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Stigskäl
[#NordgrenNiskanen]

…
Dagboksanteckningar i form av:

Blå bok under husgrund.
iPhone i oklippt gräs.

Ett inlägg i forum för brevbärare.
Ett mail från en polis till en ”vän”.

…
Status: Rättelser. Praktikanten.

12

En vibration. Är det något där inne?
Jag mår illa. Jag kräks.
Är det något där inne? Inne i mig?
Vem är jag? 
Vad är jag? 
Vad var det? Det som kom i det svarta molnet. Som 

gömde sig. Som inte var som de andra. Som mina kära.
Det spränger där inne.
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göra. Hon bara satt och tittade. Tittade och satt. Hon satt 
ofta kvar när jag kom hem med bussen igen framåt efter-
middagen. Alla dagar i flera veckor. Det blev många timmar 
av sittande och tittande. När jag gick till Coop senare på 
kvällen var bänken däremot alltid tom. 

De hämtade tanten en morgon. Det var tisdag. Tisdagar 
är alltid värst. Jag såg att de lyfte en hund ur hennes väska. 
Den var död. Och utan huvud.

Nu mår jag illa igen. Jag ska nog klippa gräset.

1

Jag har just lagt på den fördömda telefonen. De ringde om 
Rosita. Jag vill inte skriva om det.

Tidningen har inte kommit. Den fördömda tidningen. 
Ibland kommer den, ibland kommer den för sent, ibland 
kommer den inte alls. Den fördömda brevbäraren. Jag ska 
ringa och klaga med den fördömda telefonen.

Rosita kommer inte heller. Jag får komma till Rosita nu. 
Men jag vill inte skriva om det.

Gräset växer högt, trädgården blir till en äng. Ån är redan 
ljummen. Jag sitter med fötterna i vattnet om eftermidda-
garna. De är svullna och hårda. Naglarna tycks växa lika 
mycket som grönskan. Jag har svårt att räcka dit ner för att 
hålla efter. Göra snyggt. Men vem ska se? Inte Rosita i alla 
fall.

3

Det doftar starkt av nässlor. Näsan kliar. Jag tänker på ägg. 
En lös gula som rinner över hakan. Tanken gör mig illamå-
ende, så jag tänker på annat.

Solen bränner. Huden känns trång. Det är inte svårt att 
hitta skugga här. Det finns gott om björkar och aspar och 
tallar och buskar. Men jag ligger utsträckt mitt på den stora 
gräsmattan dit inga skuggor når. Omgiven av klövern som 
härjar. Det är nog den som kliar. Jag är inte allergisk, men 
överkänslig. Jag har testat mig.

Kryp kryper utmed ryggen och jag viftar bort dem. Snart 
är de där igen. Bara fem minuter till. Tio. Sen ska jag klippa 
gräset. Kanske tolv minuter till. Sen. Sen. Senare.

Jag har varit här i över en timma. Dragit benen efter mig. 
Gömt mig. Glömt mig. 

Jag stod med fötterna i ån som rinner genom tomten. 
Vattendraget var ljummet och kunde inte svalka mina feta 
fötter. Fula och svullna är de. Jag mår illa.

Jag tänker på tanten som de hämtade i lekparken vid 
Coop häromdagen. Hon med hunden i väskan. Jag har sett 
henne sitta där varje dag i flera veckor, på bänken där JK 
spydde i vintras. Det var inte jag som ringde polisen. Det var 
säkert gubben som äger Coop. Han har parkeringsplatsen 
bakom bänken, där JK också spydde i vintras. Med flit.

Hon kom och satte sig på bänken samtidigt som jag 
anlände till busshållplatsen varje morgon. 07:05. Satte sig. 
Tittade. Varken skrattade eller stickade, så som tanter borde 
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Finnlandia är Niskanens ställe. Finskan med en och en 
halv arm som skrek perkele åt mig en gång när jag var liten. 
Hon är inte fyndig. Har aldrig varit. Hon var däremot ett 
fyllo. Nu är hon ett tillfrisknat fyllo, enligt Arne.

 Jag ser henne sällan. Inte nu när det är så uppvuxet i 
skogen. Sly och ormbunkar. Men jag hör henne ibland. Inget 
klirr och klunk, men ett och annat perkele. Och jag kan 
skymta henne när hon är med sina bin. Hon har tre kupor 
som syns från där jag ligger just nu. Jag förstår inte hur bina 
har orkat med henne i alla år. Men det kanske är som med 
mig och JK. De orkar inte göra annat helt enkelt.

Arne har säkert tjugo fågelholkar på sin tomt. Det är 
nog egentligen tio holkar för mycket. När jag for ut hit med 
pappa tidigt i våras, hittade jag inte bara en, utan två döda 
starar nedanför altanen. De måste ha flugit in i ett fönster 
och brutit sig. Jag lade dem bredvid varandra bakom skju-
let. Nästa gång väntade jag mig maskmyller i liken. Men 
där syntes bara tre små vita maskar. Däremot fler skalbag-
gar. Små och stora som borrade sig in i fjädrarna och åt av 
fåglarna. Den tredje gången jag gick dit var stararna borta. 
Förmodligen indragna i hålor av större djur.

Det ska bli åska i kväll. Jag ska åka hemåt. Min telefon 
visar tre missade samtal och 26 meddelanden.

4

Jag är här igen för att hålla efter. Göra snyggt. Jag har tagit 
stigskälet ner till farbror Arnes stuga.

Arne är i Florence i sommar, så det behövs tillsyn. Då 
finns jag. Jag klipper gräset och trimmar där det behövs.

Klipparen fylls snabbt och trimmern är tung. Pappa visade 
mig hur jag skulle göra. Det är enkelt men hårt arbete. Jag 
har fått blåsor.

Men jag klagar inte. Det är skönt att ha någonstans att 
dra sig undan. Bort från het asfalt och öl i lekparken, på 
stranden, i JKs säng.

Jag ska göra slut, men orkar inte. Orka.
Så jag håller efter. Gör snyggt. Oftare än vad som krävs. 

JK fattar ändå inte sånt. Han säger bara att det var då fan vad 
mycket skit som ska göras hos den där Arne, hoppas du får 
bra med pröjs.

Det står en skylt vid parkeringen där jag ställer mopeden. 
Stigskäl säger den. Det är Arnes fyndighet.

Det går två stigar in i skogen från parkeringen. En till 
Arnes stuga. En till Finnlandia. 

Man står vid ett stigskäl. Vilken stig ska man ta?
Jag tar Arnes stig och ligger nu här på en filt. Läser Arthur 

C. Clarke. Tänker på framtiden och rymden. Gräset behöver 
inte klippas idag men jag har vattnat i landet. Där växer mest 
ogräs. Arne har inte haft tid till odlingen i år, så jag göder 
ogräset.


