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[Poot] Do you think the man got paid?
[Wallace] Who?
[Poot] The man who invented these.
[Wallace] Shit, he richer than a motherfucker.
[D’Angelo] Why? Do you think he got a percentage?
[Wallace] Why not?
[D’Angelo] Nigger please. The man who invented them things is just some sad ass down at 
the basement of McDonald’s, thinking of some shit to make some money for the real players.
[Poot] Nawh man, that ain’t right.
[D’Angelo] Fuck right. It ain’t about right. It is about money. Now you think Ronald McDonald 
gonna go down that basement and say ‘Hey mr Nugget, you the bomb, we selling chicken 
faster than you can tear the bone out, so I’m gonna write my clowny ass name on this fat ass 
check for you’. Shit, the nigger who invented them things is still working in the basement for 
regular wage, thinking of some shit to make the fries taste better or some shit like that.  

�4



�5



Prolog. 

Varje natt är det samma dröm som återkommer. Som ett pärlband draget över veckor, 
månader. Men det lämnar inga spår efter sig på min kropp. När jag vaknar kan jag inte 
hitta några sår. Det är som om bilderna aldrig funnits där. 

Drömmen är en avlägsen sorgsen sång. 
Det är en vardagskväll där regnet trycker in det grå i varje levande varelse. 

De står samlade uppe på bron över motorvägen. Gamla kvinnor och män. Rester från 
ett försvinnande samhälle. Någon har kört upp en liten lastbil på cykelvägen och 
parkerat den precis där bron växer ut ur marken och sträcker sig fram mot den andra 
sidan. Vi kan se hur de förbereder sig. En man håller på att sätta upp högtalarsystemet. 

De är alla märkta. På ett eller annat sätt är de mitt uppe i det förfall som vi alla sitter 
fast i. Den före detta kommunarbetaren är impotent. Den pensionerade slaktaren bär 
på ständiga ryggsmärtor. Hemmafrun lever med inkontinens efter att ha fött sina barn. 
Allihop är de vackra. 

Nedanför dem har trafiken avstannat. Den står stilla likt en människa som förvånat 
försöker att dra sitt sista andetag. De vet alla att de bevittnar hur kapitalismen dör. 

�6



Klassklyftorna står öppna mot himlen och kriget fortsätter i Afghanistan. Kvar finns 
öppna sår vilka förtär oss som människor.  

Imorgon kommer allt att fortsätta på nytt igen. 

Med en bestämd min klättrar slaktaren upp på lastbilsflaket och sätter på musik. Porgy 
and Bess. Utan att titta sig omkring höjer han reglagen tills färgerna runt omkring oss 
börjar blöda. De stillastående bilarna suddas ut och endast regnet finns kvar på 
motorvägen. För en kort stund hänger allt i luften. 

Jag betraktar scenen med ett trött leende. På avstånd ser jag hur allting fortsätter, så 
länge de inte slutar att röra sig kan jag vara tyst. Deras liv ger mig andrum. Detta är en 
händelse som jag vill bevara inuti mig. Långt där inne där det sista mänskliga ljuset 
finns kvar. 

Medan kommunarbetaren går iväg för att röka ännu en cigarett och musiken håller 
kvällen blickstilla så kommer min dotter fram till mig. Åtta år gammal. Hennes ögon 
är bestämda. Jag ser på henne att även detta kommer ta slut. Allt kommer att 
återställas. Vi tittar tyst på varandra. Regnet går rakt genom oss. Till slut vidrör hennes 
hand mig och hon säger: “Pappa, snuten kommer.” 
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Scen 1. 

Det är så här det ser ut. 
Anders Stenströms ansikte rör sig. Ljuden lägger sig mellan oss som en barriär. Därför 
tar det tid innan vi kan höra honom. Det är bussens andetag som studsar i 
metallkroppen när den åker genom Malmö. Vi kan urskilja hur Anders berättar för sin 
flickvän om dagar som finns lagrade inuti kroppen. Små byggklossar som skaver och 
värker när man stiger upp på morgonen.  

Detta är den timme när eftermiddagen sakta tippar över till kvällning. 

Med en öm hand kramar Anders sin flickväns knä och säger att det han sett, har 
hundratals andra redan gått genom. Man ska inte tro något annat. Men även om vi 
lever likadana liv, är vår sorg och lycka alltid vår egen. Det kan ingen ta ifrån oss. 

Diversejobb, McDonalds, arbetslöshet, pisshuvuden han hamnade i slagsmål med. 
Tomma och dova fyllor som gick fruktansvärt fel. Försöken att ta sig bort. Kärleken 
som faktiskt tog slut. Barnen har nu flyttat iväg med sin mamma. Det jagar honom 
varje dag. Anders säger att man måste fortsätta ändå. Barnen ska aldrig kunna säga att 
han inte fanns där. 
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Anders Stenström vänder sig nu om och tittar ut på regnet. Sedan säger han högt för 
sig själv: detta är en bra dag, denna dag kommer inte att hålla fast mig. 

I korsningen Lundavägen och Krusegatan saktar bussen ner för att kunna krypa förbi 
en bilolycka. Glassplitter krasar under däcken. En sliten Skoda har kört in i sidan på 
en skåpbil. Båda förarna sitter kvar i sina fordon och väntar på bärgning, den ene röker 
stilla och betraktar himmeln som står vidöppen. 

Allt detta sker en bit bort från Sydsvenskanskrapan. Den huskropp som nu håller på 
att tömmas. Inte för att borgerligheten har gett upp, utan för att de vill ha mer 
ändamålsenliga kontor. 

Poliserna står och dirigerar trafiken, sammanbitna. Uniformerna färgas mörka av 
regnet. De försöker att styra flödet av bilar. Saktfärdiga varelser som skyr den mörka 
himmeln. När Anders Stenström ser detta stannar hans berättelse upp och han brister 
ut glatt: “Där kan bylingen stå och göra nytta i pissregnet. Ha!” 

[...] 

Bussens väggar skyddar människorna när de fortsätter att färdas genom 
eftermiddagen. Allt stannar till vid en hållplats. När dörrarna öppnas strömmar luften 
in och sliter av det yttersta hudlagret på de som väntar på att få komma hem. 
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Det som sägs nu har redan sagts och kommer att sägas igen. 

Människorna sitter på linje 130. Inom loppet av tre kvart kommer de att åka genom de 
små samhällena. Arlöv, Burlöv, Åkarp, Hjärup. Vi vet hur ljuset går genom deras 
kroppar. Lägre tjänstemän, ungdomar, invandrare, småbarnsfamiljer, alkoholister 

När resenärerna tittar på varandra kan de redan se vem som skall stiga av var. 
Klasskillnaderna bestämmer deras liv. Det finns en stigande skala från de slitna 
hyreshusen till villaförorterna som breder ut sig. På motorvägen som löper parallellt 
åker de människor som har råd att göra reseavdrag för sina bilar.  

Vi vet om allt detta, vi vill bara inte vill prata om det. 

Uppe i taket hänger digitala skärmar: unga sexualiserade kvinnor sitter och läser upp 
nyheterna medan företagslogotyperna glider förbi. De fyller egentligen inget praktiskt 
syfte. Ljudet är avstängt. Det är bara ett sätt för kapitalismen att markera sin närvaro 
för passagerarna. 

Kommersialiseringen av det gemensamma utrymmet avbryts när civilklädda 
biljettkontrollanter reser sig upp. Två kroppar som lösgör från medpassagerarna. 
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Obehaget är det som separerar människorna denna dag. Misstänkliggörandet som en 
ekonomisk process.  

Återigen måste passagerarna visa upp sina biljetter och månadskort. Detta trots att 
kontrollanterna sett hur de stigit på bussen och gjort rätt för sig. Statistiken måste 
produceras. Göras verklig så att flödet kan fortsätta när morgondagen kommer. 

Dagens datum är den sextonde september som sakta dödar allting tills vintern träder 
fram i hela sin prakt. 

Denna dag kommer regeringen att presentera sitt förslag om en ettårig gymnasielinje. 
Arbetarklassens barn ska inte behöva lära sig matematik, engelska eller svenska. 
Avstånden ökas, människor förbereds för drömmen som finns nedtecknad: 
kungafamiljen ska kunna titta ut över ett land där arbetsmarknadsreserven skyddar 
borgerligheten med sina egna kroppar 

Samtidigt har Region Skåne anställt Sven-Otto Littorin. Den före detta 
arbetsmarknadsministern som avgick efter frågor kring sexköp. Ham var ansvarig för 
de försämringar som lämnade stora revor i arbetslöshetsförsäkringen. Det var hans 
departement som dränerade fackföreningarna på medlemmar. En liten människa som 
köpte sin universitetsexamen.  

�11



Nu är Littorin förlåten. De gamla partikamraterna har glömt lögnerna, inkompetensen. 
I en tidningsintervju pratar han om hur han funnit gud. Nu säger man att han ska rädda 
detta landskap från den arbetslöshet som samtidigt är borgerlighetens livsluft. 

[...] 

Vi avbryts av en ung flickas glada skrik. Tolv år gammal. Hon tittar ut på skymningen, 
absorberar det sista ljuset och skrattar åt det som ska komma. Hennes namn är Alisa. 

De trötta föräldrarna, försöker kärleksfullt och tålmodigt, att hålla sin dotters 
uppmärksamhet. Alisa klappar högt och tjuter till när bussen åker förbi Burlövs 
köpcenter. Hon tittar snabbt på båda sina föräldrar för att sedan försöka resa sig upp. 
Hon vill springa bak i bussen och se hur ljusskyltarna försvinner bort från oss. 

Medan han putsar sina stålbågsglasögon börjar pappan att prata om vad de ska göra 
nästa dag. Han bryter sin dotters bana och för henne tillbaka. Får henne till att sätta sig 
ned igen. De planerar inför nästa dag. Hur de ska göra på morgonen innan hon börjar 
skolan. 

Mamman sitter och blundar. Halvsover. Träningsjackan är knäppt hela vägen upp och 
hon fryser av trötthet. Hennes hjärna rusar. Hon försöker få ihop allt. Arbete, 
arbetslöshet, vardag, ekonomi, familj, trötthet. Att vara en tillräcklig partner. Det var 
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inte så här det skulle bli. Men egentligen hade det alltid varit så här. Ett liv bortom 
marginalerna. 

När bussen stannar reser föräldrarna sig upp. Mamman ställer sig vid den öppna 
bussdörren och väntar. Hennes seniga kropp blockerar dörren tills sambon övertalat 
Alisa att de skall ut i den sköra höstkylan. Allting tar längre tid än tillåtet. Deras liv 
förskjuts en liten bit varje dag. De vet att det inte finns någon plats för deras dotter. 
Imorgon kommer ekonominyheterna rapportera att Stockholmsbörsen gick upp en 
halv procentenhet. 

Till slut stiger familjen av. De går in i den försvinnande dagen. Mörkret är ett löfte om 
en ny dag. 
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Scen 2. 

En medelålders man. Tröttheten, orden som trevar sig fram. Sorgen när han berättar 
om det han överlevde. De står i ett skogsparti. Mannen säger att det alltid var lika 
fridfullt där. Även när de dödade två tusen människor om dagen. Ingen skrek. Alla 
bara höll på med sina uppgifter. 

Mannen börjar återigen att sjunga. 

Färgerna har sakta försvunnit. Intervjuer som dokumenterades för trettio år sedan. 
Gamla män talar om händelser de lever med varje dag. En annan man säger att han 
bara är en människa och att han vill leva. Så han måste glömma. 

Genom hela dokumentären är det bara tolkarnas röster som översätts. Offrena, 
betraktarna, förövarna, är avlägsna levande spöken. Rester av ett gammalt Europa som 
en dag kommer att vakna igen. 

[...] 

Pål Johnson sitter och röker. Han är ensam på balkongen. Två våningar nedanför 
honom ligger marken i mörker. Bakom honom fortsätter teven att fladdra. 
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Våren har inträtt och dagen har återigen lämnat över till natten. Framför honom finns 
en park. Lekplatsen är helt stilla och kommer inte börja leva förrän barnen kommer dit 
nästa dag. 

Envetet fimpar Pål i en blomkruka och plockar upp en ny cigarett ur det skrynkliga 
paketet. Han tänder cigaretten med en tändsticka som han sedan låter singla ned. 

När tändstickan når marken upplöses ljuset. För ett kort tag är det som om allting har 
försvunnit. Med cigaretten i munnen tänder Pål en ny tändsticka som sedan far genom 
mörkret. 

Det är precis så det fortsätter. Om man står i skydd av parken ser vi hur en ensam man 
sitter och tänder tändstickor, en efter en. Han slänger ut dem och ser hur de försvinner 
ned.  

Små cirklar av fladdrande ljus som rör sig genom natten tills de släcks av den blöta 
gräsmattan. Varje tändsticka är ett liv som tänds och släcks på en handfull sekunder 

[...] 
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Ljudet av ångloket skär genom luften. Den svarta röken vecklar ut sig. Den gamla 
lokföraren sträcker sig ut genom sidofönstret och stirrar koncentrerat. Han pratar om 
hur han kunde höra skriken från vagnarna bakom honom. 

Vittnen till transporterna, arbetare boende i närheten, berättar. De gråter i regnet. 
Gamla män som försöker ge form åt sina minnen så att de kan stanna hos oss. 
Intervjuaren pressar tills vi kan ta oss bakom tystnaden. 

En bonde som bodde i närheten berättar. Då och då hörde de explosioner från de 
omgivande skogarna. Tallskogar. Ibland var det ett rådjur som trampat på en mina. 
Ibland var det en förrymd lägerfånge. 

Rösten från en fånge bryter in. Efter dagens arbete gick de tillbaka till barackerna för 
att sova. Enkla träbyggnader med sandgolv. På natten, halvsovandes, hörde han ljudet 
av de som inte orkade längre. Ljudet av människor som hängde sig. 

[...] 

Det börjar regna. Ännu en gång 
Pål har satt sig i soffan i vardagsrummet och tittar ut. Teven står fortfarande på. Bilden 
är frusen på en kvinnas fårade ansikte. Hon var en av de som skulle befolka Polen. 
Den mark som skulle bli tysk.  
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Slagregnet träffar fönsterblecket likt en gammal stumfilm. Fladdrande grått, döende. 
Världens förstörelse. Det är idag som byggnaderna kommer att smulas sönder. 

Allting avbryts med ett barnskratt. Påls dotter sitter bredvid honom i soffan och läser 
en mangaserie. One Piece. Glad, ännu oförberedd för den värld hon en dag kommer 
att ställas inför. 

Pål kramar henne men fortsätter att titta på teven. Han vet med sig att allt det här 
kommer att hända igen. Detta är också vad han vet: änglar skickade att hemsöka 
jorden. Beväpnade. Hänsynslösa.  

De kommer att plöja sig genom de levande kropparna för att hitta de människor som 
på nytt kommer vara skyldiga eller likgiltiga. De kommer att vandra genom den 
övergivna kyrkogården i Lodz. Med tårar i ögonen. 

Allting sträcks ut tills det bildas ett svart gap som är omöjligt att ta sig över. 

Pål stänger ögonen, lutar huvudet mot väggen och låter allt tystna. Han inser att han 
inte orkar längre, kroppen måste få sova. Med en trött hand tecknar han åt sin dotter 
att det är läggdags. 
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I tystnad gör de sig redo. Allt i lägenheten står kvar. Ljuset från teven slår genom 
lägenhetsväggarna. Medan de två sover kommer natten sakta att fyllas med ljus tills 
det återigen blir gryning.  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Scen 3. 

Några få timmar kvar tills december skulle lägga sig ovanpå november. Ett 
sedimentlager av tid. 

Man kunde se den lilla parken utanför stadsbiblioteket. Kvällsmörket hade ställt sig 
framför allting. Ljusskenet från charketuributiken tecknade av formerna på alla 
människor som fanns där. Det var som om ett blått sken trängt genom allt levande. 
Den sista tryggheten som gör att vi ändå kan överleva. 

De flesta var unga människor, sammanbitna och frusna. Många av dem var bara 
sexton, sjutton år gamla. Inte mycket mer än barn. Ännu levande varelser. Inuti 
stadsbibliotekets lokaler hade nazisterna samlats.  

Allting stod och vägde.  

Likt en svängande rörelse under tio sekunder tystnad. Sedan trädde poliserna plötsligt 
fram. Utan att stanna kom de in från gatan som ledde ned mot domkyrkan. De steg in i 
en värld som redan var formad av överfall och misshandel, attacker mot 
flyktingförläggningar.  
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Iförda spruckna grismasker, hundar hårt hållna i koppel, rörde de sig mot 
folksamlingen. Mellan hundskallen skrek poliserna att man skulle skingra sig. För att 
sedan omedelbart släppa taget om hundarna. 

För ett kort tag drogs hastigheten på sekunderna ned till ingenting. Rösterna 
förvrängdes. Blev grötiga. När allting stod stilla började färgerna att rinna ned mot 
marken. Allting dog. Allting började om från början. Vinden blåste in från fälten. 

Det var så här det var. Vinterns kyla var det enda som skiljde dom åt. Allting varvade 
upp igen 

Barnen, de unga människorna sprang. Flydde genom gatorna, spred sig ut över 
vinterkvällen. Hundarnas skall förföljde dem. Ett kort ögonblick som inte skulle 
uppmärksammas av omgivningen. 

Nazisterna stod kvar säkra, skyddade. Redo för det samhälle som till slut skulle öppna 
sig för dem. Tjugo år senare skulle poliser införa identitetskontroller. Man skulle jaga 
människor. De flyktingar som nazisterna skrek att de ville gasa. 

[...] 
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Sarah öppnade sina ögon. För ett kort tag hade hon slumrat till. Nu gick hon tillbaka 
till vardagen. För att stabilisera sig tittade hon ut genom bussfönstret. 

Även om hon åkte samma sträcka varje dag kunde hon inte låta bli att fortsätta 
fascineras. Landskapet mellan Lund - Malmö. 

När Sarah tittade bort mot vindmöllan vid Burlöv kunde hon se en kvinna som stod 
gränsle över ett dike. En medelålders kvinna som födde ett barn. Hon stod halvnaken i 
blåsten. Mellan värkarna skakade kroppen av kyla. 

När barnet till slut föll ned i diket böjde kvinnan sig ned och plockade upp det. 
Varsamt torkade hon rent barnet från höstsmutsen och förberedde det för ett liv. 

Det var sig själv hon såg. En bild av det som varit och det som skulle komma. Där 
hemma höll dottern på att växa upp. Detta var första dagen hon skulle gå hem själv 
från fritids. 

Den lilla flickan hade precis börjat gå iväg från sin moder. 

Sarah stängde ögonen igen. Bara några minuter kvar tills hon skulle stiga av. Gå den 
sista biten hem. Gena genom skolgården och hälsa på grannbarnen som alltid brukade 
leka där. 
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[...] 

Som en våt handduk lagd över ansiktet. Världen slöt sig närmare och närmare. Ibland 
hade hon svårt att andas. 

För att mota bort tankarna försökte Sarah fokusera på något annat. Ibland ville hon 
tänka sig att världen bara bestod av olika färger. Att allting var sammansatt av 
färgflagor. Små bitar som pressats ihop till levande kroppar. 

Självklart visste hon att det inte var så. 

Hon hatade sig själv. För sin egen otillräcklighet. Hon log när hon blev tilltalad. 
Försökte att anpassa sig. Inte sticka ut i. Hon hade blivit den hon lovade sig att hon 
aldrig skulle bli. Men hon vill inte förlora det hon hade. 

När Sarah satt ensam om nätterna hoppades hon att hon hade kvar var det blåa skenet, 
den trygghet som fanns sekunderna innan polishundarna släpptes lösa. Det var det 
enda hon verkligen ville ge sin dotter. Men hon visste, innerst inne, att även det var 
sedan länge försvunnet.  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Scen 4. 

En farmor sitter vid en lekplats. Med en cigarett i munnen tröstar hon sitt barnbarn.    
Pojken hade trillat och slagit sig. Ett öppet knä. “Allt kommer att bli bra”, säger hon. 
“Vi måste bara vänta på att regnet ska komma och skölja bort allt det onda.” 

Den lille pojken tittar misstänksamt på henne. Sedan reser han sig upp och tittar mot 
den mörka himmeln. Med en allvarsam röst säger pojken: “Det kommer nog snart 
farmor.” 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Scen 5. 

Gunnison, Colorado, 1993.  
Jag sitter på en offentlig toalett och läser en tidning. I källarvåningen på en 
tegelbyggnad. Western State College. Här finns ett Taco Bell, några konferensrum, ett 
lokalt postkontor och en liten arkadhall. Det är vad som ryms i ett hus. 

Vi är omslutna av den tunna bergsluften. 

Om några månader kommer Richard Nixon att dö. Det är allt vi behöver veta. Stoftet 
från de som dog för hans hand kommer då att lägga sig som en hinna över oss. Till 
deras sorg kommer hans lik inte att dumpas i havet. Istället kommer han att begravas 
som en statsman. 

Jag hör hur någon kommer in. Med raska steg går personen fram till pissoaren. Jag 
tystnar helt och andas stilla. Väntar på att människan skall kissa klart, knäppa byxorna 
och lämna mig ensam igen. 

Jag är trött, mår illa och har precis lagt in en snus. Tidningen är ihopvikt så att jag kan 
hålla den i en hand. 
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När personen stängt dörren bakom sig börjar jag hosta våldsamt. Jag stödjer mig med 
armbågarna mot knäna och väntar på att kroppen skall hamna i rytm igen.  

Jag vill bara fortsätta läsa artikeln i tidningen: ett sorgebrev om hur man kan ledas in i 
ett liv man sedan ångrar. Ett liv som man inte kan ta sig ur. Journalisten hade varit 
soldat under Gulfkriget.  

Under spannet av en och en halv månad dödades närmare 40 000 människor. Det var 
en värld som behärskades av bombplan, döda kroppar som försökte resa sig upp ur 
utbrända pansarvagnar. En dag skulle journalistens enhet inspektera en irakisk 
position som sprängts sönder av artilleri. Strax norr om gränsen mot Kuwait. I röken 
och sandblåsten separerades soldaterna från varandra. Journalisten hade trevat sig 
fram, ensam, rädd. Han kunde fortfarande komma ihåg hur han väntade på att dö utan 
att han skulle kunna göra något åt det. Plötsligt hade han sett en skepnad som rörde sig 
på marken. En irakisk soldat som fått magen uppsliten. Hans första instinkt var att 
skrika till irakiern att ligga stilla, annars skulle han skjuta.  

Till sin förskräckelse hade han sett hur irakiern vände sig mot honom, sträckte ut sin 
arm. I röken och förvirringen hade han inte kunnat se vad irakiern försökte röra. Han 
hade skrikit åt mannen igen. Men irakiern fortsatte.  
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Journalisten insåg att han skjutit ihjäl irakiern när kulorna slog in i kroppen. Sedan 
hade han stått där ensam. Rädd. För att inte behöva erkänna för sig själv vad som hänt, 
att han sköt ihjäl en obeväpnad man som inte förstod vad han skrikit åt honom, hade 
journalisten backat därifrån. Bort från den enda människan han dödade under det korta 
kriget. Detta var första gången han berättade om denna händelse för någon. 

Efter en ny hostattack anstränger jag mig för att hitta fast mark under fötterna. Jag 
försöker orientera mig. För att komma undan, har jag slängt in mig själv i en värld 
som inte är min, men som ändå innehåller allt det som förtär mig 

Det är ett förunderligt vackert bergslandskap. Till stora delar fattigt, slitet, bittert. 
Spökstäder där industrialismen dragit sig tillbaka. Rika enklaver som kämpar för att 
expandera sin makt. Beväpnade grupperingar som väntar på samhällets kollaps. 

Lokala invånare som försöker starta bråk, förfalskade körkort, unga män som har 
halvautomatiska pistoler i byxlinningen, kvinnor som håller om mig när jag försatt 
min kropp ur funktion. Men framför allt finns där rädslan för mig själv. 

[...] 
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Inom ett år kommer jag att återvända till ett samhälle som återtagits av borgerligheten 
och en socialdemokrati som sakta håller på att begå självmord. En värld i förfall. 
Tillbaka till en släkt som präglas av våld, missbruk och tystnad. 

Det är i detta vidsträckta landskap jag bestämmer mig för att bli ett intellektuellt 
monster. Att förutsättningslöst kämpa emot. Inte för att säkra min egen position utan 
som en moralisk hållning gentemot en värld som jag inte ser som legitim. 

Det jag försöker göra är att återuppliva mitt döda språk. Inte genom att blåsa liv i det, 
utan genom att sy fast orden på min kropp för att skapa en ny varelse som ska 
hemsöka världen. 

Nästan tjugo år senare sitter jag och arbetar med denna texten. Jag lever fortfarande.  
Poesi är det som finns kvar. Det är även det enda jag kan. Det är den sista dagen av 
min dotters jullov. Hon ligger och sover. Jag ska bara arbeta fem minuter till. 
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Scen 6. 

Amanda Galgoczy sitter på cykelbron som går över järnvägen. Bakom henne ligger 
tingsrätten och det gamla polishuset. Framför henne finns hamnen som en barriär mot 
Öresund. 

Med ryggen mot räcket tittar Amanda bort mot tågstationen. 

På morgnarna brukar pendeltåget åka förbi slakteriet Lars Norén bodde vid som ung. 
Liklukten ligger kvar där på marken. Några få sekunder som spelas upp varje dag. 

När Amanda sedan tar sig genom stationen är det bara enstaka människor som rör sig. 
I trappen letar sig urinlukten in i lungorna. Skräp som ligger på marken. Morgonkylan 
är alltid kännbar. Det som hörs är motorn som skiftar reklamskyltarna.  

Med ett visst vemod brukar Amanda tänka på tågstationen som en klump av ljus, hur 
nattens mörker trängs bort när bussarna rör sig, godståg som plöjer sig genom 
morgonen, människor står och väntar, morgontrötta, rökandes, med kaffemuggar i 
händerna. Amanda kan se den unga mannen som åker skateboard på perrongen och 
försvinner ut i mörkret. 
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[...] 

Amanda äter en macka samtidigt som hon sitter och läser. Alice Oswald, Memorial. 
Cyklisterna verkar vara oförstående för att böcker är det hon alltid bär med sig. De 
tittar förvånat på henne när de rullar ned mot tingsrätten. 

Deras värld är inte hennes. När Amanda lägger ned boken och tittat ut så kan hon se 
allt framför sig. Hon hade velat att cyklisterna stannat till och bevittnat det som sker 
runt omkring dem. 

Hur soldaterna stormar fram över bangården under dem. Kroppar som tränger sig 
mellan de ställda tågen. Tunga andetag under vikten från rustningar, vapen och 
sköldar. Pilar som står stilla i luften för att sedan störta ned mot marken. 

Stypsenor blir av med sin hand någonstans på slagfältet. Pandarus rusar framåt, men 
träffas av ett spjut som krossar käken och tränger ut genom hakan. 

Alla vet att Adrestus och Amphius kommer att dö, för döden går redan emot dem. 
Imbrios kunde varit en rik man, istället kommer hans huvud rulla på marken. 
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Iphitus kommer att dö på den smutsiga marken, inte långt ifrån Demoleon och 
Hipodamas. Acamas dör omedelbart när ett spjut doppat i mörker trycks genom hans 
skalle. 

[...] 

Vissa tidiga morgnar, när Amanda går upp för trapporna till kontoret, dröjer hon sig 
kvar och tittar på det gränsland där hon nu sitter. När ljuset reser sig upp över 
byggnaderna väller det ut över Öresund. Det ser ut som om allting sätts i brand. 

Ljuset slår emot Danmark. Det tränger sig in mellan husen och träden. Där borta, mitt 
i det kalla vattnet, ligger ensamma båtar. Färgade röda av morgonen. De brinner 
medan de fortsätter ut mot Kattegatt och Skagerack. 

Det var hit som Amandas släkt kom till Sverige. När hon gick genom sin mors 
fotoalbum hittade hon bilder från när modern var två år. Hennes familj tittade ut från 
tågvagnen. Förundrade, lättade, skrämda. 

Varje morgon stiger Amanda av tåget bara ett stenkast därifrån den gamla tågfärjan 
brukade stanna. Varje arbetsdag är en påminnelse om deras liv som de var så tysta om. 
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Det som mest förundrar Amanda över de gamla fotografierna är hennes morfars unga 
ansikte. Då var han yngre än vad hon är nu. Hon minns honom bara som en gammal 
man. Som om han alltid var gammal. 

Amanda kan fortfarande komma ihåg hans skratt när de två gick in i leksaksaffären. 
Det var löning. När han sa att de skulle handla så många leksaker som de kunde bära, 
menade han det bokstavligen. För ett tag kunde han släppa de bördor han levde med. 

[...] 

Alarmet går på telefonen i fickan. Den utmätta tiden har tagit slut. Amandas liv skiljer 
sig från det liv som hennes familj byggde upp. En nedåtgående klassresa. Född i den 
generation som försvann i krisen på 90-talet. 

Ibland har hon svårt att komma ihåg den optimism som fanns. Självklarheten av att ha 
en plats i samhället. Det reella utrymme som fanns för de enskilda människorna. Men 
det var inte det som mötte henne när hon blev vuxen. Allt hade svepts bort. 

Det som fanns kvar var osäkra anställningar. Medveten arbetslöshet. Stigande 
boendekostnader. En allt mättare medelklass som krävde än mer. De insisterade på att 
deras barn skulle få förtur.  
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Amanda reser sig upp och börjar gå tillbaka till kontoret. De unga har anpassat sig. De 
överlever. Men i fikarummet tittar de oroligt på henne. De ser i henne vad som händer 
om man försöker hålla stånd. Man förlorar. Fast denna dag har Amanda ändå kunnat 
smita undan i en timme. Hon missbrukar friskvårdstimmen för att få läsa ostört när 
hon inte är trött. Att få uppleva mänsklighet.  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Scen 7. 

Detta är vad som finns. Aleppo, Syrien. 

Första bilden. Tre människor vid en gatukorsning. Den unge mannen sopar rent gatan. 
En kamrat står två meter bort och håller utkik vid en postering. En man sitter nära 
kameran. Han ler, ser nöjd ut. Asfalten närmast oss är fortfarande våt efter att ha 
spolats ren. 

Andra bilden. Mannen som tidigare log mot kameran står nu vid sandsäckarna. Han 
håller på att plocka upp en kulspruta, ammunitionsbältet hänger på underarmen. Den 
unge mannen håller ett raketgevär. Kamraten håller en hand på hans axel som för att 
lugna honom. En fjärde man står bakom dem, nära kameran. Det ser ut som om han 
går sakta medan han betraktar de tre soldaterna. 

Tredje bilden. Ett orange ljus skär genom allt. De fyra människorna står kvar medan 
en explosion sliter sönder gatukorsningen. Kamraten har fortfarande kvar sin lugnande 
hand på den unge mannens axel. Mannen som log har inte hunnit få upp kulsprutan. 
Den fjärde mannen står ännu avvaktande. 

�33



Fjärde bilden. Mörkgrå rök och tusentals eldgnistor. Vi kan svagt se hur kamraten 
ännu inte har släppt taget om den unge mannens axel. Men vi kan inte se den unge 
mannen. Inte heller den leende mannen. De har helt svalts av mörkret. Den fjärde 
mannen står kvar. Som om han vore förvånad. Han står bara tre meter från 
explosionen. 

Femte bilden. Som en missfärgad smutsgrå vinterdimma. Den enda som syns är den 
fjärde mannen. Han springer iväg, med axlarna uppdragna, bort från röken som 
vecklas ut. Splitter flyger genom luften. Allt är tyst. 

Det är som om Michel Foucaults skrattande ansikte inte vill släppa taget om oss.  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Scen 8. 

Sonja Håkansson. Händerna skakar medan hon försöker att få upp locket på dosetten.     

Denna dag rör sig tillsammans med henne när hon sakta tar sig genom sin lägenhet. 
Efter att Sonja läst morgontidningen kommer hon städa och dammtorka. Allt för att 
hålla förfallet så långt borta det går. 

Likt så många andra dagar står ljuset grönt i vardagsrummet. Som om det vore en 
levande varelse på besök. Katten Behemot sitter på fönsterblecket och tittar förundrat 
på hur skuggorna rusar över parkettgolvet. 

[...] 

Ljudet av Josephine Bakers sång går genom lägenheten. Sonja saknar sin make. Den 
närhet han alltid förde med sig. Skriket som hon utlät när han segnade ned sitter 
fortfarande fast i hennes hals. Det kommer alltid att sitta där. 

Samtidigt är hon tacksam. Många år har varit bra. Hon är uppfödd i Knästorp, precis 
vid kyrkan. När hon träffade Bengt flyttade de till Malmö. Sonja jobbade på NK som 
butiksbiträde fram till att hon gick i pension. 
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Det var vackra år. Ett enkelt liv. Sonja trivdes i Malmö. Friheten från det lilla 
samhället. Att få komma undan från det som varit. Hennes mors nävar kunde inte röra 
henne. Hon var äntligen fredad i sitt eget hem. 

Nu sitter Sonja där. Händerna skakar. För ett halvår sedan fick hon reda på att hon har 
Parkinsson. Det finns inget hon kan göra åt det. Bromsmedicinerna kan bara försena 
det som kommer att ske. Sakta kommer kroppen att sluta lyda henne. 

[...] 

Det var när hon arbetade på Vipeholm som hon lärde sig att tycka om Josephine 
Baker. Det är därför hennes röst finns där i lägenheten idag. Den påminner henne om 
de sinnesslöa. Musiken håller dem levande inom henne. 

Sonja kommer ihåg hur hon tröstade dem när de hade hemlängtan. Regnet slog mot 
fönstret när hon stod och höll om dem. Skyddade dem mot en värld de inte förstod. 

När Sonja sedan satt ensam på sitt rum var det Josephine Baker som höll henne 
sällskap gentemot mörkret som alltid fanns där. Hon kunde aldrig klara av att inordna 
sig i experimentens logik. Till slut hade hon sagt upp sig.  
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Hon känner fortfarande en skam över att hon övergav dem. Lars, Britta, de andra vars 
namn hon inte längre kom ihåg. Sonja hade lämnat kvar dem hos läkarna. Samtidigt 
vet hon att det inte fanns något hon kunde ha gjort. Hon var ett biträde. Inget mer.  

[...] 

Medan hon ännu kan så går Sonja på nattliga promenader. Hon vill se hur staden växer  
nattetid. Det är när alla andra sover som sprickorna i asfalten öppnas upp och man kan 
se det som ska komma. Behemot följer med. Plikttroget går katten vid hennes sida och 
vaktar henne. 

De darriga stegen går längs med kanalen, genom bangården. Tusentals ljus som håller 
ihop natten så att den inte kan trilla ihop. På bron över järnvägen tar Sonja en paus och 
röker en cigarett. Stjärnfragment drar bågformade streck över natthimmeln. 

När allting står helt stilla säger Sonja till Behemot: “Vad du inte vet, min vän, är att 
varje människa har två hjärtan. Det ena dör strax efter födseln. Som om det inte längre 
behövdes. Det är så det är. Åren lägger sig på varandra tills de bildar en obeskrivlig 
tyngd vi inte längre kan bära. Sedan tar det slut.”  

Det ser ut som om allting dras ut till en enda lång mening, men Sonja klarar inte av 
den fysiska tyngd som uppstår när meningarna läggs på varandra. Orden bryts upp, det 
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blir tyst, sedan börjar hon hosta. Hon tappar cigaretten på trottoaren och Behemot 
tittar oroligt på henne. 

Ett tåg åker under dem. Sonja skrattar högt och pekar mot tåget som försvinner bort, 
sedan säger hon till sin katt: “Där ser du, den som inte tror att tåg drivs med magi, har 
inte sett de ljusblå gnistorna när ett tåg river sönder en stilla vintermorgon som 
denna.” 

[...] 

Dygnen är identiska. De flyter ihop. Om några timmar börjar en ny dag. Det som ryms 
inom en parentes är även det som ryms inom ett helt liv. 
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Scen 9. 

Det är tidig morgon. Tjugosex dagar har staplats på varandra så att de formar denna 
gryning i juni. Gatorna är tomma. Som om de varsamt rensats på allt mänskligt liv i 
väntan på nästa dag. 

I utkanten av sjukhusområdet står en upplyst informationsskylt och flimrar. Det är där 
vi har stannat bilen och försöker tyda hur vi ska ta oss till intensivvårdsavdelningen på 
Malmö Allmänna Sjukhus. En kvinna går förbi oss, sjungandes för sig själv. 

Ingången är bara en liten bit bort. En oändlig sträcka i natten. Hissen tar oss genom en 
tyst byggnad. Där tittar vi på kroppen som är vår moders. Den andas fortfarande. 
Sakta. Mekaniskt, i takt med de livsuppehållande åtgärderna. Ett döende liv som lagts 
i en sjukhussäng och som inte kommer få lov att leva till nästa dag. 

En människa kan gå vilse inuti sig själv. Låta sig omfamnas av sin egen sorg. Hålla sig 
kvar vid den till det bokstavligen inte finns något kvar.  

Efter sig lämnar hon två söner som kommer att spendera veckor med att vada omkring 
i allt det hon sparat ihop. Linnedukar. Plastpåsar. Obetalda räkningar. Minnen som hon 
stal från andra. Alla de lögner som höll uppe ett liv av missbruk, arbete och självhat. 
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Det sista andetaget passerar utan att någon ser det. Min bror har gått ut för att röka. 
Jag står där vid sängen men tittar ut genom fönstret under några korta sekunder. Det är 
så allt försvinner. Livet rör sig inom en snäv cirkel och i ett snabbt och handfast drag 
suddas det ut. Dottern har till slut förvandlats till den moder vars kärlek hon aldrig 
kunde få. Den banala sanningen är att döden är likt ett arv som passerar från 
generation till generation. 

Nu är natten tyst och stilla. Om några timmar kommer barnfamiljerna att samlas för 
tv-inspelningen i Västra Hamnen. Sommarlovsmorgon. Allting fortsätter förbi den död 
som ligger framför oss. 

En dag kommer ljudet av allt liv att bli öronbedövande. 
Och vi vet detta: som syskon bär vi såren från barndomen med oss. Vi växte upp i en 
familj där de döda alltid hade företräde före de levande.  

Jag tänker på mig själv som barn. Morgnarna när jag försökte väcka den mor som nu 
ligger död framför mig. Hon såg likadan ut då. Mina händer skakade henne, rädslan 
för att hon skulle vara död. Men nu när det skett 30 år senare, står jag bara där och 
tittar. Lättad. 
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Om några dagar kommer jag att samla ihop en sopsäck med smärtstillande och 
sömntabletter. Femton liter gin: Tanqueray och Bombay Saphire. Femtiotalet 
cigarettändare och tusentals cigarettpapper. 

Sakta kommer en mosaik att läggas samman, där lögnerna och tystnaden blir det som 
förbinder de minnen vi orkar hålla oss kvar vid. 

[...] 

Trötta sätter vi oss i bilen. Vi har bildörrarna öppna och min bror tar en sista cigarett. 
Vi känner i markens skälvningar hur staden vaknar till liv. Uppe på sjukhuset ligger 
vår mor kvar. Inom några dagar kommer obducenterna att öppna upp henne, skriva 
protokoll, anteckna. Där finns inget att rädda. Hjärta, lungor, njurar och lever hade till 
slut slitits sönder av hennes egna darrhänta fingrar. 

Bilfärden genom den gryende morgonen är helt omsluten av det klassamhälle som 
jagade vår moder i hela hennes liv. Vi har bestämt sig för att stanna vid Statoil när vi 
kommer till Lund. Handla frukost, mjölk och wienerbröd. På något sätt ska vi väcka 
en åttaårig flicka och berätta att hennes farmor dött under natten. 
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På bensinmackens parkering stannar vi upp och ser oss omkring. Det är så mycket 
som förändrats sedan vi var barn. Vi ser skuggorna av de hus som brukade ligga 
inklämda mellan motorvägen och den gamla Lundavägen. Förfallna byggnader. 

Men denna morgon så ligger rymdslagskeppen i omloppsbana högt ovanför oss. Precis 
där atmosfären går över till ett oändligt intet. Tålmodigt väntar de som i dvala. 
Betraktandes det som sker nedanför dem. 

I ett oregelbundet mönster släpper metallkropparna sedan ur sig laserstrålar som slår 
ned i marken och förintar det som träffas i gryningen. 

Jag och min bror tittar på varandra, skakar på huvudena och skrattar. Jag stoppar in ett 
wienerbröd i munnen och håller det där medan jag startar bilen och kör ut från 
parkeringen. 

[...] 

Där sorgen av en död mor borde finnas, finns bara ett dimfält som sakta rullas tillbaka. 
Det som nu försvinner är trettio år av orolig sömn, vakna nätter, mardrömmar som 
lade sig över mitt ansikte.  

�42



Det är väldigt enkelt. Tomrummet efter min moder har tystat hennes indirekta hot om 
självmord, den känslomässiga utpressningen för att försöka får mig att stanna kvar hos 
henne. 

Eller uttryckt så här: en förälder som tvingar sina barn att vara kvar hos dem för att 
inte bli kvarlämnad med sin dödsångest. Föräldrakärlek omvandlas till en livslång 
skuld som barnet måste bära mot sin vilja. En människa som går vilse inuti sig själv. 
Skuggorna av det som hänt gröper ur dem tills det inte finns något kvar. Kontakten 
med omvärlden skärs av för att upprätthålla traumat. Allting förlorar sina konturer, blir 
svårare att hålla taget om. Det enda som verkligen finns där är en annalkande, 
förnedrande och ensam alkoholistdöd. 

Kvarlämnat i lägenheten finns teaterkulisserna för ett liv hon inte kunde upprätthålla.  
En högborgerlig fasad. Hon klamrade sig fast vid alla sina meningslösa saker, tittade 
på oss och sa “Men ni älskar mig väl?” 

Överallt ligger lukten av rök, död. Undanstoppat finns allt det som hon inte orkade 
slänga. 20 år gammal bokföring. Oläsliga anteckningslappar. Tidningsurklipp om 
lunchrestauranger som för länge sedan upphört existera. I en skrivbordslåda hittar jag 
guldtänder och hårlockar från de döda som levde med henne i den tomma 
sekelskifteslägenheten. 
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Detta är vad allting ledde till: ett landskap av ensamhet och död. Undanstoppat hittar 
jag ett brev om Europas mörka virvlande hjärta. En gammal släkting som överlevde 
järnridån berättar om hennes bror som föddes i skuggan av dubbelmonarkins kollaps. 
Om huruvida broderns fader, verkligen var en ungersk jude som överlevde förintelsen 
medan hans son slogs som sudettysk, är egentligen inte intressant. Vad som spelar roll 
är våldet och lögnerna som strålar ut. 

När vi lägger fram varje fragment, minnesbild som sparats i vår släkt, när vi vrider 
och vänder på dem, ser vi att varje enskild del lika väl kan vara sann som den är falsk. 
Minnen som är motsatta ligger bredvid varandra. De enda fixpunkterna vi har är där 
det skaver, glappar, inte går ihop. 

Att konfronteras med min moders död är att få gå genom låda efter låda med sparade 
saker. Jag hittar ingångar till mitt eget liv som jag glömt bort existerade.  

Prydligt sorterat hittar jag gamla anteckningsböcker från mellanstadiet. Bilden av en 
vacker dag, hästar som betar på en äng. Döden som kommer och skär halsen av dem. 
Nattsvarta berättelser om våld skrivna av en liten pojke. Sida efter sida. Förvrängda 
bilder som tillintetgörs och kvar finns ett ingenting.  

Det är samma klang som finns inom mig när jag skriver detta. 
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Längst nere i en skrivbordslåda hittar jag ett fotografi på den lilla pojke som jag en 
gång var. Vi hade rest till Teneriffa på semester. På det gulnade fotografiet stiger jag ur 
planet, står på stegen och tittar oroligt ut i luften. Varje steg nedför flygplanstrappan 
hotade att bryta genom och öppna för mörkret. Bråken som bröt ut varsomhelst. Ett 
barn som i desperation öppnade dörren på taxibilen och flydde ut i en okänd stad. Ett 
sönderfall som redan då trängt in i den kropp som nu närmar sig medelåldern.  
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Avslutning. 

Det lila plyschtyget färgar väggen bakom oss. När jag skriver detta sitter jag i soffan 
tillsammans med min dotter. Det har regnat hela dagen. Ett ihållande sommarlovsregn. 
Vi tittar på gamla filmer på Netflix. Jag kollar ut genom vardagsrumsfönstret. Om det 
blir uppehåll åker vi iväg till köpcentrets ändlösa parkeringar och åker skateboard.   
Det är i de små stunderna vi överlever oss själva. 
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