln med tron på att det fanns lite till 
av livet kvar.Utanför vårt fängelse rasade en hetsig storm. Vi hörde 
skrik. Vi kände vånda och förtvivlan rista genom väggarnas tunna 
hölje. A skrek tillbaka, oemotsagd och till heshet utmärkande. Ingen 
respons annat än fortsatt distansering. Vi verkade vara isolerade, trots 
att allting pågick i ett frenetiskt tempo utanför vår kammare.

Emellanåt sköt reflexer in sitt skarpa ljus genom kammarens skyd-
dande skal. Våra uppträden glimmade till som vita blixtar en kort 
stundför att genast på nytt försänkas i mörker. Detta mellanspel 
gjorde A än mer sjuk av oro och loopens skeenden bytte nyans. Efter 
det oförstående kom vanmakten. Ett nästan förlamande tillstånd 
för vilket levande väsen som helst, men för A var det obarmhärtigt 
smärtsamt. I mina tidiga ansatser att stilla denna ängslan hade jag 
försökt vädja till förståndet, hellre än till känslorna. Precis som vid 
oförståndet, rönte jag ingen som helst framgång. Vanmakten van-
kade omkring längs innerväggarnas yttersta gräns, varv efter varv. 
Knutna nävar. Uppror i samtliga system. Pares. 

Den fysiska tröttheten tvingade till slut A´s framfart till reträtt och 
vanmakten kom av sig. Skapade en stunds tystnad faktiskt. Reflekte-
rande för att sedan mynna ut i uppvaknande eller ilska. Jag föredrog 
det förstnämnda. Ur detta tillstånd kunde kreativitet gro, även om vi 
hittills endast gjort futila försök att komma härur. Ändå var det inte 
självklart att en ny loops vändning kunde komma fram till ett nytt 
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uppvaknande, fast utan nya flyktansträngningar. Ilskan däremot var 
inget annat än destruktiv och som sagt förbannat högljudd.

 En ny blixt skar genom vårt lilla välde. A krampade igen. Såg med 
en svultens sökande efter näring på sin regale förebild, Medhjälpare 
AB. Denne hävdade verkligen sitt absoluta unikum som ett högre 
stående varande gentemot oss andra. Medhjälpare AB var negativ till 
allting, men mest till min och A´s existens. Av oss fanns det i över-
flöd. Sin egen tappning ansåg han däremot vara av sådant slag att vi 
knappt kunde få tilltala honom, än mindre be om hjälp – det vore 
lönlöst. 

Vad som nu inte var lönlöst i det fastlåsta läge vi befann oss, kan 
jag inte svara på. Kan inte heller påstå att jag ids bry mig, då det ju 
ändå strax är över för min del, och tätt efter mig även för mina Med-
hjälpare. AB vägrade acceptera faktum. Stod högt över situationen. I 
förnekelse eller av stolthet? Tja, det kvittar ju!

 AB stod i kammarens centrala del nu, med sin ena arm i vördnad 
över bröstkorgen. Ett svagt hummande ljöd ur strupen, som kommet 
direkt genom huden. A gled samman i en ny kramp, men fastnade 
halvvägs. Det var rörande, men på samma gång så definitivt i ett 
avgörande skede. Mina medhjälpares tid var ännu inte lika nära upp-
lösningen som jag, men det låg nu ett kollektivt lugn i kammarens 
sinande syreförråd. 

 – Shh, viskade AB med matt förtröstan. 
 – Vad? frågade A 
 – Nu sker det, svarade den högreste. 
 – NEJ!! A gled ner på golvet intill sitt ideal. 
 – Shh, sa jag. Kämpa inte emot, det ger inget i alla fall, det vet vi. 
 – O? A kröp fram till mig och lade sina fuktiga, kalla händer på 

mig. Jag var ändå svalare, så beröringen blev angenäm i stället. 
– Låt mig vara, A. Sitt vid mig om du vill, men bråka inte mera är 

du snäll.
A grät lite, fastän nu utan tårar. Flödet hade torkat någonstans i 

loop åtta och sedan dess hade vi konfronterat säkert ytterligare tio 
färder genom nyanserna.Vi var alla okonstlat trötta nu, ändå var vårt 
beteende så diametralt olika hela tiden. Besläktade var vi. Främlingar 
med samma moder. 

Till sist kom övergången till upplösningen som en mild smekning. 
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Ett sista andetag och portalen vittjades till fullo. Väggarna rämnade. 
In i döden kom syret och ljuset, men då var vi interner redan långt 
borta.

 ***************

 Donald vek ihop duken. De blodiga handskarna slet han av och släng-
de vårdslöst i den skrämmande hålan med isärtagna mjukdelar.Patrik 
och Maja stängde av alla maskiner i rummet, släckte strålkastarna 
och samlade använt material i en stor säck. 

– Jaha, där gick en miljonsatsning åt helvete! Donald suckade och 
drog fingrarna genom håret så att talket från handskarna yrde. 

– Ja, ibland kanske man inte ska luska efter det omöjliga, replike-
rade Patrik. 

– Hur ska man annars komma framåt? frågade Maja. 
– Jamen, det måste finnas i var vetenskapsmans moral att inte 

bända sönder vilka barriärer som helst! 
– Det sa man om den tidiga kloningen också, och om genmanipu-

leringen, men nu är det ju mera udda om det inte förekommer. Maja 
slöt till säcken med en liten stålvajer. 

– Det finns alltid medel och perverst intresse för det omöjliga, fort-
satte Donald. 

– Det här var ändå på förhand dömt att misslyckas. 
Patrik var arg. 
– Varför är du med i projektet om du är så förbannat negativ? Det 

var Maja som såg anklagande på honom. 
– Jag blev som ni utvald för min specialkompetens. 
– Nåväl, ingenting mer att förlora sinnesfrid och sömn för i dags-

läget, sa Donald. Vi har ett nytt fall med samma utveckling nästa 
vecka. Vi får se till att vara bättre förberedda då. 

 – Usch, suckade Maja, jag vet inte om jag orkar ett fall till. Vi lär ju 
hamna på samma kritiska punkt som idag och de andra försöken. 

– Vi måste hur som helst fullfölja projektet och jag räknar med er 
samverkan i det här!

Donald tittade uppfordrande på sina kollegor. Patrik föll genast in 
i en undergiven gest, nickade med hela kroppen och visade sin lojali-
tet. Maja ryckte på axlarna. 
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– Okej, det är väl klart att vi kommer. Hoppas intuberingen sitter 
bättre då bara. Blir det samma uppsättning av ymp vi kommer att 
tillämpa? 

– Ja, svarade Donald, vi injicerar lika stora doser enheter volym av 
A–klassat som O–klassat i en AB–. 

 – Varför kör vi inte fallen med positiv rheagens före, nu när vi har 
haft så många motgångar med de negativa? 

Maja bläddrade i rapportbladen intill den nersölade defibrilatorn. 
 – Därför att vi stöter på nya indikationer i andra faser hela tiden. 

Tills vi hittar ett mönster, så fortsätter vi enligt beställarens önske-
mål. 

– Mycket lär det kosta, inflikade Patrik. 
– Inga pengar för ändamålets syfte dock, svarade chefsläkaren torrt. 

Han var dynamisk och överväldigande i sin pose och kunde med lätt-
het få den mest självsäkra individ att tappa balansen. 

Han tittade ner i den söndertrasade bröstkorgen en sista gång och 
konstaterade att snitten lagts med skicklighet och elegans, resultatet 
till trots. Han tecknade åt de andra att dagens värv var över. Tjugo 
timmars svettigt slit kunde nu belönas med en lång, varm massage-
dusch, fräscha plagg och solskenet utanför laboratoriets sterila väggar. 
De kunde ta var sin kall öl nere på Guennas pub.

När de tre hade stängt av all utrustning och skulle gå hem, fann de 
till sin häpnad att en dörr ut ur rummet saknades.
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Naji Yaaqoub
Tre män

Dansa i luften som en dröm 
Måla ett melodrama av färgar 

Trianglar, trianglar 
Häng med och lek drömmar 
Lyft upp dina strålar 
Och riv ner alla burar 

Trianglar, trianglar vi är tre men ändå en 
Jag är en men ändå tre 
Ett gemenskap öde i olika färger 
En födelse stund ur väggar 

Jag var född ur väggarna innan de fanns 
Leran är av färger 
Färgerna är av drömmar 

Vi få inte vara tysta 
Vi får inte mörkna 
Alla vindar och alla solar är ur väggarna föda 

Ur väggar, 
En efter en, efter en, efter en 
Ur väggar, 
Innan det blir för sent 
Ur väggar, 
Vågar ni inte! Men 

Ur väggar, 
Som tre trianglar 
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Som vatten och skog och strålar 

Ur väggar, 
Blanka och leken fortsätter 
Ni får inte mista 
Ur väggar, ur väggar, ur väggar 

Den ena delen av mig är en vägg 
Och den andra är en rytm 
Jag saknar stillastånd när allt ligger stilla 

Som vanligt går jag till skogen 
Ge allträd en violkyss 
Och allt förvandlas till holmgångfärg 
Holmgånga träd och burar 

Men, 
Vad har alla fåglar med dysterheten att göra! 
Vad har alla färgar med min blekhet att göra! 
Vad har alla lång vilande stunder med mitt grubbleri att göra! 

Jag är en trogen vägg 
Kanske mycket trogen 
Kanske väldig mycket trogen 
Och den oroar färgarna 

Vi är födda ur samma väggar 
Men har inte samma steg 
Inte heller lika drifter 

Igen, igen, och igen 
Allt måste ljusas igen 

Sen går jag som en dimma 
För att prata om existensen och hedersam 

Väggen, väggen är jag fast i det vilsegångna 
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Eller allt är bara drömmen! 
Är jag en osynlig tavla eller är tavlan  osynlig för synen! 
Är tavlan målat av en konstnär eller  av tjuvdjuren! 

Kan någon vänta på mig! 
Medan jag kommer ihåg mitt ursprung, 
Kan någon vänta på mig tills färgarna torkas ut! 

Oh … lilla färgen 
Låna mig din vision som en fågel 
Och befria mig ur buren 

Visa mig, 
Är du redo! 
Är du också en del av mig i den obeskrivliga tavlan? 

Oh … lilla färgen, 
Pusta och samla ut hela världen på dig 
Jag är här! 
Jag är där! 

Låt mig ligga smärtlös bredvid dig 
Jag är en ramlös tavla 
Jag ramlar ut ur färgarna 

Låt mig brinna som en dröm 
Låt mig vira om dig 
Om det glittrade såret 

Vi är hängda i luften 
Vi är den skimrade kroppen 
Vi är den fantastiska illusionen 
Vi är färglösa, ordlösa, sömnlösa som en saga 

Väggen, väggen, låna mig din vision 
Din styrka att vara 
Och låt mig ut, ut, ut ur tyst sörjande rytmen 
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Låt mig samla smärtan i en skål 
Prisa den, 
Och dopa dig idet oändliga atmosfären 

Vi är det röda rummet 
Vi är hängda på en rygg 

Ryggen saknar bröstkorgen 
Bröstkorgen saknar ett hjärta 
Och hjärtan vrålar i färgarna 

Och bara vi, en 
Bara tre, ur triangeln över levande 
Bara vi, igen och igen 

Jag ser inga väggar längre 
Vi ser inga tavlor längre 
Vi ser inga färgar längre 

Vi ser bara rötter till ett hav glödande 
Vi ser röster från barndomen 
Vi upplever misstro om en värld av drömmar 
Misstro om en konstnär som kan fri grubblar 
Misstro om ljusa dagar 

Men, 
Äntligen få vi ligga stilla 
Så … 
Befria mig ur blygseln 
Befria mig ur dysterheten 
Befria mig ut ur  holmgången 
Och ge mig de pura drömmarna 

Låt mig flyga non stopp 

Jag är en nyfiken färg 
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Jag är en för drömmig konstnär 
Jag är en okunnig poet 

Jag leker bris 
Jan andas fryst 
Jag står mystisk 

Min nakenhet är en del av existensen 
Existensen är en del av konsten 
Konsten blöder och talar tyst 

Ibland är jag en vind utan kraft, 
Ett hav utan strand, 
En kropp utan skal 
Ett fönster utan utsikt 

Jag är medveten att min nakenhet oroa somliga 
Men, 
Ingen vägg utan blod 
Ingen vägg utan känslor 

Jag säger sånt borde vi inte hångla 
Den lokala vibrationen drar de djupa känslorna 
Genom den här stunden 

Så … 
Låt drömma fri! 
Låt dansa fri! 

Visa upp din uppmärksamhet! 
Häng med på tavlan! 
Stå stilla! 

Pusta ut! Gråt färgarna som en inspiration 
Titta över! 
Hur ser världen ut? 
Hur delas världen ut! 
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Den ens är ditt moderliv 
Den andra är din tråkiga vän 
Den tredje är din försvinnande 

Jag beundrar, 
Kan du lämna över någon slags av frihet på min nakne 
kropp? 
Kan du övertyga dina önskemål? 
Eller ge du upp! 

Lämna ångesten som en vinge 
Blanka och sov på min bröstkorg 
Lugna ner dina andetag 
Lägg av det bräckliga minnet 

Då … 
Duger vi … 
För blyga … 
För syntig … 
För drömmiga … 

Kom över och häng med i färgarnas kamp 
Lämna över världens bräcklighet 
Där finns ingen framtid 
Där är bara glömskan 
Där kärleken har gjort sitt 

Kom och förvandla mig till regnbågen 

Festen är slut … 
Tiden är slut … 
Men färgerna tar aldrig slut … 
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Omar Vergara
Järnblomma
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Barbro Holdar

Hårda små järnrör
formar sig som en blomma
Fredsdröm i konsten
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Kajsa Dizon

Fragment I
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Peter David

Tolkningsföreträde

Länderna – mörbultade som om himmelens krafter hade greppat 
dem, skakat om och sparkats.

Unge Cristobal klarade sig någorlunda genom att massera dessa 
ömmande kroppsdelar medan han skumpade fram på åsnan.

Men för de sönderslagna sydamerikanska rikena fanns ingen ome-
delbar undsättning. Inte bara träden och stäpperna hade torkat ut. 
För var fanns den lycka och rikedom som innebyggarna nu törstade 
efter – och allt annat som en gång hade varit deras, men som fram-
gent skulle tillhöra de andra?

Nätterna kunde inte skänka lisa; ja, de var till och med förmenade 
att spela upp människornas drömmar. Hur frågan än ställdes och hur 
tiden än mättes var svaret ’för evigt’.

– Ursäkta, är det långt kvar till de höga kullarna?
Cristobal var som en främling för de båda männen vid vägkanten 

– trots språket och trots att han såg ut ungefär som de. Var det den 
spanska klädedräktens fel  ? Eller blev de skrämda av åsnan  ?

Nej, sanningen var nog ännu svårare än så att inse – och främ-
lingskapet gick inte ens att beskriva för urinnevånarna :

– Jag är tolk och missionär, Vi förstår inte dina ord ibland!
men ändå en av er. Är han ungefär som Den Vise?
– Jag har rest långt Är han född bortom bergen?
för att sprida en ny lära Hör, nu talar han i gåtor igen!
med mina kristna vänner.  Varför talar han om en gud med vapen?

Att dagdrömma var gratis och skönt: drömma om sina tysta föräldrar 
i det avlägsna klostrets vigda jord.

Där i klostret hade Cristobal lärt sig att tala flytande spanska av 
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nunnorna, och föräldrarnas språk lärde han sig av dem i deras fäng-
elsecell strax intill. Han var alltså tvåspråkig och tolk när han nu 
anlände till föräldrarnas hembygd för att sprida det kristna kärleks-
budskapet.

Det kunde inte dröja länge! Hans föräldrars by borde dyka upp när 
som helst, förmodligen bakom nästa horisont. Hur var det nu mor 
brukade säga?

När du står på en hög kulle om kvällen med solen i ögonen, 
och du vänder dig om och kan se Stora vattnet som en smal 
tråd vid synranden, då är du snart framme.

Mammas förklaring i all ära, men på prästernas karta var det bara 
en tumnagel mellan Stora vattnet och namnet på byn. Dit kom de 
ridande en afton i april, om de nu hade hamnat rätt.

De togs emot av dansande män som bad till högre makter om mod 
och visdom att besegra inkräktarna. Naturligtvis förgäves. De vuxna 
kände mycket väl igen de där tjocka svartbruna rören av trä som kun-
de spy eld. Och träffades någon av elden, släcktes livets låga. Mången 
ande hade redan lyft upp mot de dimhöljda kullarna, och alltför 
många byar hade sjunkit ihop och blivit ett med sand och sten.

Cristobal hade svårt att somna den första kvällen trots att han inte 
hade behövt oroa sig för arbetet – det hade mest varit enkla fraser om 
mat och sovplatser. Det är tystnaden som stör. Syns verkligen inte ett 
enda barn leka, hörs inte en enda telning som söker mammas bröst? 
Finns inte en enda jämnårig pojke att språka med? Jag menar, har vi 
verkligen kommit till rätt by? Är det i så fall mammas röst som viskar 
där borta bland buskarna  ?

De flesta unga kvinnor och män som jag kände bakbands och 
fördes bort. Jag vill inte berätta allt för dig, mitt barn, om de 
strapatser som vi fick utstå. Hellre förblir jag en halv människa 
inför dig. Men de få av oss som trots allt överlevde kom fram 
till huset som kallades kyrkans kloster. Jag bar dig redan under 
mitt hjärta när de kastade in oss i en mörk håla. Är det sant, 
förresten, att de kallar dig Cristobal?
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De arbetsföra männen i byn tvingades att sätta upp tiotalet tält och 
hyddor. Den kristna gruppens ledare, Padre León, övertygade Den 
Vise om att det är saligare att giva än att taga: bibelordet gällde i 
högsta grad byns största hydda. Padre León sörjde för mat och upp-
passning på ett ändamålsenligt sätt, ja ävenså hanteringen av kvinnor 
nattetid.

Cristobal fick sin egen hydda, och han anlitades av prästerna och 
befälen gång efter annan: det kunde gälla alltifrån smaken på maten 
till deras smak för kvinnor. Krydda som krydda.

Missionären León var lättjefull men fick ändå saker gjorda. Han kän-
de självklart till att kristendomen lättast spreds om han kunde vinna 
över Den Vise på sin sida, och att denne sedan fick kungöra att alle-
sammans i byn därefter var kristna.

Byn hade en öppen plats i mitten av hyddorna. Cristobal placera-
des bland männen så att han hörde och hördes. Han hade sett fram 
emot detta första möte då han äntligen skulle få använda de bibliska 
termer som klostrets nunnor hade lärt ut.

– En enda Gud.
Vilka enkla ord för en tolk! Cristobal sträckte upp pekfingret för 

att stryka under vad han just hade sagt. Padre León frågade Cristo-
bal lite senare om Den Vise hade förstått och godtagit det som hade 
förkunnats.

– Det är svårt att säga, Padre León. Den Vise är mycket tystlåten.
– Gud har givit människan förmågan att tala. Om Den Vise inte 

meddelar sig inom ett par dagar, ska han med Guds hjälp åter tala.

Utan att Cristobal kände till det hade några soldater gjort ett nattligt 
tillslag i en grannby. När det svartbruna röret talade behövdes ingen 
spansk tolk. Uppemot hundra män stod blodiga i ett led framför 
Padre Leóns hydda.

– Vakna, Cristobal, dags att arbeta!
Frasen ’hugga ned träd’ var enkel att översätta, och ordet ’bygga’ 

fanns på båda språken. Kyrka fick bli ’ett hus där vi talar till Gud’. 
Det är faktiskt intressant att vara tolk!

Männen byggde kyrkan. Kvinnornas uppgift blev att rensa bort sly 
och stenar från ett stort område intill.



78 79

– Det är viktigt att kyrkogården blir klar så fort som möjligt.
Varje trälinna med sönderrivna händer höll med Padre León om 

detta. För med blodsmak i munnen ifrågasätter man inte.
Se! Redan efter ett par veckor var kyrkogården rensad, ansad och 

proper. En morgon satt Cristobal i dess ena hörn och täljde på två 
grenar som han ämnade göra ett kors av. Lite förvånande var det kan-
ske att den unga kvinnan – inte stort äldre än han själv – blev begravd 
på en kristen begravningsplats. Han vågade förstås inte fråga Padre 
León. Men från en av soldaterna fick han veta att flickan hade blivit 
havande med ’någon av oss’, och att hon hade överansträngt sig när 
hon släpade sten, och dött av en blödning.

– Hennes kristna foster måste begravas i vigd jord! 
Padre León hade mitt i natten måst köra ut en blottad slavinna ur 

sin hydda för att i all hast dra på sig sina benkläder och förrätta nöd-
dop av den ofullgångne.

Cristobal märkte att han trivdes bland dem som tillredde måltiderna. 
Dels var han en ung man som behövde mycket mat, dels kände han 
sig hemtam i denna otvungna miljö. Det var alltid nära till skratt. 
Visserligen skrattade inte Cristobal själv; det hade han aldrig lärt sig, 
vare sig av nunnorna eller av den grå varelsen i fängelsecellen som 
kallades mamma. Men han tyckte om att se andra skratta. Speciellt 
Río, en ung man som han blivit vän med.

Río betyder både flod och ’jag skrattar’ på spanska. Mannen kände 
inte till sitt smeknamn ännu, men Río ville lära sig tala och förstå de 
vita männens språk.

Det som Cristobal ofta missionerade om var hur prästerna ville ha 
sin mat tillagad. Padre León föredrog exempelvis biffar som var rosa 
i mitten. Och tomaterna gjorde sig bäst i en sallad med olivolja och 
lök. Men absolut ingen vitlök till Padre Pedro:

– Då dödar han dig!
Río fick nästan Cristobal att börja skratta. Men bara nästan.
– Vet du något om dina föräldrar, Cristobal? Hur såg de ut?
Och Río, endast Río, kunde öppna honom.
– Mamma var ung, klädd i grå paltor. Oftast febriga ögon. Hon 

hade buskiga ögonbryn och en djup röst för att vara kvinna. Men 
hennes röst jublade och sjöng som fåglar när hon berättade om sin 
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hembygd. Mamma dog lite tidigare än pappa. Han sa alltid till mig 
att han såg henne i mitt anlete.

– Minns du något mer?
– Hon var rädd för att hennes gudar skulle straffa henne, nu när 

hon satt i sin fängelsecell i ett ärran rike och varken kunde tillbe 
dem eller offra till dem.

Río tog den unge vännen i sin famn.
– Jag hade både syskon och tvåmänningar som togs tillfånga av de 

vita krigarna den natten. De fotvandrade till städer dit inte ens vind-
en ville blåsa. Våra gudar är inte vreda, men de gråter för att deras 
söner och döttrar har dött i förtid.

Cristobal sa att hans mor skulle ha blivit glad över att veta det.
– Jag gråter inte längre, Cristobal. Jag skrattar. För de som du tror 

är döda, de bor uppe på kullarna – bland moln. De är Molnens 
barn.

Molnens barn. Los hijos de las nubes. Så vackert! Synd att inte Jesús 
hade tänkt ut ett lika vackert uttryck. Río skrattade. Rió – han skratta-
de!

Samma eftermiddag slog de båda vännerna sig ned hos krönikören 
Pedro. 

– Skriv gärna ett par rader, Cristobal, bara du …
Bara han höll sig till sanningen så pass att de döda inte vaknade 

av förtrytelse, eller att läsarna i Madrid inte kom i tvivelsmål om 
vad kristendom egentligen var. Men som ren skrivövning var det till-
fredsställande: långa fraser och högtidliga ord i språket. För Río var 
läsekonsten fängslande, och bokstäverna var fortfarande oskyldiga. A 
säger A. B säger B.

En åsna stod i träddungen strax intill de församlade männen. Varför 
åt den inte av det framlagda gräset? Öronen snurrade ryckigt och 
spänt för att utröna varifrån olustkänslan kom. Ja, inte uppifrån i var-
je fall – trädens torra löv föredrog att inte prassla medan de darrade i 
den vindstilla timmen.

Men Den Vise satt lugnt med korslagda ben framför Padre León 
vid den öppna elden.

Med en någorlunda trekantig sten i handen försökte missionären 
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förklara att betraktaren såg en enda sten från tre sidor. Jaha, javisst. 
Sedan fanns det en fader och en son någonstans i föredraget. Och 
luften vi andas!

Padre León misstänkte att Cristobal hade förväxlat orden för luft 
och ande. Annars borde väl Den Vise förstå sammanhanget? Den 
Vise rörde inte en min, och inte en rynka i hans fårade hy blev utslä-
tad.

– Cristobal, förklara åter för den gamle stofilen vad jag just har 
sagt! Utveckla den helige andes väsen lite bättre, om du kan.

– Padre, jag tror mig känna till livet för människorna här i byn.
Cristobal dristade sig till att se Padre León i ögonen utan att sänka 
blicken.

– Så ? Låt upp din stämma, unge man!
– Människorna här i byn – ja, de flesta i den här delen av världen 

– lever nära naturen. De läser livet i naturen. De lever av naturen. De 
ger sitt liv tillbaka till naturen.

– Jag förmodar att du vill få fram något.
– Jo, när vi nu lär ut den heliga läran bör vi inte börja med det allra 

svåraste, med treenigheten och uppståndelsen. Låt oss hellre tala om 
Jesús i vardagen: hans vackra ord om liljorna på marken, eller varför 
inte berätta om hans underverk?

– Nåvälan, Cristobal, laga så att byborna fylkas i morgon efter 
avslutad arbetsdag. Själv kommer jag att sitta bland åhörarna!

Cristobal ville som vanligt tillbringa ett par timmar i kökstältet den 
kvällen. Men när en kvinna sopade ut smuts och köksavfall var det 
nära att han följde med sköljvattnet ut. Ríos skratt, då? Ett glatt 
skratt? Nej, ett ledset skratt.

Sin låga ålder till trots förstod Cristobal varför de andra var upp-
rörda. Man kan inte se ut som en infödd bybo och tala språket – och 
samtidigt företräda de vita männen från andra sidan havet.

– Cristobal, hur mår Den Vise?
Río tittade inte upp från kärlet där han höll på med bönorna.
– Han sitter stilla i bön. Varför frågar du?
– Vi har blivit förvägrade att tillreda mat åt honom. Inte ens vatten 

att fukta hans läppar med!
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Cristobals första tanke var att det var underligt att han som tolk 
inte hade fått framföra detta budskap. Å andra sidan kände Padre 
León själv till orden för ’nej’ och ’inte’.

Det var mycket som Padre León inte förstod om livet i byn. Cris-
tobal var övertygad om detta. Bara en sådan sak som att värma upp 
prästernas badvatten och fylla träkaren. Timmar av arbete för slavar-
na! Eller det där med kvinnorna: Himlen själv begrät de unga kvin-
nor som släpades dit från grannbyarna – Cristobal hade noterat i krö-
nikan hur regnet föll de nätter då folkomflyttningar hade beordrats.

Den unge tolken satte sig med ryggen åt träkaret och försökte mis-
sionera för missionären.

– Jag vill be er att ompröva behandlingen av Den Vise. Det finns en 
tradition bland byborna att man ska uppföra sig mot sin medmän-
niska så som man själv vill bli behandlad.

Patern svarade inte; han bara log. Men hans leende var så elakt att 
Cristobal helst ville fly den onde.

– Padre, man får inte göra något ont mot en enda av Den Vises 
minsta bröder!

Det där sista hörde inte Padre León; han var i full färd med att 
tvaga sin rygg och samtidigt skrika åt en slav. Tur var väl det, menade 
Cristobal, han skulle annars bli än mer vred.

Cristobals jungfrupredikan dagen därpå handlade inte så mycket om 
den heliga Frun. Däremot märkte prästerna i publiken att Cristobal 
uppehöll sig vid fisk och bröd – och att Jesús hade gått på vattnet 
såg man på Cristobals kroppsspråk. Lite bröllopsfestligheter i Kana, 
självklart, det hörde till. Den skickligt gestaltade scenen när den lame 
tog sin säng under armen och kunde gå fick alla spanjorer att applå-
dera. Men nu måste han väl ändå avsluta sin föreställning: snart fanns 
det inga underverk kvar att berätta om.

Knappt var predikan överstånden förrän Cristobal togs därifrån, 
för Río och hans vänner var ivriga att få visa honom något.

– Va, nere i kärret?
Río pekade på en stor insekt – en slända – som spankulerade 

omkring på ytan av en vattenpöl och samlade föda.
– Ser du, Cristobal, den går på vattnet precis som din gudason 

Jesús! Hur förklarar kyrkan detta?
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Cristobal valde att le. För vad fanns det att göra när han inte kunde 
skratta ?

Det blev värre framåt natten – Cristobal skyllde på eldarna och på 
männens högljudda samtal. Men han unnade dem att tugga på blad 
och att sörpla i sig av sin illaluktande jästa vätska. Jovisst, slavar måste 
understundom få avskärma sig från verkligheten för att orka med.

– Vad skrålar de om?
Padre León hade knappt kommit in i Cristobals hydda förrän han 

ställde frågan.
– Padre, jag tror att de dryftar den predikan jag höll i dag. Den 

gjorde ett starkt intryck på dem.
– Fanns det så mycket att skratta åt i den?
– Nej, Padre.
– Varför skrattar de då?
– De pratar om bröllopet i Kana. De dricker och är glada.
– Är de glada för Herrens under med vinet?
En skicklig tolk som Cristobal tolkade utan att tolka innebörden. 

Och när han hade ett obehagligt meddelande att framföra, var det 
bara att ta ett djupt andetag innan. Följaktligen fyllde han sina lung-
or nu innan han fortsatte:

– Männen menar att även de har varit på bröllop, Padre; på många 
bröllop och fester, dessutom. Och när deras kokablad tar slut, går en 
av dem ut för att hämta mer. Precis som Jesús gick ut ur festlokalen 
och hämtade ett par nya krukor med vin.

En mörksinnad padregestalt lämnade därefter hyddan – men en 
betydligt ljusare padregestalt kom tillbaka till tolken när det åter 
hade dagats.

– Cristobal, vakna är du snäll.
Skulle han ha kysst prästens ring innan han gjorde korstecknet? 

Svårt att veta när man är yrvaken.
– Jo, jag har tänkt på det du sa om människorna och naturen, 

Cristobal. Kanske blev det lite fel, trots allt. Vi skulle i stället ha fort-
satt med det viktigaste vi har inom vår lära – treenigheten.

– Padre León, vänligen lyssna på mig. Vi måste utgå ifrån bybornas 
värld och uppfattningar. Annars kan vi aldrig nå dem med vårt bud-
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skap. Den Vise brukar exempelvis hälsa ett nyfött barn med orden: 
”Det finns inte något högre än kärleken. Vad annat är, är intet!”

Padre León sträckte ånyo fram sitt ringklädda finger, men ryckte 
tillbaka det innan Cristobal nådde fram med läpparna.

– Du som är så flink på att snida träkors, Cristobal, vill du snarast 
förfärdiga ett nytt? Och vid aftonsolen kan du samla allt folket och 
läsa upp min kungörelse. Den handlar bland annat om att de måste 
föreslå en ny byäldste.

Patern sträckte återigen fram den vigdes ring, men den förblev 
okysst.

– Den Vise dog i natt, Cristobal – i tron på sin Frälsare.
När Cristobal stod på sänghalmen och filten var han tillräckligt 

lång för att någotsånär möta prästens ögon.
– Dyre Padre, besinna Er! Den Vise är ingen vanlig man, även om 

han kan dö som en man av brist på vatten och föda. Molnens gudar 
sänder understundom en son till jordens invånare. Och var och en 
som tror på Den Vise skall få ett evigt liv. Som ett barn till molnen. 
Un hijo de las nubes, Padre.

– Vackra ord. Vackra ord, Cristobal. Ord kan vara förledande 
och stöpta till menlös poesi – men ord kan också säga sanningen. 
Säg, minns du inte Jesu befallning om att göra varje folk till sina lär-
jungar?

Cristobal mindes. Och lyssnade:
– Nu när hela byn långt om länge har blivit kristnad, blir det 

mycket arbete för dig, Cristobal. Du ska översätta mässan varje dag 
och du ska assistera vid kommunionen. Så småningom ska vi lära 
hela byn att tala spanska.

– Får jag fortsätta att berätta för er om Molnens barn, Padre?
– Du gör mig så förbålt besviken emellanåt! Tyvärr är det så, min 

gosse.

Besviken? Jo, Cristobal var till och med missnöjd med sig själv nume-
ra. Eller vem skulle han skylla på: sin mamma eller nunnorna? Han 
kunde visserligen tolka i vardagssituationer, men hur översätter man 
skärseld? Är inte luft samma sak som helig ande? Men han förlät sin 
feberheta mor i fängelsehålan. Hon hade antagligen inte heller kun-
nat dessa ord!
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Cristobal anade i förstone inte varför han hade blivit ombedd av 
Padre León att tillbringa dagen i sin hydda. Men han förblev inte 
ensam länge. Han hemsöktes av träskets andar och de fick hans lilla 
hydda att snurra runt hans arma huvud i en vansinnig fart. De angrep 
hans tarmöppning och de tömde hans mage genom munnen.

Men varför blygdes han inte när den gamla gumman kom in till 
honom och tvättade han nedsolkade kropp? Och varför kramade 
han henne när hon fuktade hans heta panna? Han dristade sig till 
att snabbt kyssa hennes kind då hon gav honom en enkel måltid och 
kallt vatten att dricka.

– Min lille gosse, så här borde jag ha hjälpt dig redan då du var ett 
lindebarn. Men jag visste ju inte ens att du fanns. Jag förstår nu att 
min dotter bar på dig redan när hon fördes bort av de vita slaktarna.

Cristobal orkade inte famna henne igen, fastän han så gärna ville.
– Du har blivit god vän med min son, ser jag. Ni arbetar så fint 

tillsammans med maten. Vet du, Den Vise hade tilldelat honom den 
vackraste flickan i byn, men även hon fördes bort den natten.

Först på den tredje dagen orkade Cristobal resa på sig för att på egna 
ben stappla till avträdet. Han frös trots att han hade en poncho på 
sig. Och lite underligt var det, tyckte han, att hans mormor inte hade 
kommit tillbaka till honom på hela dagen. Inte Río heller, för den 
delen. Men nu koncentrerade han sig på att andas; luften brann inte, 
men den stacks ändå som eld. Och att den stank var ett tecken på 
att Cristobal inte skulle ta livet som en självklarhet; all luft ska inte 
gå att andas.

Javisst, ja. Det hade ju fallit på hans lott att meddela folket att 
Den Vise inte längre fanns bland dem. Skulle han meddela dem? Vad 
skulle han i så fall säga? Men på vilket anlete han än blickade såg han 
att ordet redan var spritt.

Om det var något Cristobal måste göra nu, var det att mäkla fred 
mellan männen och kyrkan. Om inte mäkla fred, så åtminstone se till 
att inga nya trätor uppstod. Han tog sig långsamt ned mot köket för 
att kontrollera att Río kunde sina veckodagar. Det var söndag idag 
– smaklig spis till prästerna: ingen fredagsfisk, men gärna vällagat 
kött åt den koleriske Padre León!
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Cristobal nådde aldrig kökstältet, eftersom en äldre kvinna stoppade 
honom en bit därifrån. Hon tog den unge mannen i handen och för-
de honom bort mot en skogsdunge. De sargade kropparna skymdes 
till en början av en halvcirkel män.

En fullständigt sönderslagen kvinna satt på marken; lemmarna 
hölls kvar vid bålen enbart av viljekraft. Och hennes svarta sjal blan-
dades med buskarnas sörjande mörka bladverk. Hade den bruna jor-
den färgat Ríos armar och bröst – eller hade hans blodiga sår färgat 
marken allt rödare? Río låg i moderns knä och hennes huvud hängde 
nedböjt.

Bort med känslor och tårar:
– Hämta en kruka med vatten för att badda deras sår.
Sedan undrade Cristobal naturligtvis varför.
– Bröllopet i Kana. Río hade skrattat på fel bröllop. Och den vite 

Jesús underverk borde kanske inte jämföras med en sländas gång på 
vattnet.

Det kalla vattnet gjorde att de båda skadade kom till sans, vilket 
fick en man att utbrista högt:

– Det är aldrig andarnas mening att en mor ska överleva sina egna 
barn. Men hennes dotter fördes bort av de vita soldaterna, när hon 
ännu var mycket ung. Och här och nu dör sonen i moderns armar.

Cristobal kände att rösten fortfarande bar honom och att tungan 
kunde röra sig i den torra munnen. Bara han talade lugnt och tydligt, 
borde hans ord bli förstådda. Han vände sig långsamt till den gamla 
kvinnan som hade fört dit honom. Som sagt, förnuftiga tankar först, 
eventuella känslor senare:

– Städsla fyra av byns män att bege sig upp bland kullarna i natt för 
att ställa i ordning en stor grav. En familjegrav.

Cristobal gick sedan fram till mormor för att stötta hennes huvud.
– Försiktigt, hon är på väg att ge upp andan!
Cristobal visste inte om den gamla var död eller fortfarande vid liv 

när han kysste hennes kinder.

Nu är jag nog tvungen att få sätta mig ned en stund, för mitt hjär-
ta har börjat slå så långsamt. Så tyst och försiktigt som det slår nu, 
har det aldrig slagit förut. Kanske ska jag lägga mig ned en stund på 
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marken. Kanske vila med mörkret som täcke. För inte är väl min tid 
redan kommen?

Några av männen utbytte hastiga blickar följda av ett par snabba 
väsande repliker. Skulle de våga berätta den stora nyheten för Cris-
tobal  ? Var han verkligen en av dem eller tillhörde han de vita krig-
arna  ? En ung kvinna såg sig oroligt omkring – det hon nu tänkte 
förtälja var inte avsett för de kristna missionärerna! De vita prästerna 
skulle flå dem levande om de fick höra talas om dagens tilldragelse.

Cristobal led av att den brännande luften inte gick att andas.
– Kan någon …
Han försökte klara strupen.
– Kan någon höra om mitt …
Han vände sig mot ett töcken som hade en kvinnas form.
– Kan någon höra om mitt hjärta fortfarande slår?
Kvinnan böjde sig ned över den unge tolken i tron att han bara 

vilade sig; det fanns ju ingen anledning att ana att en frisk yngling 
som Cristobal redan hade blivit ett molnens barn.

– Jag har sett Den Vise idag  ; han har återvänt. Den Vise gick bred-
vid mig för att hjälpa mig att bära vatten från brunnen. Till en början 
tvivlade jag …

En ung man böjde sig hastigt ner mot det som en gång var Cristo-
bal och viskade skräckslaget att de vita prästerna skulle bli galna av 
ilska om man påstod något så befängt som att någon kunde uppstå 
från de döda efter tre dagar.

– … som jag sa, så tvivlade jag först. Men min otro försvann, och 
det fortare än en gräshoppa flyger till nästa strå! För jag fick vidröra 
hans uttorkade och blodiga läppar – och även se hans mörbultade 
lemmar och länder.



86



89

Woo-Bock Lee

Utan titel



89

Roger Forslund

Rabarber i helvetet

Hettan vaggar luftmassan, inte ett moln på himlen. Vid skogsbrynet, 
bortom kornfältet svävar en lärkfalk. Genom det vildvuxna vid väg-
renen stretar skogsmyror och nyckelpigor, vallmon ler i diket. Mitt i 
det öppna landskapet står en buss, röd och stilla. Motorn är tyst, inte 
en hållplats så långt ögat når.

– Kör nu din förbannade fläskpadda, vi har inte hela dan på oss!
Jag höjer vänsterarmen och ser på klockan. Han har stått mitt i 

bussen i över femton minuter. Hans solblekta hawaiiskjorta stramar 
runt bukbollen och svettringarna har blivit synliga vid armhålorna. 
Benen sticker ner i gummistövlarna som två cigarettfimpar och på 
huvudet bär han en skinnhatt, lika solkig som utsidan på en gammal 
stekpanna.

Busschauffören gör sitt bästa för att pumpa ut pondus genom hög-
talarsystemet och övertyga mannen.

– Det är emot reglementet har jag sagt. Fordonet får inte framföras 
med stående passagerare under landsvägskörning!

Det blir samtidigt hans försvarstal till oss andra. Men det avfärdas 
än en gång.

– Äh!
Mannen viftar bort argumenten med rabarberknippet han håller i 

handen. Återgår sedan till att fläkta sig med blasten, samtidigt som 
han med ett pekfinger glipar skjortkragen. 

– Slå på luftkonditioneringen vetja! Man kan inte andas här inne.
Jag kan inte låta bli att le åt mannen som står där mitt i gången och 

gormar. Han har försinkat oss alla, men har man inte bråttom så kan 
man alltid njuta av ett underhållande spektakel.

Jag hör några passagerare sucka och damen framför mig torkar 
svetten ur ansiktet med en pappersservett innan allt åter blir helt stil-
la. Jag lyssnar till enstaka värmeknäppar i bussens metallskal medan 



90 91

jag förbannar min otur – fönsterplats på solsidan.

Det kanske är en mening med allt som sker ändå, tänker jag. Nån 
där uppe vill inte att jag ska kasta mig iväg så här i brådrasket. Men 
vad gör man, en vacker dag har man fått nog. Jag tycker att jag har 
försökt stå ut med hennes tarvligheter. Men förnedringen rodnar och 
svider som spöad hud. 

Man får le, vara snäll, ta skiten, låtsas som ingenting bara för att 
dagen ska gå, tålmodigt vänta på den nya dagen då ångern istället ska 
slå sin kappa om henne och ändra förutsättningarna.

De goda stunderna, visst har de funnits. Med de har blivit färre och 
till slut färgade av de mörka. Likt ljus som grumlas genom mjölkvitt 
glas. Det är som om vi båda insett det och håller fast vid varandra för 
att inte falla. Det blir ett sken av vardag, av vanligt liv. Med de stund-
erna är bara hisschakt ned till nästa nedsläckta gruvgång.

– Släng ut gubben så vi andra kan åka vidare, skriker en ung man från 
bussens bakersta säten. Damen framför mig stämmer in:

– Ja, jag kan då inte förstå varför vi ska straffas för de här idiot-
ierna!

På fönstret intill mig ger en geting upp. Landar på den svarta gum-
milisten och flämtar så hela bakkroppen rister. Jag drar handens 
utsida över mitt hårfäste för att få bort den värsta svetten ur pannan. 
Där ute i solgasset syns inte en rörelse i kornfältet och  granarna står 
stilla i givakt.

– Jag har inga befogenheter. Tar jag tag i honom blir det olaga fri-
hetsberövande, hojtar chauffören.

Så reser han sig för att gå ut. Lufttryckssystemet pyser i en lång 
utandning. Det hörs ett kort gnissel och en duns innan alla dörrar 
står vidöppna. Men det förändrar inte luftkvalitén det minsta. Solen 
sticker i ögonen. Chauffören stegar ut framför bussen, puttar skärm-
mössan bak mot nacken, kisar mot himlen och tänder en cigarett.

Det finns de som säger att alkoholmissbruk är ärftligt, men det finns 
vad jag vet inget sånt på hennes sida av släkten. Nej, i hennes fall tror 
jag mer det är förvärvat av en permanentad och ungdomlig alkohol-
romantik. Ingen orsak kan dock göra konsekvenserna skönare.
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Alla dessa förevändningar för att dricka, alla dessa gömställen som 
till slut inte blivit hemligare för nån av oss än saltströarens placering 
mellan måltiderna.

Jäklar vad jag tycker illa om den där första osäkerheten i hen-
nes blick och talet som blir lite utdraget och bara en anings tjatigt. 
De där små sakerna som jag alltid såg tidigt men som var dolda för 
andra. 

Min roll har blivit ständiga pareringar och mörkläggningar. Ursäkt-
er om för många glas, tidiga uppbrott, oplanerade taxiresor, nattliga 
gräl och skilda sovrum. Jag i sängen, hon på köksgolvet – i en oform-
lig hög, tillsammans med cigarettfimpar och rödvinsfläckar.

En fluga irrar sig in i bussen. Jag ser den i ögonvrån innan den 
försvinner baköver. Hettan svider. Högsommardagen kastar sina 
ljusspjut rakt genom bussen.

Mannen i mittgången tar ett par steg mot de öppna dörrarna, ropar 
ut mot diket, men med tydlig adress till den ende där ute:

 – Vi lever väl för helvete i ett fritt land! Om nån slår ihjäl sig för att 
du kör illa så är det jag. Jag tar det! Det är mitt beslut.

Ett ungt par längst fram i bussen reser sig och går ut till chauffören. 
Jag ser dem byta några ord innan chauffören slår ut med armarna och 
skakar på huvudet. Paret börjar gå landsvägen framåt, längs vägrenen 
– han före, hon efter. 

Bara nån minut senare går ytterligare en. Han den unga som sut-
tit nonchalant med hörlurar, på vänster sida av bussen, ger upp. Det 
sista jag ser av honom innan han försvinner bakom kröken är när han 
skjuter hörlurarna bak i nacken, öppnar ryggsäcken, tar upp en röd 
keps och sätter den på huvudet. 

Slagen är värst, särskilt de mot huvudet. De utgör utan tvekan den 
totala förnedringen. Jag skulle aldrig slå en kvinna, men ibland und-
rar jag om det inte skulle hjälpa. Kanske skulle en hård örfil bli som 
en hink kallt vatten över henne och avsluta eländet, i alla fall för 
stunden. Det är inte så att hennes slag kränker min manlighet, nej 
de är mer förnedrande än så. De sätter mig i en underlägsen situa-
tion, en sits som är en hunds och inget annat. Plats i korgen, våga 
inte bita matte! Herre och slav. Och för fridens skull vinner matte en 
underdånig blick. 



92 93

Och jag som alltid trott på ordets makt, diplomatins förmåga att 
lösa alla konflikter. Pennans makt över svärdet, samtalets över knutna 
nävar. Men vilket bett blir kvar i ord som ingen hör? Ja, är det inte 
så att ord som bara uttalas och ingen konsumerar är värdelösa? De 
kunde lika gärna förtigas.

Man kan täcka sin partners oskick länge och man bör göra det. 
Men till slut så ägnar man hela sin vardag, sitt liv, åt att leva på en 
annan människas villkor. Man lever helt enkelt en annans liv. Det 
egna är förlorat och glömt, lika försvunnet som pinnglassen från 
förra sommaren. 

Den insikten gör ont, den sätter skor på fötterna och den tar en 
raskt ut genom ytterdörren. Det enda den inte gör är att den inte 
förklarar. Om jag bara kunde fatta...

Chauffören släpper fimpen och släcker den mot asfalten med sko-
sulan. Han tar de två stegen upp i bussen igen.

– Nu kan vi väl avsluta det här tramset. Det finns tomma säten i 
bussen och vi vill alla fara vidare, eller hur?

– Jag har inte bråttom. Det här handlar om principer, svarar man-
nen i mittgången.

– Det här är vansinne och inget annat!
– Bjäbjäbjä, härmar mannen med hög röst, innan han kastar ut 

rabarberna med full kraft genom de öppna bussdörrarna. De stora 
blasten bromsar upp och de hamnar vid dikeskanten, en dryg meter 
från bussen.

Han pekar ett långt finger mot chauffören och fortsätter:
  – Hörrudu! Jag säger som pastor Engström: ”Man fördömer det 

man inte förstår”!
Han möts av inget mer än en snörpt mun och en blick som himlar. 

Chauffören sätter sig igen och gör det bekvämt för sig, beredd på en 
lång väntan. Kepsskärmen skuggar hans ögon.

Jag undrar över pastorn. Det vore intressant att veta i vilket sam-
manhang han sa de där orden, det var onekligen klokt sagt. Och jag 
begrundar innebörden. 

Man kan inte förstå och fördöma samtidigt, för i förståelsens insikt 
ryms empatin. Vackert. Det måste vara så han menade. Andeme-
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ningen i orden är också att man verkligen ska försöka förstå, för 
annars förskjuter man, förnekar och dömer ut. 

Jag avbryts i tankegångarna av att en svart katt hoppar in genom mit-
tendörrarna och stryker sig mot stövlarna på vår stoppkloss. Man-
nen böjer sig ner, klappar katten och mumlar små obegripligheter 
med tillgjord röst. Sen sätter han sig ner på golvet, oväntat vigt, med 
benen i kors. Katten lägger sig till rätta mot stövlar och lår. Han bör-
jar klia katten på magen och de ser båda synnerligen nöjda ut.

 – Du kan köra, jag sitter ner nu, säger mannen efter en stund i en 
ton som andas mer försonlighet än tidigare.

Chauffören sticker ut huvudet från sin plats, ler mot synen som 
möter honom och talar lugnt:

 – Sätt er på ett säte. Inga passagerare i mittgången, du vet.
 – Katten, svarar mannen, pekar och skakar på huvudet.
Det som såg ut som en öppning förvandlades till en fästning. Nu 

är vi definitivt fast här ett tag. 

Men inte jag, jag har bestämt mig. Jag reser mig, ler mot mannen och 
katten på golvet när jag kliver förbi och ut. Där samlar jag ihop de 
slängda rabarberna och sträcker dem mot honom.

Han ser på mig. På rabarberna. Och sen mig igen, innan han åter-
går till att klia katten på magen.

Jag tar rabarberna med mig och går tillbaka i bussens färdriktning. 
Småsten och sand knastrar under sandalerna. En doft av torrt gräs 
blandas med varm asfalt. Jag drar upp skjortan ur byxlinningen och 
låter den hänga löst. 

När jag kommit till första krönet vänder jag mig om. Värmen från 
vägen får bussen att flimra, annars ingen rörelse i landskapet. Varken 
på vägen, fältet eller himlen. 

Jag fortsätter gå, slänger upp rabarberknippet mot axeln. Jag upp-
skattar tiden till att komma hem igen till ungefär fyrtiofem minuter. 
Max en timma.
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Conny Knutsson

Jag snurrar runt och gör mig otydlig.
Virvlar runt och döljer alla spår av tydlighet.
För stunden kan ingen se de stela former jag burit med mig.
För vem döljer jag?
Mig själv eller den som ser mig?
Måste snart stanna upp. 
Se klart igen.
Vem vågar vara yr länge?
 
Måste våga.
Våga snurra runt, 
virvla upp och sudda ut det som en gång var.
Snurra länge utan att stanna upp.
 
Kanske jag inte förmår att sudda ut allt?
Behöver jag det? 
 
Men varför inte kliva några steg framåt?
Låta allt virvla runt endast på den fläck jag står på.
 
Där virvelvindar dragit fram har något förändrats.
Spår suddats ut och former ändrats.
Fullt synligt när allt stannat upp.
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Utan titel
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Mary Lindkvist

Det är en konst att förstå konst.

− Mamma, kom nu! Nu!
Matilda var en mycket bestämd femåring. Hon stod bredbent och 

händerna i sidorna som hon brukade då hon ville ha sin vilja ige-
nom. 

− Nu, säger jag! Och hon menade vad hon sa.
Hon var lik sina föräldrar. Båda var handlingskraftiga och ganska 

dominerande. De hade fått detta lilla önskebarn efter många års 
äktenskap och skämde bort henne, var och en efter sin förmåga. 

Konstnärer från hela världen hade vernissage på Edsviks konsthall. 
De flesta av dem var bosatta i Sollentuna med omnejd. Lilla Matilda 
och hennes föräldrar Anna och Carl gick omkring och fördjupade sig 
i än det ena än det andra konstverket.

Föräldrarna var intresserade av en speciell tavla. De hade olika upp-
fattning om både motivet och utförandet. De tittade i broschyren 
och fortsatte till nästa tavla. Uppmaningen från dottern hördes igen, 
men nu i diskanten. De förstod att Matilda hade bestämt sig för att 
bli uppmärksammad. De avslutade sitt samtal och pappan tog några 
snabba steg till sin dotter.

− Mamma, sa jag. Hon kan tecknen på den här tavlan och nu vill 
jag att hon skall läsa dem för mig.

Carl vände på klacken och Anna hade hört och förstått att det var 
henne Matilda ville få hjälp av.

− Det är väl sådana där streck du har lärt dig på Östasiatiska museet 
av professor Tien Lung?

Matilda pekade på tavlan. Hon var mycket noga att inte vidröra 
den. Det hade mormor lärt henne.

− Allt skall du berätta, mamma. Vad betyder det där?
Pekfingret spetsade ett tecken.
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− Ja-a du, det kan betyda kvinna, sa Anna dröjande
− Och det här? Och det där?
Pekfingret studsade från tecken till tecken och hennes ögon glitt-

rade av vetgirighet.
En gång i veckan studerade Anna kalligrafi på ovan nämnda muse-

um. Då hon kom hem från kursen på kvällarna frågade alltid Matilda 
vad mamman lärt sig.

Knästående på en stol hängde hon med armbågarna mot bordet så 
att hon kunde ta del av tecknen på nära håll. Hon flyttade huvudet 
så att skomakarlampans ljus skulle falla på boken med tecknen. Alla 
tre var konstintresserade och Matilda lyssnade med öppen mun och 
öppet sinne på deras samtal utan att lägga sig i eller ens komma med 
någon fråga. Anna berättande medryckande och hennes svar på Carls 
frågor hade varit tillräckliga för Matilda. 

Nu fick hon se en tavla här på museet med tecken som liknade de 
mamman visat henne hemma. Därav hennes entusiasm.

− Varför är det tre pinnar och ett streck under? Å titta där! Fyra 
streck, är det en grind? 

Allt är huller om buller, konstaterade hon irriterat. Varför är det 
ingen ordning?

− Det är koreansk konst, förstår du. Där, sa Anna och pekade på de 
tre pinnarna med ett streck under, det är tecknet för berg eller land. 

− Är det här en utställning för gamla människor? Jag tycker det 
liknar en av mina gamla pekböcker.

Carl hade tagit del av det Matilda sagt och nickade instämmande.
− Det ligger mycket i vad du säger, sa han. Jag har själv funderat 

över konsten. Jag förstår inte allt och jag har inte fantasi i samma 
utsträckning som konstnärerna.

− När mormor och jag var på Nationalmuseet och tittade på tavlor, 
fanns det en skylt med text på. Där var det ordning, sa hon snusför-
nuftigt och fortsatte:

− Mamma, jag vill att du skall berätta allt som står på tavlan.
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− Lilla hjärtat, du har så stora fordringar på mig.
Hon vände sig till sin man och frågade:
− Vill du ta en bild på tavlan? När vi kommer hem skall jag titta i 

boken "Tecknens rike" som Cecilia Lindqvist har skrivit. Då kan jag 
kanske lista ut resten av texten. Konstnärinnan heter Woo-Bock Lee, 
sa hon i förbigående.

Carl fotograferade tavlan och ytterligare några som de funderat 
över och var intresserade av. De hade ställt sig på avstånd och iakt-
tog sin lilla femåring. Hon stod, på barns vis, alltför nära tavlan och 
följde bergens konturer med sitt lilla pekfinger.

Det kom en rejäl regnskur då de sprang bort till bilen. Matilda kom 
först och stod och väntade men hoppade vant in i bilens baksäte. 
Hon satt sig i sin barnstol och sa mest för sig själv:

− Starta med bilbältet. 
Hon nickade uppfordrande åt dockan Tilda (Tilda efter mormor) 

och satte bilbälte även på henne. Det var lite ovigt då de hade bälte på 
sig, men inte ens Tilda opponerade sig numera, men hon smågnydde 
lite. Hon fick sin filt om sig och kudden under huvudet och Matilda 
tröstade och jollrade med henne. 

− Tre pinnar och ett streck? Berg? Muttrade hon i baksätet men 
efter en stund somnade båda två.

Föräldrarna lyssnade och var glada att hon tänkte och lekte som 
ett barn ibland. Hon umgicks enbart med vuxna, och dagis vad det 
inte tal om. Anna var hemma med Matilda och läste konsthistoria på 
universitetet på distans och kalligrafi en kväll i veckan.

Av erfarenhet viskade Carl till Anna:
− Skall vi ta kontakt med konstnärinnan Woo-Bock Lee och låta 

henne förklara tavlans tecken?
− Mm, sa Anna fundersamt, men jag tycker att Matilda är lite för 

liten ännu för att fördjupa sig i östasiatisk konst.
− Jag vill, sa Matilda yrvaket men i en bestämd ton. Var bor hon? 

När skall vi fara dit?

Efter en vecka hade de avtalat tid med konstnärinnan. Det var svårt 
att hitta i det nybyggda området. Mörkt var det, regnet skvalade och 
vindrutetorkarna svischade från sida till sida. Alla de frågade var 
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invandrare och ingen hade hört talas om adressen de sökte. Ingen 
hade hört talas om konstnärinnan Woo-Bock Lee heller, men en taxi-
chaufför kunde hjälpa dem.

− Jag känner henne och hon bor i mitt kvarter. Följ mig, sa han och 
körde före några hundra meter Och där utanför dörren, under ett 
paraply, stod hon och väntade och välkomnade dem in till sitt hem.

Matilda tittade på hennes runda ansikte med de sneda ögonen 
och kolsvarta raka hår. Hon hade aldrig sett någon från Korea förut. 
Familjen visades genom hallen in i rummet och såg sig omkring. 
Matilda fann den tavla hon sökte och satte sig ytterst på en stol, 
pekade och viskade:

− Tre pinnar och ett streck under. Betyder det berg, frågande hon.
− Mycket riktigt, sa Woo-Bock Lee och satte sig på golvet.
Matilda gled ner från stolen och satte sig med korslagda ben. De 

två begrundade tavlan under tystnad och hade funnit varandra i kon-
stens värld. Konstnärinnan bröt tystnaden och visade på ett tecken.

− Man, sa hon. Det betyder man, pappa eller morfar.
Hon visade på ännu ett tecken på tavlan: 

− Kvinna, sa hon leende. Det betyder kvinna, mamma eller mor-
mor.

− Och barn då? Hur ser barn ut, viskade Matilda ivrigt.
 Woo-Bock Lee log. Jag är i Sverige nu, i paradiset, tänkte hon. Där 

alla har samma värde, barn och vuxna, färgade och vita. Alla får säga 
vad de vill, tycka vad de vill, fråga vad de vill.

Matilda sträckte snabbt ut handen, tog en tidning ur högen och 
pekade på en tom plats och frågade:

− Kan du skriva tecknet för barn åt mig?
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Woo-Bock Lee tog fram ett vitt papper och kalligraferade: 

− Man. Kvinna. Barn.
− Kan du skriva tecknet som betyder brunn?
De skrattade båda två?
− Var har du sett det tecknet? Visa?
− Där förstås.
− Jasså, nu förstår jag. Det tecknet betyder man. Det kan du redan. 

Pinnen är ett ok och han bär två vattenhinkar. Grind, som du säger, 
är tecknet för brunn. Det är också tecken för vatten. Det är logiskt, 
eller hur?

Matilda kisade med ögonen, satte båda händerna på golvet och böjde 
sig framåt för att kunna se bättre och vila sina ben lite.

− Men var är kranen då?
− Vi har inga vattenkranar på landet i Korea. Vi bär in vattnet i 

hinkar.
Det syntes tydligt att hon funderade på hur man bär in hinkar med 

vatten och kom till slutsatsen att då behövs det inga kranar i Korea. 
Jaha, nu förstår jag det, men grinden då?

− Man gräver en brunn och staplar stockar i fyrkant ända nerifrån 
brunnens botten och upp till marken. Då kan inte jorden rasa ner i 
brunnen. Där har du fyrkanten eller grinden som du säger.

− Jaha, sa hon dröjande, nu kan jag det också. Mamma har också 
visat mig tecknen för berg och brunn, nu skall jag lära henne resten. 
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– Det är inte så konstigt med konst, då man får hjälp, sa hon snus-
förnuftigt.

Med en grimas och en suck vecklade hon ut benen, och satte sig 
på stjärten.

På golvet satt femåriga Matilda från Sverige och den världsberömda 
konstnärinnan Woo-Bock-Lee från Korea och hade ett gemensamt 
intresse: Östasiatisk konst.
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Maria Luisa Hernandez

Landskap
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Göran C-O Claesson

Tankar ur molnen

Sikten klarnar. Den gamle blir missnöjd med vad han ser.
– Men vi ser något i alla fall, farfar!  Så härligt att vi slipper dim-

man! Det har varit ...  ja, tjatigt att gå i dimma i flera timmar. För att 
inte tala om fukten.  Den äter sig in i en!

– Ja, sikt har vi äntligen fått, det har du rätt i, men utsikten är fel!  
Det här är inte den skyddade vänliga kusten mot sydväst som vi skul-
le till – det här är den höga kalla kusten mot norr där ingen vill bo.

– Har vi gått fel, alltså?
– Vi och vi – ja, visst har vi gått fel, alldeles fel, och det måste vi 

till och med ha gjort länge.  Men att säga ”vi har gått fel” – det känns 
fel. Det är ju jag som har sagt att jag visste vägen och jag som hela 
tiden har sagt var vi ska gå. Det var verkligen tokigt att jag lockade 
dig med på det här.

– Äsch, jag tål mer än vad somliga tror!  Du har väl inte glömt igen 
att alla dina barnbarn är vuxna nu?

– Jo, visst ser jag att du är vuxen och visst vet jag att du är välträ-
nad. Du kommer att behöva den träningen nu!  Vid det här laget 
borde vi ha nått fram till de översta gårdarna högt ovanför fiskeläget 
men nu står vi här i stället.

– Här – var är här?
– Ja, vi är på den höga kusten. Där vi står nu ser vi hur bergmassi-

vet skärmar av mot de kalla vindarna mot norr och hur stranden slits 
av vågorna. Det finns ju ingen skyddande skärgård här.

– Det går ingen nöd på oss, farfar!  Vi skall väl finna ...  Det måste 
finnas en stig som går till fiskeläget. Kvällsmaten och frukosten som 
vi tänkte äta i stugan, den maten har vi ju i ryggsäckarna.

– Visst ska vi hitta en väg, men vi måste tänka efter först.  Vi skulle 
ha gått i sydvästlig riktning men måste ha dragit oss åt norr och gått 
västerut.  Och eftersom vi nu har gått lika många timmar som till 
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fiskeläget, så måste vi ha gått ungefär det avståndet.
– Det låter som om vi har ungefär så många timmar framför oss nu 

som vi redan har gått!
– Alldeles riktigt!  Hur i helvete har jag kunnat gå så fel! Vilket idio-

tiskt infall jag fick!   Att utan att tänka hoppa av båten från huvudön 
vid den första bryggan, nära norra udden. Vi borde som vanligt ha 
gått i land på södra bryggan, närmare fiskeläget!

– Äsch! Du fick lust att gå samma stig som du hade gått en gång för 
fyrtio år sedan. Det tyckte jag också var en kul idé. Rätt och slätt en 
lockande expedition! Du var trött på att följa med till södra bryggan 
som vanligt.  Det förstod jag också.  Ja, sedan visade det sig när vi 
började gå uppöver att landskapet inte var detsamma.

– Nej, verkligen inte!  Att ett landskap kunde förändras så totalt på 
fyrtio år, det hade jag inte kunnat drömma om. Den gången var det 
öppet, och där fanns mycket får, flera kor och en och annan männi-
ska. Det var ingen konst att följa stigen till fiskeläget.

– Ja, vi pratade ju om det när vi gick uppöver. Att öborna slutat 
med får och att de dessutom planterat gran, det har stängt landskap-
et.  Inte konstigt alls att du fick svårt att känna igen dig. Och så kom 
dimman!

Han stelnade till och såg uppåt sluttningen. Strax ovanför dem var 
den insvept i dimma.

– Nej!  Nu slår det mig det var inte någon dimma som kom över 
oss – vi måste ha gått uppåt och in i molnen!

– Så vi är på en molnexpedition!
– Ja, så måste det vara. Just innan vi gick in i den stora granskogen 

låg molnen lågt. Fjällryggen syntes inte. Vi måste sedan ha sneddat 
sakta uppåt så vi kommit in i molnen. Det var idiotiskt att göra den 
här expeditionen utan kompass!

– Klart du inte tog kompass med, farfar, vi skulle ju åka till södra 
bryggan och gå därifrån på landsväg!  Men varför kom vi att dra oss 
snett upp längs ällryggen i stället för att gå snett nedåt från den?

– Kan det ha varit den runda sjön med skog omkring?  När vi kom 
fram till den, skulle vi gå runt vattnet och sedan fortsätta i samma 
huvudriktning. Vi gick medsols runt halva sjön men…  Vi kan alltså 
ha gått något mer än halva stranden!  Det behövs inte många meter 
för att vi då skulle få en ny kurs från sjön.  Förresten blev vi ju tvung-
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na att runda en sjö till och då kan samma sak ha hänt igen.
– Och vad är slutsatsen?
– Den frågan verkar bekant! 
– Ja, du frågar så själv när du tycker att någon snackar för länge! 
– Tack, goda sondotter!
– Det var så lite så!
– Slutsatsen var det ja. Vi måste alltså nu gå mot sydöst.
– Utan kompass i dimman.
– I molnen!  Från den här punkten – här vi ser tydligt längs nord-

kusten – kan vi ta ut sydöstlig kurs. Tack vare att vi är två klarar vi 
att  hålla den kursen genom molnen. Efter vattendelaren kommer vi 
ned under molnen igen. Då ser vi bygden nedanför oss. Men det blir 
många timmar att gå!

– Jag klarar det – men klarar du det?
– Jo, visst klarar jag det men det retar mig att jag lockade dig med 

på den här expeditionen …
– You have made your point!
– Oj, de orden känner jag också igen!  Brukar jag stänga av folk så 

där?
– Ja, och ibland behövs det väl. Men, farfar, bör vi inte passa på att 

äta här under molnen och när vi har den här utsikten? Uppe i molnen 
blir det inte lika lockande att slå sig ned.

De satt tysta medan de åt den kvällsmat som de skulle ha ätit i 
stugan.

Den gamle mannen fick en känsla av att han varit med om alltsam-
man förut. Och att han inte varit ensam om det. 

Snart var de färdiga, slängde upp sina ryggsäckar på ryggen och 
började gå.  Inne i molnen utan kompass fick de koncentrera alla 
tankar på att växelvis passera varandra  längs en enslinje för att hålla 
sin kurs rimligt rak. Den koncentrationen gjorde den gamle mannen 
lycklig.  Väl ute ur molnen, när delar av bygden skymtade, började 
han åter känna det som om han varit med om alltsamman förut.  
Han blev fåordig och steg inte alltid rätt. Det irriterade honom. Han 
satte ned fötterna mer medvetet men föll snart in i samma tankar och 
nya felsteg.

Är det inte så att min generation gång på gång gjort  precis samma 
idiotiska misstag som jag har gjort idag?   Vi har velat så väl och fått 
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den ena tilltalande idén efter den andra. Varje idé har lett till stora 
reformer  – men dom har konstruerats vid skrivborden. Och hur 
ofta har vi provat idén praktiskt? Hur ofta har vi förberett en väldig 
reform ordentligt?  Hur ofta har vi ens gett den rimlig tid?  Nej, vi 
har sänt ut hela samhället på den ena expeditionen efter den andra 
utan kompass och med dålig kunskap om terrängen.  Det var expedi-
tion till målet idealskola för alla – men vad hade vi då för handfast 
kunskap om hur barn och ungdomar och lärare egentligen fungerar?   
Det var expedition till målet idealisk äldrevård – men vad hade vi för 
praktisk kunskap när vi satte igång den – vad visste vi egentligen om 
hur åldringar fungerar?  Det var expedition till idealisk stadsbyggnad   
– men brottsligheten ökade. Det var expedition till ... aj!

 – Hoppsan, farfar! Gjorde du dig illa?
 – Nej då, jag bara trampade fel.  Vi går vidare!
Sikten blev allt bättre. Solen började titta fram. Det kändes skönt 

att slippa impregneras av fukt. Det kändes tryggt att se terrängen.  
Det blev lättare att gå men då var den gamle mannens tankar snart 
tillbaka i samma spår.

Expedition efter expedition – vi har sänt ut dom till det ena ideal-
målet efter det andra, men hur ofta har en så’n expedition utrustats 
med en rimligt rättvisande kompass? Eller med kompass överhuvud 
taget?  Eller med rimligt riktig kunskap om hur terrängen verkligen 
såg ut där expeditionen skulle dra fram? Vi ville hela tiden skapa ett 
bättre samhälle men är det ett bättre samhälle vi lämnar till våra barn-
barn?  Är det ett bättre samhälle att växa upp i?

Han höll på att ramla igen men ett grepp i hans högra armbåge fick 
honom rätt.

– Upp med hakan farfar! Nu ser jag havet och skärgården!
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Anna Dunér

Ön 

Sanna stod på bryggan och kände hur blåsten tog i.
– Vi blir tydligen inte fler, sa den rödhårige vid räcket.
– Det konstiga är att mäklaren inte har kommit, sa Sanna och såg 

på klockan igen.
Hon hade anlänt en kvart före utsatt tid och nu pekade minutvi-

saren redan på sjutton över och hon började bli rejält frusen. Hon 
tog upp mobilen och tryckte på senast slagna nummer. Fortfarande 
ingen från ”Skärgårdshuset” på andra sidan.

– Jag ger mig nu, sa hon. Jag får prata med mäklaren på måndag. 
Han hör väl av sig till dig. Har han dina uppgifter?

– Jag har inte tid nästa vecka, sa den unge mannen. Jag vill se det 
nu! Jag gillar inte att åka i onödan.

– Följ med mig då, sa Sanna. Jag ska i alla fall dit. Mäklaren kanske 
kommer efter och så kan du åka med honom tillbaka hit. Annars får 
jag väl ro dig!

Hon började lassa ner packningen i roddbåten och drog fram två 
fuktiga flytvästar under aktertoften. Hon uppskattade att han inte 
tjatade om att han kunde ro utan höll sig som en lugn passagerare.

– Hoppas mäklaren kommer, för det blir motvind tillbaka, sa 
hon.

De var framme vid ön på mindre än tio minuter och hon gjorde 
fast båten.

– Du kan hjälpa mig med grejerna, sa hon. Den här vägen är det.
De tog stigen uppför klippan och mannen såg sig uppskattande 

omkring.
– Hur känns det att äga en ö? frågade han på väg upp för trappste-

gen som morfar huggit ut ur berget.
– Det är inte jag som äger den, sa Sanna. Det är mina föräldrar, 

eller min far då ...
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– Jag tycker det skulle vara superhäftigt! Jag har aldrig ägt ens ett 
hus och så plötsligt kunna sitta med en egen ö. Vilka utsikter!

– Utsikterna för lördagen: regn och blåst, mumlade Sanna.
Sedan var de uppe.
– På tal om utsikt ..., sa mannen.
– När det inte är så här disigt, ja.
– Jag älskar det! sa den rödhårige.
Tystnaden som följde och glittret i hans ögon fick Sanna att tro det. 

Hon tillät sig stå kvar en stund och andas höstluft innan hon letade 
fram nyckeln ur ryggsäcken.

Visningen var snabbt överstökad. Veranda med matbord, allrum, 
primitivt kök, litet rum med dubbelsäng, ännu mindre rum med 
våningssäng.

 – Det är ju rätt slitet, sa Sanna. Det var min morfar som byggde 
det.

 – Inga problem, sa mannen. Jag tar det!
 – Det får du göra upp med mäklaren. Jag trodde att det fanns fler 

spekulanter. Jag förstår inte varför han inte kom.
Sanna gick ut i köket.
 – Vill du ha te?
 – Hellre kaffe. Är det ingen täckning här?
 – Jo, oftast. Ibland ...
Hon tittade på sin egen telefon.
 – Inte nu tydligen. Jag har en burk snabbkaffe. 
Hon hade köpt skorpor och kakor i Norrtälje. De satte sig på var 

sin stubbliknande stol intill det runda träbordet. Kinderna började 
strax hetta efter kylan utomhus.

– Jag ska stänga för vintern i morgon, sa hon. Man måste slå av 
vattnet och elaggregatet och sånt. Du ska få en lista om du köper det. 
Är du intresserad av båten också?

– Varför ska ni sälja?
– Pappa orkar inte med det. Han blev ensam i somras och ... det 

påminner väl för mycket om mamma.
– Jaså, sa mannen. Ja, så kan det ju vara.
Sanna kände sig plötsligt trött. Hon önskade att han skulle försvin-

na, så hon kunde gå och lägga sig ett tag. Hon ställde sig vid fönstret 
och tittade ut. Havet var knappt synligt.
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– Visningen är slut, sa hon. Vi måste tillbaka kvickt om du inte ska 
behöva övernatta här.

– Men jag har inte sett allt!
– Titta då, sa hon. Här är stugan! Där är vattnet. Där borta ligger 

dasset. Nu går jag ner till båten. Den behöver ösas.
Medan hon väntade på honom blåste det upp ännu mer. Vågorna 

slog upp över stranden och träden böjde sig. 
– Det går inte, sa hon när han kom. Jag ger mig inte ut i det här! 

Vi kan hamna var som helst.
– Vad då går inte? sa mannen. Jag måste ju tillbaka.
– Det är storm, sa Sanna. Den här båten fixar inte det.
– Du är inte klok! Om du tog mig ut hit måste du ju ta mig till-

baka.
– Lägg av, sa Sanna. Jag har ingen lust att ha dig kvar heller, men 

man ger sig inte ut i sånt här väder. Du får väl lugna dig tills det 
mojnar!

– Jag måste vara i stan klockan sex. Punkt slut! Om du inte fixar 
det så ror jag själv.

Nu var hela ansiktet rött på honom, inte bara håret.
– Och hur ska jag få tillbaka min båt då? sa Sanna.
– Jag ringer mäklaren, så får han komma i morgon med den på 

släp.
Han satte sig i båten och började göra loss.
– Du tar inte min båt! Det här är stöld. Dessutom kommer du inte 

klara det. Sätt åtminstone på dig flytvästen först, din dumma idiot!
Han började dra flytvästen över huvudet och Sanna slet tag i tamp-

en för att göra fast båten igen.
– Släpp den där. Jag måste i land. Du får igen den i morgon!
– Var inte så himla korkad!
Han ryckte loss repet och stötte ut båten. Sanna högg tag i relingen 

men han lossade hennes hand.
– Mäklaren jobbar inte i morgon, skrek hon efter honom, men 

orden försvann i vinden och bränningarna.
Han fick problem redan utanför bryggan. Några meter kom han, 

sedan brydde båten sig inte längre om rorstagen. Vågorna var starka-
re. Han ropade något men hon kunde inte höra vad. Båten gled längs 
med ön österut, åt fel håll. Sanna rusade in i sjöboden och letade efter 
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båtshaken. Hon kom ut lagom för att se honom kasta sig ur båten 
och börja simma in mot land. Hon sprang mot honom och ut i vatt-
net med båtshaken framför sig. Han tog tag i den när han egentligen 
redan bottnade, så räddningen var mer symbolisk.

– Det var den båten det, sa Sanna lakoniskt.
– Fan, muttrade killen. Jag är ledsen. Vad jag fryser! Helvete! Finns 

det ingen nödraket?
– Glöm det!
Hon ledde honom upp för klippan igen och in i stugan.
– Gå in där, sa hon och pekade på det något större sovrummet. Jag 

tror att pappa har en gammal morgonrock i garderoben. Jag ska göra 
eld i kaminen.

– Jag ska betala, sa han när han dök upp igen insvept i en grå frot-
tébadrock.

Han tittade på klockan.
– Min mobil mådde inte så bra av att bada, sa han. Funkar din?
Sanna tog upp den och konstaterade att det fortfarande var total 

brist på täckning.
Mannen suckade.
– Jag ger upp, sa han. Det här är helt sjukt! Varför har ni ingen 

vanlig telefon?
– Det är mysigare så här, sa Sanna. Vad är det du missar då?
– Jag skulle stå på scenen klockan sju. Jag måste vara på teatern vid 

sex. De kommer bli galna. Föreställningen får ställas in. Så gör man 
inte mot sina medspelare och mot sin publik, eller hur?

– Är du skådespelare?
– Du känner inte igen mig då?
Sanna skakade på huvudet. 
– Jag är inte så inne i den svängen.
– Robert Duvheden! Bekant?
Sanna skakade på huvudet.
– Jag har faktiskt filmat också. De flesta brukar känna igen mig.
Sanna ryckte på axlarna.
– Du kan sova där inne sedan, där du bytte om. Jag har det lilla 

rummet. Jag fick en våningssäng där när jag var sju för att kunna ta 
med kompisar till landet ... Jag älskar det här stället!

– De kommer att ringa hem och till mobilen. Och så inget svar. De 
kommer tro att jag är död.
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– Du kunde ha varit död, påpekade Sanna.
– OK, jag uppförde mig barnsligt, men det är djävligt stressande 

att inte kunna ta sig härifrån. Jag är inte säker på att jag skulle gilla 
att bo på en ö.

– Jag är inte säker på att jag tänker sälja heller.
– Det är väl din pappa som avgör.
– Jag är medbestämmande, skulle jag tro.
Robert gick fram mot fönstret.
– Finns det någon regnrock?
– Visst!
– Jag skulle vilja gå ut ett tag. Bara runt ön. Jag lovar att inte 

smita.
– Du har ingen båt att smita med, påminde Sanna.

Det var skönt att vara ensam även om de blöta kläderna framför 
kaminen och på strecket på verandan påminde om hans närvaro. 
Hon rullade hop sig under en filt på sängen och hoppades att han 
skulle vara ute länge. När hon vaknade satt han på en stol bredvid 
henne.

– Jag såg en ekorre, sa han. De kan väl inte simma? Hur kom den 
hit?

– De går på isen, gäspade Sanna. De har funnits här länge. En hel 
population.

– Finns det fler djur?
– Huggormar. De kan simma! Och myggor.
– Jag trodde man slapp mygg på öar.
– Jag trodde man slapp män.
– Ska jag gå ut igen?
– Nej, stanna du.
Hon satte sig upp i sängen.
– Vad ska vi göra? Spela Fia? Kort?
– Vi kan göra en övning jag lärde mig på teaterskolan. Du vet, 

människor ställer oftast samma sorts frågor till varandra jämt. Inte 
så djupa eller intressanta, men etablerade och helt OK att bryta isen 
med. På fester: ”Vad jobbar du med då?” ”Och hur känner du festfö-
remålet?” Och när man är ute: ”Går du ofta hit?” Den repliken är så 
ofta använd att den nästan inte går att använda längre! Den här leken 
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går ut på att man ställer personliga frågor i stället, även om man inte 
känner varandra. Kul va?

– Visst, jättekul.
– Ditt första minne?
– Det vet jag inte. Jag förstår inte hur man kan tidsbestämma min-

nen så där säkert. Ett rätt tidigt är nog när jag springer i ett växthus 
och det liksom flödar in sol överallt. Jag springer mot min mamma 
och hon står där och väntar på att ta emot mig. Ett annat är när jag 
sitter här i stugan i pappas knä och hör regnet slå mot taket. Tryggt 
och varmt ... 

Mannen nickade. Robert hette han, ja. Hon funderade ett tag.
– Har du familj?
– Bor ensam. Har två föräldrar och en yngre bror. Ingen flickvän 

för tillfället. Inga djur. Tror du på Gud?
– Lite grann. Inte överdrivet. Här på ön kan jag uppleva Gud 

ibland, som någon sorts närhet och som skapare tror jag ... I stan 
tänker jag inte på det. Är du hungrig?

– Det var kanske inte riktigt såna frågor jag tänkte skulle ingå i 
leken, men jag är fruktansvärt hungrig, så frågan godkännes.

De åt burkköttbullar och spagetti och gurka. Det var det godaste 
Sanna ätit på månader. Sedan gjorde de smörgåsar. När gökklockan 
på väggen gol sju gånger stönade Robert.

– Nåja, sa han sedan. Allt kan inte planeras. Man får ta det som det 
blir. När tror du vi kommer härifrån?

– Ingen aning, sa Sanna. I morgon kanske. Kan du inte spela lite 
teater för mig?

– Nej det kan jag inte, sa mannen teatraliskt. För jag har inga 
medspelare! Och jag har glömt alla monologer! Men jag kanske kan 
deklamera lite dikt.

– Gör det, sa Sanna och drog upp knäna under hakan.
Robert gick runt lite i rummet. Så gjorde han ett utfall mot hen-

ne:
– ”Du, som av skönhet och behagen en ren och himmelsk urbild 

ger! Jag såg dig – och från denna dagen jag endast dig i världen ser.” 
Kellgren!

– ”Den första gång jag såg dig, det var en höstlig dag, när stormen 
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ven och vinden blåste kall”, sjöng Sanna med en egen Birger Sjöberg-
variant.

– ”Du är den enda som hemligen ser mig, fast ingen har talat, du 
vet vad jag ber dig”, svarade Robert. ”Min längtan är bara du. Blott 
du mig ger ett enda litet ord är jag din.”

– ”You fill up my senses, like a night in a forest, Like the mountains 
in springtime, like a walk in the rain, Like a storm in the dessert, like 
a sleepy blue ocean, You fill up my senses, come fill me again.”

Robert var tyst och tittade på henne 
– ”Jag har varit med om dig”, sa han sedan. ”Jag kan aldrig förlora 

dig!” Jacques Werup! Du var inte dålig på diktduell. Jag visste inte att 
du kunde sjunga.

– Du glömde väl att fråga.
– Det finns mycket jag skulle vilja fråga dig om.
– Fråga medan vi diskar då!

Efter disken spelade de ”Fia med hutt”. Robert hade hittat pappas 
brännvin i hörnskåpet. De kunde först inte enas om reglerna. Robert 
menade att man fick ta en snaps varje gång man blev knuffad. Sanna 
varnade för att dricka som tröst och ansåg att det var den som puttat 
som skulle fira med en klunk. Kompromissen blev att både knuffaren 
och den bortputtade fick hutta.

– Jag hade fester här när jag var yngre, fnissade Sanna när hennes 
sista pjäs var i mål och brännvinsflaskan betänkligt tommare än en 
timme tidigare. Fast så här roligt tror jag aldrig jag haft! Vi kom ut 
tio, tolv stycken med massa vin och alla hånglade med alla. Sedan 
blev det så städat och etablerat. Jag var ihop med en som hette Carl-
Edvin i flera år, fast han egentligen var jättetråkig. Det var verkligen 
skillnad liksom! Han tog med en flaska vin och en kondom för en 
helg. Allt var mycket välplanerat. Han blev jurist förstås. Eller var 
det revisor?

– Jag tror jag går och lägger mig nu, sa Robert. Du behöver inte 
vara orolig att jag ska göra några närmanden – även om stugan är van 
vid det.

– Du blir väl inte sur? Varför blir du det?
– Jag är inte sur, men jag är katolik, om det intresserar dig.
Sanna förstod först inte kopplingen. Sedan gick det upp ett ljus för 

henne.
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– Menar du att du ... att du inte ligger med någon överhuvudtaget? 
Som du inte är gift med?

– Nånting ditåt, ja.
– Så även om jag försökte förföra dig skulle du stå emot.
– Antagligen. Nu går jag ut och slår en drill.
Sanna tvättade sig och klädde av sig. Hon hörde hur Robert kom 

tillbaka och fixade inne i föräldrarnas sovrum. Hon lät honom hållas 
ett par minuter. Sedan smög hon sig in till honom spritt naken och 
började posera inför honom. Hon kunde knappt hålla sig för skratt.

– Vad är det här för nånting? röt Robert. Du är för sjutton inte 
klok!

Han stegade upp utan så värst mycket på sig han heller, gick bort 
till kaminen i rummet bredvid och rev på sig sina kläder. Innan San-
na hunnit reagera hade han smällt igen dörren och gått ut.

Scenbyte. Tonartsbyte – från dur till moll. På med pyjamasen. Vad 
hade hon gjort så där för? Men var det inte han som hade utmanat 
henne då, med sin tvärsäkerhet att han inte skulle tända på henne? Nu 
kunde hon inte se på honom mer, nu hade hon gjort bort sig totalt, 
och han var egentligen alldeles för trevlig för att sabba så här, men 
i morgon skulle deras vägar skiljas åt och de skulle förhoppningsvis 
aldrig ses mer, och vad hade hon gjort om han velat ha henne då, och 
tänkte han vara ute hela natten, vad gjorde han egentligen?

Hon slumrade till och vaknade med ett ryck. Kvällen stod framför 
henne igen. Hon tassade upp för att se om han var på plats, men dub-
belsängen var fortfarande tom. Blåsten ven runt knutarna. Fan också! 
Hon drog på sig byxa och vindjacka utanpå pyjamasen, hittade fick-
lampan på hatthyllan och gick ut. Ön var inte stor men mörkret var 
tillräckligt djupt för att dölja den som inte ville bli funnen.

Hon ropade men ingen svarade. Hon gick en vända utmed vatt-
net. Sedan kom hon på det enda rimliga stället för den som tänkte 
stanna ute och i alla fall ville ha lite vind- och regnskydd. Hon gick 
bort till dasset och konstaterade att hon gissat rätt. Det var haspat 
från insidan.

Hon knackade.
– Vad är det nu då? hörde hon där inifrån.
– Kom ut, bad hon.
– Låt mig vara ifred!
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– Jag har hittat dig. Då måste du komma ut. Så är reglerna.
– Det finns inga regler.
– Det finns det visst det. Det är min ö. Jag bestämmer reglerna.
– Jag stannar här i natt.
– Kom nu. Jag var fånig. Jag vet det.
– Du var grym! Och lite fånig, la han till efter en stund.
– Men jag har hittat dig nu. Det var inget bra gömställe!
– Det var tänkt som övernattningsställe, inte som gömställe, sa 

Robert stramt.
– Det är inget bra övernattningsställe heller. Det finns en stuga 

med ett par sängar i här borta. Jag lovar att inte antasta dig.
– Det är verkligen beckmörkt här, muttrade han när han klev ut.
– Vi skulle ha installerat parkbelysning förstås.
– Det hade varit trevligt.
– Följ med ner till stranden ska vi se om fyren syns.
Det gjorde den. Den blinkade några hundra meter ut med ett sve-

pande sken.
– När jag gömt mig, eller när jag gått vilse, då vill jag bli hittad, sa 

Sanna. Varför är du katolik?
– Mamma och pappa är något av sökare. Först blev de frälsta i en 

frikyrkoförsamling. Det var mycket sång och många möten när jag 
var så där fyra, fem år. Sedan var det plötsligt katolska kyrkan som 
var det rätta. Det var mässor och präster och hela köret. Jag gick till 
första kommunionen där om du vet vad det är. Sedan när jag kom 
upp i tonåren kom föräldrarna på att det var den ortodoxa kyrkan 
som satt inne med sanningen. Det vete fåglarna var de hamnat nu, i 
någon indisk sekt kanske. Men jag blev kvar i katolska kyrkan. Det 
är så där med mig ... Andra går vidare och jag blir kvar. Eller så är 
det jag som drar vidare och andra som står kvar och stirrar efter mig. 
Det vore trevligt med någon som kunde befinna sig på samma ställe, 
liksom ...

De började gå upp mot stugan igen.
– Det kanske hänger ihop med avhållsamheten före äktenskapet 

förresten. Det vore kul att göra det med någon som blev kvar helt 
enkelt.

– Mhm, det kan jag ju skriva under på, sa Sanna. Det är ensamt 
att bli över.
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– Det kanske bara är en romantisk dröm, men det vore häftigt om 
det funkade. Hundra procent förtroende, hundra procent ömsesidig-
het, kärlek, mod, öppenhet, trohet, respekt, vad du vill! Du ser, jag 
är en romantiker. Men tro inte att jag inte vet andra sätt att tillfreds-
ställa er flickor på, i väntan på det stora ögonblicket! Det kom väl lite 
hastigt bara ...

Sanna såg bort. De var inne i värmen igen. Hon hängde av sig och 
gick till sängs. Robert stoppade om henne.

– Vad tänker du på? frågade han.
– Om jag får träffa dig igen, svarade hon.
– Vill du det då? frågade han.
Hon hummade jakande.
– Då ses vi i morgon bitti, sa han.

Att äntligen ha en dag ledig och då väckas av telefonen och få höra 
att man inte tagit sitt ansvar som mäklare, det är nästan mer än man 
härdar ut med. Hade han inte ringt och avbokat varenda spekulant 
och dessutom både mailat och lämnat telefonsvararbesked till sälja-
rens dotter? Att han missat en enda intressent, var det inte sådant 
som kunde hända kanske? Och att stollarna gett sig ut till ön ändå, 
i en roddbåt till på köpet! Var det inte deras problem? Kunde han 
verkligen ställas till svars för det? Och för att rädda ”Skärgårdshusets” 
rykte bli tvungen att ge sig iväg till en äcklig, odefinierad liten kobbe 
för att rädda de där två vars båt tydligen lyckats slita sig i stormen! 
Och när man sedan kommer dit, med huvudvärk och stressmage 
och hela köret, ska man då behöva mötas av ett lyckligt par som står 
med armarna om varandra och som första hälsningsfras gemensamt 
utbrister: Vi säljer inte!

Det finns onekligen dagar då man undrar varför man inte blev fin-
snickare i stället.
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Ingwar Åhman-Eklund

Gabriels "himla"     färd   

Äntligen var de ensamma i Sussies sovrum. Gabriel hade kysst bort 
all tvekan och ängslan ur hennes unga lockande kropp. Varsamt men 
lystet hade han klätt av henne. Allt. Gabriel drog henne till sig. Hårt 
och fordrande.

Gabriel var lycklig. Det kändes som om han svävade på kärlekens 
vindar. Underbart - ja rentav som en himmelsfärd. Snart skulle han 
få lyfta från marken.  Visst! Men det skulle det bli en himlafärd han 
sent skulle glömma.

Sussie sträckte sig upp mot hans ansikte. Han kände den mjuka 
värmen från hennes längtande kropp. Hennes heta andedräkt gjorde 
honom vild. Hon  sträckte sig upphetsad och vidöppen mot honom 
för att kyssa honom vilt och utan förbihåll.

Men Sussies heta kyss nådde aldrig fram till Gabriels läppar ... för 
i samma ögonblick slet han sig loss från hennes fodrande famntag 
med ett undertryckt skrik. Plötsligt! … så att Sussie tumlade ner i 
sängen.

"Snart är min tid ute ! Djävlar, snart är det för sent", skrek 
Gabriel. 

Han formligen flög upp ur sängen. Kastade på sig kläderna. Var ute 
ur sovrummet fortare än kvickt. Tog den långa tamburen i två spratt-
lande steg. Slet upp ytterdörren och slängde sig ut i farstun. Sussies 
lägenhet låg högst upp i ett gammalt vackert gårdshus utan hiss.

"Djävlar, alltid, alltid, ALLTID samma skit," skrek han så det 
ekade i hela trapphuset.

Gabriel kastade sig nedför trapporna samtidigt som han försökte 
trassla på sig kavajen. Undan gick det. Men alldeles för fort och utan 
styrsel och kontroll.
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Snabbt och bra följs sällan åt eller som det står i den heliga skrift: 
den träder fel som har bråttom.

Halvvägs ner kände Gabriel med ens att han stövlade rakt på något 
främmande föremål. Foten liksom sköt iväg. Han tappade fotfästet 
… fullständigt!

Vände benen i vädret och singlade handlöst, vrålande utför hela 
den branta hårda stentrappan. Ett ögonblick såg det vackert ut. Det 
var som om han svävade utför trappan. Fridfull som en guds ängel - 
fast utan vingar. En rörelse av lycka som lyft från vardagen. Men bara 
ett kort ögonblick sedan blev allt förfärligt.

Den lilla röda leksaksbil som han råkat få under foten och hal-
kat på, gick i kras och följde honom i en vid båge i fallet. Huvudet 
studsade med en metallisk knall och med outhärdlig smärta mot det 
kraftiga sylvassa trappräcket. Gabriels kropp slängdes runt i ännu en 
lealös volt föll in mot stenväggen. Som en trasdocka som slängts iväg, 
i en alltför vild lek.

"Jag dör, jag dör", skrek Gabriel i ångest när han obevekligt brak-
ade in i den vitkalkade väggen med det oskyddade huvudet före. En 
blixt av outhärdlig smärta – som en glödgad rakkniv – drog rakt 
igenom skallen på honom  och han både hörde och kände hur det 
krasade i honom någonstans när han slog i med våldsam kraft.

Sedan svimmade han. I sin medvetslöshet tyckte Gabriel att det 
stod en dimmig figur framför honom och hånflinade, viftande med 
något välbekant framför sig. 

Ett par horn stack fram under mössan. Hjälplös förstod han precis 
vad det var. Det var redan för sent!

Han vaknade upp med en monstruös huvudvärk, ett fult, öppet kött-
sår i huvudet, flera utslagna och lösa tänder och med näsblodet rin-
nande ur en söndertrasad näsa. Det smakade blod i munnen. På den 
ljusa  väggen visade en röd fläck var han slagit i.

Gabriel låg först stilla på rygg desorienterad som en felvänd skal-
bagge med värken bultade i huvudet. Sedan klarnade det långsamt 
för honom var han befann sig. Någonting rörde sig i bloddimmorna 
i hans närhet.

"Du hade sönder min nya fina bil". Bredvid Gabriel uppenbarade 
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sig en olycklig liten kille. Parveln tittade på honom både skrämt och 
anklagande och höll fram en liten trasig leksaksbil. "Nu får du laga 
den åt mig eller fixa en ny".

"Snart är det för sent" mumlade Gabriel medan han mödosamt 
kravlade sig upp.

Han hade bara en tanke i huvudet. 

Han fumlade fram en del pengar ur fickorna med sina nedblodade 
händer och stack till den lille killen alldeles för stressad och förvirrad 
för att ens orka diskutera vems fel det var att bilen hade gått sönder. 
Hans tid fick inte vara ute!

Gabriel linkade iväg över gården så snabbt smärtorna tillät. Yrseln 
gjorde det nästan ogörligt för honom att få upp porten mot gatan. 
Han ryckte och slet och först efter en hel evighet – kändes det som – 
hittade han en liten retfull knapp som satt och skrattade åt honom.

Hela staden åkte slänggunga runt honom. Han hade drabbats av dub-
belseende. Trots allt stapplade han ut på gatan. Han hade tur i oturen 
och snubblade in i en kvarglömd kundvagn. Hängande över vagnen 
vinglade han sig fram till gathörnet med näsblodet droppande. Vissa 
droppar blev hängande i vagnens nät som purpurpärlor.

En ung välklädd man tog en vid sväng förbi Gabriel med avsmak i 
blicken. Man såg att han tog Gabriel för någon sorts fyllo som lealöst 
raglade runt på stan. Gabriel rundade gathörnet. Stannade upp stir-
rande! Stelnade och sjönk ihop över kundvagnen med en gränslöst 
djupt resignerad suck.

Nej, det fick inte vara sant  – men det var sant. Hans tid var ute och 
man hade upptäckt det. En av stadens driftigaste trafikövervakare hade 
just placerat en p-bot under vindrutetorkaren på Gabriels bil. Säkert 
 kronor. 

Löpsedlarna utanför spelbutiken tvärs över gatan trumpetade käckt 
ut med stora kavata bokstäver: P-avgifterna har chockhöjts!

Gabriel kom ofta för sent till p-mätaren. Det vill säga när han inte 
parkerat fel redan från början. När han inte ställt sig framför en 
utfart, för nära ett gathörn eller någon annanstans där det var för-
bjudet att stanna.
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På nätterna reds Gabriel svårt av maran, ja av fasansfulla drömmar. 
En natt, efter en hemsk dag med fyra olika p-böter, var han i dröm-
men, till begravningsgästernas fasa, tvungen att rusa hals över huvud 
från sin egen begravning med svepningen makabert flaxande runt sin 
döda kropp. Likbilen höll just på att åka på en p-bot. “Djävlar!”

Körkarlen hade tagit över arbetet som p-vakt och var alltid steget 
före. Lien hade bytts ut mot en stålpenna, slängkappan till svart uni-
form och böterna var monstruösa. Hade Gabriel ställt bilen där det 
var stoppförbud kom det genast ett gäng glinande smådjävlar från 
helvetets transporttjänst och bogserade ner bilen. Sedan var det bara 
hämta den i skärselden med sotig kaross och svedda däck och lösa ut 
den med sin egen salighet som betalning.

Månaderna gick. Eländet förvärrades. P-böterna steg honom över 
huvudet och till sist tog fogden bilen.

Sussie förlorade han också. Hon tröttnade på alla hans plötsliga 
uppbrott och blev hämningslöst förälskad i en sorglös cyklist med 
månadskort på SL och en stor, styv, färgglad cykelpump som hon 
älskade och själv brukade använda på sitt eget lilla sätt.

Gabriel fortsatte att vara notoriskt försenad, nu till bussar och 
spårvagnar. Han sprang runt i stan som en ångestfylld skadskjuten 
kråka.

Men allt har ett slut. Och det var nog bäst som skedde. En solig dag 
på våren slapp Gabriel fri från vår jämmerdal när han grymt försen-
ad till tandläkaren kastade sig ut framför en stor tung lastbil som 
svängde ut framför honom.

Det blev hans slutliga himmelsfärd. Till Sankte Per slapp han bli 
försenad. Nu slapp han jäkta. Nu var han äntligen fri.

I himlen finns inga p-böter.  Tror jag?
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Sensmoralen är ...

Flickor ! 
Kom ihåg det – först som sist
Se upp med var bilist!
För med en kille på två hjul
är det mycket mindre strul!

Barbro Holdar

Pojken i trappan
svävar fritt utan tyngdlag
Må han nå sitt mål
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Dag Öhrlund
Det okända landet

Jag reser klädd som vuxen
men osäker som ett barn
till landet 
jag tänkt mycket på
men aldrig vågat besöka
Det är vackrare, 
lugnare än jag trott
Varför har jag inte 
vågat resa tidigare

Jag vandrar på en mjuk
stig av stillhet
njuter av dofterna 
hör en bäck porla
Jag ser vita blommor,
och en buske 
där vackra tankar växer

Jag ser sånt 
som bör göras
Stenar ska vändas,
parasiter utrotas,
diken rensas
Ett träd bör fällas
för att det skymmer 
något vackrare

Vid bäcken ligger
en låda med
locket på glänt 



128 129

Något rinner över
det är hat
Jag stänger lådan 
och sänker den i bäcken
Sakta sugs den ner
i strömmen
På marken står
en korg full av kärlek
Jag öppnar locket,
släpper ut den

Innan jag somnar 
i mossan
tittar jag mot stjärnorna
Varför har jag inte 
rest tidigare
hit till
Landet Mitt Inre

Nästa dag fäller jag träd
vänder stenar
ser till 
att parasiter försvinner
Vid bäckens kant
väntar en låda
full av dåliga minnen,
konflikter och aggression
Jag dränker den

Jag arbetar med glädje,
utan att bli trött
odlar det vackra,
rensar det fula
Mitt Inre blomstrar

På en trädstam finner jag
ett galleri
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Vackra bilder av
mina älskade
och mina vänner
men några ligger i skugga
Jag hugger tills 
solen kan värma dem

Nu känner jag lugn
Jag vill komma
tillbaka snart
För att jag vill,
och för att land 
som inte sköts
snart gror igen
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Sonja Lindell

Flickan
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Dag Öhrlund

Vemodet i Pitigliano

En svag vårsol söker sig in under valven vid Galleria degli Uffizi.
I tjugo minuter har jag stilla betraktat skönheten i Botticellis Venus 

födelse.
Nu tittar jag på männen som snabbt kladdar fram teckningar med 

barnfärg och säljer dem dyrt till turisterna i kön.
Vad är det för människor som köar i timmar för att få se världens 

finaste konstverk och samtidigt betalar tjugo euro för ett papper med 
kladd?

Jag fimpar cigarretten mot kullerstenarna och går.

Jag har sovit i ett par dygn i Florens.
Jag vet inte vart jag är på väg.
Bara att jag behöver ro och att jag behöver skriva.

Jag sitter i timmar på caféet på piazzan i Florens. Dricker kaffe, vin, 
whisky och röker paket efter paket av starka cigarretter. Jag är rast-
lös.

Mannen med duvorna tycker att jag borde söka mig till Pitigliano.
Det är byn bortom allt, säger han. Full av skönhet. Där får ni ro. 

Hans bror, en vänlig man, erbjuder sig att köra mig. Vi far i skym-
ningen. Han säger att jag kan sova, det kommer att ta ett par tim-
mar.

Jag vaknar av att bilen stannar.
Han ber mig kliva ur, pekar mot de upplysta fasaderna på berget.
– Pitigliano, signor.
Skönheten griper tag i mig.
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Han stannar vid piazzan innanför byporten och pratar med några 
invånare. Någon visar mig vänligt till ett tillfälligt hyresrum.

Jag sover oroligt den första natten. Drömmer om att stora svarta 
fåglar flyger över tunga skyar. Det ligger något hotfullt över dröm-
men.

Trots detta vaknar jag vid gott mod. På det lilla caféet vid piazzan 
beställer jag färskpressad apelsinjuice, en panini med mozzarella och 
en espresso. Jag slår mig ner vid ett bord och betraktar skönheten i 
byns arkitektur. 

Jag funderar över hur det gåtfulla folket etruskerna fann sin väg till 
Italien och hit under forntiden. Kom de sjövägen från Mindre Asien 
eller landvägen till Italien för att först lägga under sig Po-dalen innan 
de tog den mellersta delen av landet i besittning och grundade sitt 
rike?

Ingen vet. Däremot vet man att de härskade i Pitigliano, att de 
byggde byn som en fästning, som i sina andra städer och byar. Bygg-
de hemliga gångar och grottor som finns än idag.

På små platser tystnar samtal när en främling kommer. Men männen 
här ägnar mig inte mycken uppmärksamhet, innan de återupptar 
sina lågmälda samtal.

Något är fel. Det ligger ett vemod över Pitigliano. 
Det tar några dagar innan jag vågar fråga. Jag överväger vem jag ska 

våga vända mig till. Jag har blivit stamgäst på signor Castonis café vid 
piazzan. Men det känns bättre att fråga signora Grillo som flera dagar 
i sträck serverat mig utmärkta lammkotletter, fiskrätter och buteljer 
med iskallt Villa Corano.

Hon får ett märkligt uttryck i ansiktet innan hon svarar.
– Maria. Sono Maria. Det är Maria, säger hon.
Jag har sett henne några gånger utan att egentligen reagera. När jag 

nu tänker efter minns jag att flickan följt efter mig korta sträckor vid 
några tillfällen.

Hon är liten och mycket vacker. Kanske åtta år, möjligen nio.
Den dag hon kom till byn, det är mer än sex månader sedan nu, 

hade hon varit insvept i ett klädstycke av mörkt grön filt, som häm-
tad ur en annan tid.

Ingen visste var hon hade kommit ifrån.
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Hon hade sakta gått längs den kurviga bergsväg som leder upp till 
Pitigliano. När hon passerat kyrkogården och närmade sig de små 
utrymmena i berget där folk arbetade, hade Antonio Tonini stuckit 
ut huvudet ur sin lilla fiskeverkstad och tittat efter henne. Paret Cecc-
arelli hade gjort en paus i sitt pressande av mogna vindruvor och 
gjort detsamma.

Men flickan hade varken stannat eller tittat på dem. Bara långsamt, 
målmedvetet fortsatt upp mot byn.

När hon passerat byporten hade hon vikt av åt vänster utan att 
kasta en blick mot Teatro Salvini på andra sidan Piazza Garibaldi. 
Hon hade fortsatt längs Via Cavour uppför backen till Piazza della 
Repubblica, där hon stannat.

När hon suttit ensam med tom blick i sex timmar vid fontänen, 
hade ryktet om flickan sedan länge nått signora Grillo. 

Signoran gick sakta uppför kullerstensgatan, fram till fontänen och 
flickan. Flickan såg för en kort stund skrämd ut, svepte det tjocka filt-
stycket tätare kring kroppen och drog huvan längre fram på huvudet 
som för att skydda sig.

Signora Grillo, som med stor sorg mindes sin älskade dotter som 
dött vid tio års ålder, frågade flickan vad hon hette.

– Maria.
Det var också det enda som kom över flickans läppar.
Men det räckte för att signora Grillo skulle höra att Maria inte kom 

från Toscana eller närliggande distrikt. Detta gjorde henne både nyfi-
ken och bekymrad. Vem var flickan, var kom hon ifrån? Varför var ett 
ensamt barn så långt hemifrån?

Signora Grillo tog flickan i handen och tog med henne hem. Gav 
henne ett varmt bad och mat innan hon bäddade ner henne i gäst-
rummet. Flickan huttrade trots badet. Hennes ansikte visade att hon 
frös på flera sätt.

Signora Grillo behöll flickan hos sig. Hon åt närmast motvilligt 
och mycket lite av det som serverades. Hon sa inte något och svarade 
inte på tilltal, kunde i bästa fall nicka eller skaka på huvudet.

När några dagar hade gått och signora Grillo hade konsulterat halva 
byn, kontaktade hon chefen på polismyndigheten. Denne körde ut 
till signorans restaurang för att få träffa flickan, vilket föga hjälpte då 
Maria som vanligt hade lämnat signorans hem tidigt på morgonen.
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Dessutom, sa polisen, kunde man inte göra mycket. Det fanns ing-
en efterlysning efter ett barn i den åldern. Flickan hade inga hand-
lingar på sig och vägrade att prata – hur skulle man då kunna ta reda 
på vem hon var och var hon kom ifrån?

Trots tystnaden växte en ömsesidig respekt mellan signoran och 
Maria. Flickan fick helt enkelt bo kvar. Hon gjorde inget väsen av sig 
och signoran tyckte att det var trevligt med lite – om än tyst – säll-
skap under kvällstimmarna. Maria kunde sitta bredvid henne i tim-
mar vid radion eller framför tv:n och verkade trots allt trivas.

Hon fick stanna. Annat var inte att göra.

När jag varit i Pitigliano en vecka visste alla vem jag var och varför 
jag kommit. Mitt tillfälliga rum var i och för sig trevligt, men alltför 
trångt.

Signore Batchelli erbjöd mig att hyra ett gatuhus i judeghettot för 
en rimlig summa.

Jag följde med honom den korta biten från Piazza della Repubblica 
till den gränd som bar namnet Vicolo Brescia.

Huset var enkelt men trevligt möblerat. En brant trappa ledde upp 
från gränden till en hall. Innanför fanns ett rustikt, trevligt kök. På 
övervåningen fanns två mindre sovrum och ett badrum. Från det ena 
sovrumsfönstret kunde jag se gränden, från det andra tak täckta av 
tegelpannor. Som i en målning bredde det toscanska landskapet ut 
sig utanför.

När jag öppnade fönstren nästa morgon och den kalla luften strök 
över mitt ansikte fylldes jag av kraft och ro. Det var en perfekt miljö 
att skriva i. Att tänka i. Att känna smärta, sorg och glädje i. Och 
huset bjöd det viktigaste av allt. 

Tystnad och lugn.

Jag skrev. Innan jag reste hade jag haft ett möte med min vänlige och 
kloke förläggare, Josef Hadec. På sitt mjuka men bestämda sätt hade 
han över en bättre kroglunch förklarat att det var dags. Efter några 
romaner som sålt bra ville han nu se en uppgörelse med mitt för-
flutna, som han kände väl. Gärna i form av en trilogi. 

Jag sa att det skulle bli smärtsamt. Att jag inte visste om jag orka-
de. 
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Hadec påpekade att bra skrivande var smärtsamt. Att jag borde 
försöka.

Nu flöt bläcket, blandades stundom med tårar på de tjocka arken 
jag köpt flera kartonger av innan jag reste.

Det gjorde ont men det blev ord. Orden var skrämmande, starka, 
vackra och gav mig tillfredsställelse.

Det fanns inte något tvivel.
Flickan följde efter mig.
På morgnarna när jag lämnade huset för en promenad kände jag 

hennes närhet.
Varje gång jag vände mig om såg jag en tom kullerstensgata.
Men jag visste att hon var där.
Alltid bakom mig.

En dag gick jag tidigare än vanligt ner till signor Castoni. Jag beställ-
de en panini och bad honom fylla en termos med hett, starkt kaffe. 
Vårmorgonen var kylig och jag hade klätt mig därefter. Med manuset 
under ena armen och skaffningen under den andra promenerade jag 
i rask takt ut ur byn, passerade den judiska gravplatsen och stannade 
inte förrän jag fann en öde sluttning där jag kunde läsa i ro.

Jag tog en tugga av paninin, njöt av smaken av Parmaskinka och 
tjock ost, sköljde ner med kaffe. Slöt ögonen länge och lyssnade.

När jag öppnade ögonen satt hon bredvid mig med mitt manus i 
händerna.

Hon bläddrade länge i manuset, lät fingrarna glida över arken med-
an hon slöt ögonen. Ibland rörde sig hennes läppar en aning.

Jag blev inte skrämd. Jag förstod.
Hon lyfte huvudet.
– Molto bella. Mycket vackert, sa hon tyst på en italiensk dialekt jag 

inte kände igen.

Vi var vänner. Vi skapade rutiner som ibland lät sig brytas av tillfäl-
liga infall.

Varje morgon när jag åt min panini och drack min espresso hos 
signor Castoni kom hon, insvept i det gröna filttyget. Signora Grillo 
hade erbjudit flickan andra kläder, men hon hade bara skakat på 
huvudet.
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Vi promenerade längs de trånga kullerstensgatorna i judeghettot 
där en bitvis tragisk historia trängde sig på oss från de fuktiga sten-
väggarna i grottor och gångar.

När de på –talet fördrevs från den Påvliga staten, sökte en stor 
grupp judar skydd i Pitigliano. De bosatte sig i en bydel som under 
deras snabbt växande population fick namnet La Piccola Gerusalem-
me – Lilla Jerusalem.

Synagogan byggdes, en skola uppfördes och land avsattes för en 
judisk begravningsplats längs vägen till Marciano.

Men när Pitigliano blev en del av det toscanska hertigdömet hota-
des judarnas framgång och säkerhet. Man förde diskussioner om 
huruvida de skulle tvingas flytta till ghetton i Florens, men istället 
byggdes det ghetto i Pitigliano, där jag nu satt och skrev.

Judarna belastades med speciella skatter och tvingades bära plagg 
som markerade att de var judar, männen bar röda hattar och kvin-
norna ett rött märke på blusens ärm.

Från , då det fanns ett par hundra judar i byn, blev de kom-
mande århundradena dramatiska. Trots att de hotades under Napo-
leons erövring av Italien ägde judarna nästan hundra hus, tjugo 
lagerlokaler, elva affärer och tio stall. På hundra år växte den judiska 
gruppen till mer än tre hundra personer.

 befriades judarna från sina restriktioner och fick samma rättig-
heter som andra invånare. Många lämnade Pitigliano och flyttade till 
större städer i Toscana, andra konverterade till kristendomen. Trots 
detta byggdes ett judiskt bibliotek som rymde sex hundra böcker på 
hebreiska.

När en massiv, antisemitisk kampanj inleddes i mitten av –
talet hade många judar lämnat Pitigliano frivilligt, medan andra 
deporterats. Under Förintelsen gjordes starka insatser för att skydda 
judarna från nazisternas försök att mörda dem. Alla judar i Pitigliano 
överlevde.

Idag bor det få judar i byn, men kulturen är desto starkare. Synago-
gan är renoverad, kosherbageriet är i full gång.

Maria och jag utforskade ivrigt de hus och grottor där judarna levt 
och verkat. Vi läste de historiska fakta vi kunde hitta och en dag 
besökte vi resterna av de grottor där de judiska kvinnorna fått sina 
renande bad.
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Hon slöt ögonen, hennes hand sökte min och hon viskade:
– Mi ricordo … Jag minns …
Jag nickade:
– Anch’io ...  Jag också …

När våra promenader pågått i någon vecka satt jag på signora Grillos 
restaurang, njöt av ett stycke utsökt fisk och kallt, vitt vin.

– Che cosa c’è tra di voi e la ragazza? Vad är det egentligen mellan er 
och flickan? undrade hon. Non vi siete mai visti prima eppure siete cosi 
intimi. Ni har aldrig mötts förr, ändå är ni så nära. Che cosa ti dice, 
lei ancora non mi parla ? Vad säger hon till er, hon pratar fortfarande 
inte med mig?

Jag ryckte på axlarna:
– Signora, purtroppo non lo posso spiegare, anche se vorrei. Jag kan 

tyvärr inte förklara, signora, hur gärna jag än vill …

Vi fortsatte att promenera. Stundtals pratade vi, oftast när vi satt på 
slänten där hon första gången yttrade ett par ord. I den stilla friheten 
där tycktes hon öppnas, vara orädd. Men vi pratade inte om oss. Och 
hon kom aldrig till mitt hus. Hon visste alltid var jag fanns, sökte 
upp mig och gick tyst vid min sida till sena eftermiddagen. Då bruka-
de jag följa henne hem och utväxla ett par ord med signora Grillo.

Tidigt på kvällen för den årliga processionen knackade det på dör-
ren. Jag satt i köket, drack vin och skrev i skenet av ett stearinljus, 
tillfreds eftersom bläcket flöt väl och rätt ord fann sin väg till arken. 
Jag öppnade. Maria stod utanför. För första gången sedan vi träffats, 
log hon.

– Vorrei vedere la processione con te. Jag vill se processionen med dig, 
sa hon. 

Jag tog på mig en jacka och släckte ljusen. Under tystnad gick vi 
genom byn ut mot Via Cave di San Giuseppe, en av de många små 
vägar etruskerna huggit ut i berget i forna tider.

Vägen var upplyst av facklor och kantades av hundratals bybor som 
inväntade processionen till S:t Josephs ära.

Så kom munkarna från klostret i sina kåpor bärandes på buntar av 
brinnande vass. Några män bar dockan som symboliserar den grym-
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ma vintern, till det bål som skulle förtära den och därmed förklara 
att vintern var över, att våren var hälsad och att man bad för goda 
skördar.

När vi följt processionen till Piazza Garibaldi tog Maria min hand 
och kramade den. Hon stirrade stint på de sjungande munkarna, 
de dansande människorna, facklorna, eldarna. När den stora vinter-
dockan kastades in i bålet och elden rasade mot skyn för några sek-
under, tryckte hon min hand hårdare.

Jag böjde mig ner och viskade:
– Hai freddo? Fryser du?
– Il buono caccia via il cattivo, ma ho freddo comunque. Det goda 

fördriver det onda, men jag fryser ändå.
Vi gick till signor Castoni. Maria fick en kopp te och en panini, jag 

tog en espresso och ett glas vin.
Under tystnad betraktade vi hur elden nerifrån piazzan kastade sitt 

sken längs de grova stenväggarna i husen, hur människor sakta rörde 
sig i de långa skuggorna.

Jag följde henne hem till signoran och lämnade henne där. Innan 
jag gick log hon mot mig igen.

Med raska steg gick jag hem till det lilla huset. Jag tände stearinljus, 
hällde upp vin, tog fram reservoirpennan och tomma ark. Jag var 
full av inspiration och arbetade nästan hela natten. När jag utmattad 
sjönk ner i sängen hade duvorna börjat föra liv på tegeltaket utanför 
sovrumsfönstret.

Nästa dag kom jag inte till caféet förrän i början av eftermiddagen. 
Signor Castoni log när jag viftade avvärjande mot paninin och istället 
beställde en dubbel espresso och en stor Fernet Branca.

– Una lunga notte signore? La ragazza è venuta qua a cercarla stamat-
tina. Lång natt, signor? Flickan var här i morse och tittade efter er.

Jag gick direkt från caféet till signora Grillos restaurang, beställde 
lammkotletter och vitt vin. Jag hade manuset med mig och läste det 
jag skrivit under natten.

– Maria era preoccupata stamattina. Maria var orolig i morse, sa sig-
noran när hon kom med maten. Non ha detto niente come al solito, ma 
potevo leggere nei suoi occhi che non vi siete visti, Hon sa som vanligt 
inget, men jag kunde se på henne att hon inte träffat er.
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Jag åt, njöt av vitlökssmaken, av vinet.
Så kände jag en vind. Pärldraperiet i dörröppningen sveptes åt 

sidan och en smal, stark solstråle trängde sig in. Maria gick rakt fram 
till mitt bord, satte sig mitt emot mig. Signora Grillo avlägsnade sig 
hastigt ut i köket. Jag tittade på Maria.

– Vuoi qualcosa? Vill du ha något?
Hon skakade på huvudet.
– Hai scritto tanto stanotte. Vorrei andare al declivio. Du skrev myck-

et i natt. Jag vill gå till sluttningen.
Jag tömde mitt vinglas, tog manuset och reste mig.
På sluttningen sjönk jag ner i gräset. Vårsolen kändes varmare än 

tidigare. Jag räckte henne arken, la mig på rygg, slöt ögonen, njöt av 
dofterna och tystnaden.

Ibland viskade hon en kommentar. Hon hade en vacker röst. Jag 
motstod impulsen att fråga var hennes dialekt kom ifrån. När jag tit-
tade upp igen hade hon tårar i ögonen. Jag sträckte ut armarna och 
hon grät tyst i min famn. När vi gick hemåt hade solen sänkt sig över 
akvedukten och lundarna.

Jag stannade i Pitigliano längre än jag tänkt.
Maria blev tystare på slutet, som kände hon att det snart var dags. 

En av de sista dagarna ville hon att vi skulle gå till sluttningen. Hon 
insisterade på att jag skulle ha hela manuset med mig. Hon följde 
mig till huset för att hämta det, väntade tyst i gränden medan jag 
låste upp och hämtade kartongen med arken.

Vi stannade hos signor Castoni på vägen. Till min glädje pekade 
Maria på en baguette med ost och parmaskinka och tog själv en flaska 
vatten ur kylen. Castoni packade ner det i en korg, i vilken han också 
försåg mig med panini, vitt vin och en termos med kaffe.

När vi gick under stenvalven på muren längs Via Cavour såg jag 
för första gången på riktigt det jag bara registrerat under promena-
derna. Flockar av svarta fåglar som majestätiskt, plötsligt lyfte från en 
osynlig plats för att fylla himlen i formation innan de lika plötsligt 
försvann igen.

I det mjuka gräset betraktade vi fåren som stilla betade på en annan 
sluttning några hundra meter ner. Vi bröt våra bröd under tystnad, 
Maria drack sitt vatten, jag mitt vin innan jag lade mig ner i gräset 
för att vila.
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Jag vaknade av att hennes hand vilade mot min kind.
Hon hade lagt tillbaka mitt manus i kartongen.
– Nostra storia. Vår historia, viskade hon.
Jag nickade, fortfarande med slutna ögon.

När det bankade hårt på min dörr en tidig morgon visste jag. Signora 
Grillo stod utanför med tårar i ögonen och vred sina händer. Utan 
ett ord tog jag min jacka, tände en cigarrett och följde efter henne 
genom de trånga gränderna.

Maria såg späd ut i sitt gröna filttyg, nerbäddad i sängen i det lilla 
rummet hos signoran.

Läkaren, som redan slutit hennes ögonlock och nu stängde sin väs-
ka, gjorde en uppgiven gest och mumlade något till signoran innan 
han lämnade rummet. 

I det svaga skenet av stearinljuset satte vi oss på varsin stol vid 
sängen. Jag slöt ögonen i några sekunder och sökte kontakt. När jag 
kände att hon fanns hos mig tog jag hennes hand, böjde mig över 
henne, kysste hennes kind och viskade:

– Ci vediamo. På återseende …
Jag satt länge med den gråtande signoran i min famn vid Marias 

bädd innan jag lämnade huset. När den värsta gråten lagt sig sa hon:
– Non vale la pena che te lo chieda..? Det är väl ingen idé att jag frå-

gar ..?
Jag skakade på huvudet.
– Ci sono delle cose che non si può spiegare ... Det finns saker man 

inte kan förklara …

Jag hade gjort rätt för mig hos alla.
Jag hade lämnat blommor och en liten ask vid Marias grav.
Jag lämnade Pitigliano en tidig morgon när solen sakta höjde sig 

bland bergstopparna. När jag kommit en bit på vägen nedanför byn 
hörde jag  viskningen:

– Addio. Adjö …
Jag vände mig om.
I morgondimman kunde jag se henne framför mig. En tår rann 

nerför hennes kind när hon tittade på mig och tummade på sitt filt-
tyg.
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Jag log mot henne, skakade sakta på huvudet och viskade tillbaka.
– Ci vediamo ... På återseende …
Hon log tillbaka, höll ett finger mot läpparna som för att besegla 

vår hemlighet.

Jag gick sakta ner mot dalen och akvedukten utan att vända mig 
om.

Jag visste, hon visste. Att vi skulle mötas igen.
I en annan tid, på en annan plats.
Som många gånger förr.
Utan vemod.
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Heidi Jergovsky

Horan

När Harry klev in på caféet var klockan nästan tio minuter över två. 
Anna, servitrisen som han skulle avlösa, var van vid att han kom 
innan två, men han började ju faktiskt inte förrän halv tre. Det var 
torsdag eftermiddag och inte många gäster; en äldre herre som var 
stammis, en tjej i tjugofemårsåldern med en liten flicka i knät, och 
tre damer som satt ensamma vid var sitt bord.

Harry bytte om till bländvit skjorta, svart fluga och svarta byxor 
inne på kontoret, och gick ut och ställde sig bakom disken. Tjejen 
med den lilla flickan och den äldre herren hade gått. Kvar satt de tre 
damerna.

Jessica tände en till cigarett, fast smaken av den förra ännu kändes 
fadd i munnen. Men hon kände sig lite hispig. Här på caféet var 
det i alla fall lugnt och skönt. Det enda som hördes var det svaga 
ljudet av musik från en radio någonstans, och slamret av kaffekop-
par inifrån köket ibland. Egentligen skulle hon ha velat ligga kvar i 
sängen idag. Hon kände sig febrig och hängig. Det kunde i och för 
sig bero på att hon drack en massa vin igår. Annars drack hon inte 
alkohol särskilt ofta. Hon kunde ta lite tjack ibland när hon kände 
för det, men annars var hon ganska straight. Hon var alltid välklädd 
och pengarna från torskarna gick mest till kläder och mat, och inte 
till knark som för de flesta andra uppe på gatan. Igår hade hon köpt 
en knallröd minikjol och ett par korta, svarta stövlar med superhöga 
klackar. De kläderna hade hon på sig idag och hon kände sig riktigt 
fin. Nuförtiden måste hon köpa något nytt varje dag för att känna sig 
tillfredsställd; en tillfredsställelse som bara höll i sig första dagen när 
kläderna var splitternya. Det var förresten ingen glädje som varade 
länge nuförtiden. Hon kände sig bara trött på allting.

Jessica fimpade cigaretten lite slarvigt och drack några klunkar av 
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det kallnade kaffet. Snart var det dags att börja jobba.

Sara svepte undan en lock av det krusiga röda håret från pannan. När 
handleden kom nära ansiktet kände hon att hon hade tagit på sig lite 
för mycket Patchouliparfym, men det var inte mycket att göra åt. 
Hon tittade ut genom fönstret och bet av en tugga från wienerbrö-
det. Det här caféet hade de godaste wienerbröden i stan. Dessutom 
var det ett trevligt café där hon kunde vara anonym. På innecaféerna 
var det många som kände igen henne, och ibland kunde hon till och 
med få ilskna blickar från från en del artister. Det fick man tydligen 
ta om man var musikrecensent. Det var ju inte alltid man hade något 
bra att skriva. Förutom om artisterna på PS Records, bolaget som 
hon fick dyra friplåtar och CD-skivor från. Nu senast även en liten 
summa bredvid.

Förutom recensent var hon konstnär. Fast en något less sådan. När 
hon gick på konstfack för ett par år sedan hade en gallerist råkat se 
två tavlor  som hon hade gjort mest på kul. De var färgglada clowner 
målade i akryl. Galleristen ville ha fler clowner, ställde ut dem, och 
det blev succé. Hennes gallerist vägrade köpa något annat än de färg-
glada clownerna, så hon fortsatte att måla dem, dag ut och dag in. 
Fast hon bara ville spy på dem. Vad gjorde man; hon måste ju leva.

Hon skulle möta galleristen om fem minuter i hörnet utanför café-
et. Hon sopade upp smulorna på bordet med en suck och hällde dem 
i den tomma tekoppen.

Judith hade hängt av sig den silvergrå pälsjackan över stolsryggen och 
lagt den guldfärgade väskan i knät. Händerna med de röda naglarna 
och de många ringarna darrade lätt när hon förde koppen med Cap-
puchino till munnen. Hon såg sig själv i spegeln på väggen i andra 
änden av rummet. Det hon såg var en före detta. En före detta skön-
het, en före detta ungdom, med före detta livsglädje.

Hon hade träffat Paul på ett diskotek i Marbella för  år sedan. 
Han hade ett hov av tjejer runt sig trots att han inte var speciellt 
snygg; tvärtom hade han bleka ögon som satt alldeles för tätt, och 
smala läppar. Men han hade pengar. I massor. Han bjöd hela tiden 
flott, och hon kände det som om hon vunnit högsta vinsten när han 
bjöd henne på middag nästa dag.
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Kärlek hade det aldrig varit från hennes sida.  Inte från hans heller. 
Det var hon säker på. Men hon var snygg att visa upp på den tiden. 
De gifte sig efter en månad, och i början var det bara fest. Det var 
underbart med all lyx, att hamna i kvällstidningarna på bild med sin 
rike man, att gå på kändisfester, och att ha VIP-kort på alla möjliga 
ställen.

Det var nog bäst att hon gick ut till den väntande taxin. Paul ville 
att hon skulle vara hemma när han kom hem, och välkomna honom 
med ett glas Martini som hon brukade.

Harry satt bakom disken och läste en tidning om båtar när han hörde 
dörrpinglan. Han hann precis se ryggen på kvinnan innan dörren 
gick igen bakom henne. Det röda krusiga håret flög upp lite i vinden. 
De superhöga klackarna smällde till i stenläggningen på gatan. Den 
röda kjolen såg väldigt, väldigt kort ut, och den guldfärgade väskan 
fastnade nästan i dörren innan hon slängde den över axeln på den 
silvergrå pälsjackan.

Ljudet av dörrpinglan och doften av Patchouli dröjde kvar länge 
efter att dörren gått igen bakom henne.
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