Ljudlogg #1

Praktikanten (från och med nu P): Jag startar bandet.
Ljudet sprakar. Någon harklar sig. En kvinna. Hennes

andetag är nära när hon pratar. Som om hon vore precis
bredvid mig, trött mumlande i mitt öra.

Kvinnan (från och med nu K): Jag önskar att han var här, så
att vi kunde spela UNO.
P: Hon suckar, men snart hör jag skrattet i hennes röst.
Det är ett uppgivet skratt som snabbt dör ut.

K: Jag tog fel väg. En genväg. Och nu är jag här. Någonstans.
Jag hittar inte ut.
*
K: Hej… du. Vem du nu är. Är det jag som är du? Eller ingen
alls? Ska man bestämma sånt innan kanske? Skit samma…
Jag fick ett vykort. Motivet var en knubbig liten flicka med
guldlockigt hår. Hon hade en vit finklänning och svarta lackskor, och hon stod på en prålig stol från 1800-talet. Bakom
henne satt en antik väggtelefon. Hon höll luren tryckt mot
örat, som om hon pratade med någon. Eller snarare lyssnade
på någon. Hennes ansikte var gubbigt. En tjock liten farbror
i flickskepnad.
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Under bilden stod ordet Hallå i skrivmaskinsversaler. Och
ett utropstecken. Hallå!
Det var ett gammalt vykort, så jag visste direkt vem det
kom ifrån.
Eller, det är ett gammalt vykort. Jag har det här någonstans. Vänta…

Görel, ja… Jag har inte träffat henne sedan jag flyttade,
men hon skickar vykort ibland. Det är alltid sådär korta och
kärnfulla meningar. Hon pratar ungefär likadant. Det är
lätt att tro att hon driver med en. Men så uttrycker hon sig,
Görel.
Det är ju bara hon och jag kvar.

P: Ett frasande ljud av tyg. Kvinnan tycks leta efter

P: Hon som heter Anelma (från och med nu A) tystnar.

K: Här, nu ska vi se…

A: Kanske var vykortet en pik. Görel är inte en person som
pikar, men hon tycker säkert att jag borde skaffa en telefon.
Jag borde prata, inte bara lyssna och vara tyst. Kommunicera,
som det heter.
Jag bestämde mig för att åka. Jag vet inte varför. Det kändes som att det var på tiden att hälsa på. Som att det var
viktigt, nästan bråttom. Jag köpte en cykel och ett liggunderlag. Packade en ryggsäck. Sov ute ett par nätter under bar
himmel.
Det var varmt. Lupinerna var överblommade och rallarrosorna skulle just slå ut. Gräset i dikena var torrt och gult.
Det doftade säd. Jag fick en sticka i foten och den sitter där
än. Jag skulle behöva en nål att peta ut den med, men det
har jag såklart inte. Min nagelsax är för klumpig. Den gjorde
bara saken värre.

vykortet. Kanske i en väska.

Till Anelma från faster Görel.
Mår bra i solen. Gör gott för lederna. Knut finns inte mer. Är
nedgrävd i rabatten under rosorna. Jag spelade på dragspelet den
dagen. Vore trevligt med besök. Bara kom. Jag är hemma. Nyckel
under krukan.
Knut var Görels kanin. Du antog säkert att det var en
katt. Det tror alla. Tanter har katter, inte kaniner. Men Görel
är en annan sorts tant helt enkelt.
Jag vet inte hur gammal kaninen kan ha blivit. Jag minns
den från när jag var liten, så minst tjugo år. Men det känns
konstigt. Det är inte ens säkert att det var samma kanin.
Förmodligen inte. Kanske var det en ättling till Knut den
gamle, eller så dog Knut för flera år sedan, fast faster Görel
berättar det först nu. Ja, jag vet inte. Det spelar ingen roll.
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Inget i tystnaden säger mig något.
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Jag hade inte särskilt lång väg kvar när den plötsligt var
där – vägen som var fel. En genväg. En skylt med just de
orden, målade i blått med en bred pensel.
En genväg.
Och jag tog den.
P: Varför tog hon den?

A: Varför tog jag den? Jag känner mig…
Jag måste kissa.
P: A lämnar mig. Jag hör skor över ett trädäck och steg
ner för en trappa. Inte släpande tofflor. Jag gissar på
sneakers.

Hon visslar en melodi som försvinner allt längre och

längre bort. Det är tonerna från visan Jag gick mig ut

en afton. Jag minns den från barndomen när den spelades
kring midsommarstången.

Svagt i fjärran hörs steg över grus.

A: Hallå? Hallå! Vänta!
P: A sätter sig ned igen. Hon är tyst. Verkar lyssna.

Måhända kisar hon för att ana något som inte längre
finns där.

*
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P: Försiktiga fötter går över ett knarrande golv. Inga
skor. Eventuellt strumpor.

A: Stugan består av ett enda stort rum. Det doftar gott av
trä. Inte så konstigt, eftersom väggarna är byggda av grova
stockar. Kåda har sipprat ut ur virket lite varstans.
Det står en enkelsäng till höger om dörren när man kommer in. Den är bäddad med urtvättade lakan som pryds av
gröna ormbunkar. De ser ut att vara från 70-talet.
Bredvid sängen står ett nattduksbord med en lampa.
Lampan har en urblekt röd skärm med ett par små hål i.
Sladden är urdragen.
Under ett stort fönster står en byrå med fem lådor. Jag ser
att det börjar mörkna där ute, men det känns som att det har
gjort det länge. En utdragen skymning. En skymning som
inte har någon tid att passa.
Det står en kikare ovanpå byrån. Den är stor och tung. Jag
har inte öppnat lådorna… än.
Framför mig mot väggen står ett skrivbord. Också det i
trä. Samma sak med byrån. Det är mycket trä, men jag gillar
det. Det känns ombonat.
På skrivbordet står en glasvas med nyplockade förgätmigej. Vergissmeinnicht…
Mitt på bordet ligger ett underlägg i brunt läder, med
en plastficka på vänster sida. En ficka där man kan stoppa
in lappar, så att de inte flyger med vinden när man öppnar
fönstret. Men det finns inga lappar. Däremot en penna. Den
ligger i ett blått sammetsetui.
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Men det är allt. Inget papper. Inga lådor i skrivbordet.
Inget.
Eller ja, på väggen bakom skrivbordet sitter en väggbonad.
Kallar man det så? Den är vävd med grälla röda, orangea och
gula garner, och föreställer en soluppgång. Den är horribel.
Jag antar att någon skriver här. Eller har gjort det. Någon
gång. På något. Eller i något. Det är ett tunt lager damm på
skrivbordet. Välordnat men inte välstädat.
Här står en brun fåtölj. Stoppningen tittar ut ur ryggen.
Den är placerad framför kaminen i hörnet.
Det brann i kaminen när jag kom hit.
Det finns en stor bokhylla också. Till vänster om mig.
Den är fylld med rader av böcker. Bara böcker. Inget annat.
Böcker i olika färger och storlekar.
Men det står inget på bokryggarna. Inte på någon av dem.
Inget i dem heller. De är alldeles tomma på ord. Sida efter
sida av ingenting.
Det sitter en klocka precis invid dörren och den är…
egendomlig.

*
A: Jag är säker på att det var fem lådor nyss. Fem lådor i
byrån. Nu är det fyra.
P: En lång tystnad följer. Allt som hörs är ett dovt
sprakande från bandet. Jag spolar fram en minut.

A: Det är en rund fönsterglugg i dörren. Annars är det inga
fler fönster i stugan. Rummet är litet. Inget kök. Ingen toalett. Inte här inne i alla fall. Men det är skönt att det är varmt.
Jag undrar vad faster Görel gör nu.

A: I morgon ska jag hitta ut härifrån. Det måste finnas en
väg ut. Allt är fel, men det är nog bara för att jag är trött. Allt
blir skevt då. Litet blir stort, stort blir litet.
Det är som när vi var små och låg skavfötter i våningssängen i sommarstugan. Du… Han ville ha överslafen, som
alltid, men kom nästan alltid ner till mig i alla fall. En gång
ramlade han ner och tappade andan. Jag tror han hade för
bråttom och glömde att hålla fast i stegen.
Jag kan knappt minnas när jag tappade andan senast.
Man gör inte det lika ofta som vuxen. Är det bra eller dåligt
egentligen? Vad säger det om livet?
Vi låg där, i min säng, och läste i den där boken med
skräckhistorier. Den som faster Görel hade med sig från biblioteket, men som vi glömde att lämna tillbaka. Bibliotekarien
– Birgitt med två t – måste ha missat att notera lånet, för vi
fick aldrig någon påminnelse. Kanske fick Görel det. Hur
som haver blev den kvar. Den hette något med en hand. En
grön hand. Gröna handen?
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P: A gäspar. Jag gäspar.

Ibland var det läskiga historier med fnissiga slut. Ibland
var det bara läskigt. Makabert. Jag minns särskilt en historia
om en byrå.
En flicka var förpassad upp till vinden, eftersom hennes
mamma hade fått besök av en farbror som skulle övernatta
i flickans sovrum. Där låg flickan nu i en gammal obekväm
säng och hade svårt att sova. Hon tyckte sig höra ett skrik
i natten, men intalade sig själv att det bara var inbillning.
Flickan somnade.
Nästa morgon vaknade flickan och klättrade ner från vinden. Hennes mamma syntes inte till, och farbrorn verkade ha
tagit sitt pick och pack och begett sig. Det var ingen i köket,
ingen i badrummet och ingen i den mörka källaren. I flickans
rum var det också tomt och ensligt.
Hon gick fram till byrån för att hämta sina kläder, och
när hon drog ut den översta byrålådan låg hennes mammas
huvud där. I den andra lådan låg mammans kropp och i den
tredje hennes armar och ben.
Och där var historian slut. Så olustig. Inte alls något för
barn att läsa.
Det borde ha varit han som var rädd. Han var liten. Jag
var stor. Eller ja, tre år äldre. Men det var jag som var rädd,
trots att jag hade läst historierna många gånger. Det hjälpte
inte. Stor blev liten och liten blev stor där i ficklampsskenet
under täcket.

Han brukade säga att det bara var på låtsas. Att allt det
där inte fanns på riktigt. Jag trodde honom inte, men det
kändes i vilket fall bättre.
Och det kändes alltid ännu bättre när vi slog upp den sista
sidan och plockade fram det gamla bokkortet, som fortfarande satt i fickan på insidan av pärmen. Där fanns en lista
över de som hade lånat boken före oss. Eller ja, före Görel.
Nedifrån och upp kunde man läsa: Görel Krans. PerGunnar Nylund. Gunhild Johansson. Och slutligen, eller
snarare först av alla – Vilsna Lorten.
Vilsna Lorten. Vi skrattade alltid åt det där namnet.
Görel, Per-Gunnar och Gunhild. Och så Vilsna Lorten.
Vem hette så? Det var ju såklart på låtsas det också, brukade
du… han säga. Jag höll med, och så släckte vi och somnade.
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P: Klockan slår hårt och högt. A drar efter andan.

Jag välter min kaffekopp i tumultet av plötsliga ljud.
A

reser

knarrgolvet.

sig

från

där

hon

sitter

och

går

över

A: Någon sorts klocka är det... men vilken tid den går efter
vete katten. Den har bara en visare som just nu pekar nedåt åt
vänster. Klockan sju, eller åtta. Eller mittemellan. Det finns
inga siffror. Bara ett tjockt svart streck. Som om någon har
smetat ut kol med pekfingret. Det ser ut som en skugga…
Ja, så här går det om man berättar spökhistorier. Nu är
det beckmörkt där ute. Och på något vis är jag glad att det
nästan är beckmörkt här inne också, så att ingen ser in.

P: A trycker ner ett handtag. En dörr glider upp. Jag
pinas av gnissel från gamla gångjärn.

Fröken Laten (min undulat) rycker till och ser sig om.

Alltid på vakt. Snart återgår hon till att picka i sig
harkranken som hon fångat i sina klor.

A: Dörren går inte att låsa. Det finns ingen hasp och ingen
nyckel i låset. Inget.
I morgon ska jag hitta ut härifrån.
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