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När mannen ser silverräven sluter han ögonen. Den kan inte 
vara verklig, den har stigit upp ur drömmarna, en hägring, en 
hallucination, en fantasi född ur hans uttorkade hjärna. Sådant 
händer.

Han tittar igen. Rävens ben smälter ut i soldallret ovanför 
den spruckna asfalten. Den står där blick stilla i brännljuset och 
väntar, alldeles verklig. Staden tiger med tyngden av århundra
den av tegel och huggsten och stål. Staden är blind för mannen 
och hans skälvande händer.

Han kommer i rörelse. Kisar och håller upp en hand mot 
solen, ljuset pulserar i ögonen. Räven skiftar sin tyngd och 
håller sin position. Den väjer inte med blicken, drar honom 
obevekligt mot sig. Som om den redan vet vad han är, vet hans 
läge, ser vad han kommer att göra. Han ser djurets väsen i de 
eldgula ögonen. En jägare, ordlös. Allt han själv inte är.

Han känner till djurets släkte. Silverräv, en variant av rödräv. 
Melanism. Ett specialfall av ett specialfall. Infångad och sys
tematiskt avlad för domesticering med viss framgång. Efter
traktad för sin skimrande lena päls. Mytomspunnen för sina 
färger. Svart och silver. Sagodjur och burslav. Svala beräknande 
män i stelgrå dräkter i en kall värld, stora kartor av idéer och 
vidlyftiga experiment, nätstängselburar och höga ambitioner. 
En smal tråd i en oändlig väv av sagor från den gamla världen, 
sedan länge bortglömd och utan värde för någon i den här 
sjunkande staden.
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Silverräven behöver inte mannens kunskap. Vad den vet i 
världen kan han bara drömma om, han är så långt ifrån det att 
han knappt anar förlusten.

Den borde inte vara där. Det är inte mycket i världen som är 
som det borde. Han själv borde inte vara där. Det vet han och 
det hjälper inte. Det enda som finns är vad han kan göra och 
det han kan göra är att förflytta sig tills han kommer till en plats 
där det går att vara. Eller tills han inte. Det enda som finns är 
nu och innan detta nu var det likadant och allt dessförinnan 
ligger begravet under torrlera och sand tusen dagar bort.

Det fanns en tid då folk visste vem han var och gärna lyssnade 
på vad han hade att berätta. Nu finns det ingen att tala med. 
Främlingarna han har rört sig med den senaste tiden ville ald
rig höra, de såg bara sjukdomstecknen och hans svaghet och 
när de till sist kastade ut honom ur kyrkan där de har sitt läger 
var det ingen överraskning.

Det hände just innan gryning. För honom är det alltid en 
kamp att ta sig upp, hostan är som värst på morgonen, allting är 
trögt, hjärnan grumlig. En våldsam hostattack grep tag och rev 
upp honom inifrån och plötsligt var allt kaos, den där ettriga 
lilla kvinnan pekade på honom och skrek, hon höll upp sin 
unge så att alla skulle se, hon pekade på barnet och han hade 
svårt att höra vad hon sa, det ena örat är nästan dövt och alla 
ljud flöt isär i kyrkosalens ekande tomhet, tydligen hade han 
hostat blod på barnet, hon ropade att storken skulle smitta dem 
alla. De brukade kalla honom storken och han förstod att det 
var ett öknamn men inte varför, att liknas vid en sådan elegant 
varelse borde vara en hyllning. 

Det brann i ögonen på henne och hon tryckte sitt barn mot 
bröstet och pekade mot porten, ta din äckliga lumphög och 
försvinn, och han backade undan och bad om ursäkt och ing
enting han kunde ha sagt hade hjälpt, vad flinar du åt, ropade 
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hon, idioten står där och flinar. Ingen annan sa något, några 
stannade upp och såg på, andra fortsatte med sina bestyr. Han 
var svag, de behövde honom inte och de ville inte dras med ner 
i hans mörker. Han hade varit med om det förut, det var ingen 
idé att kämpa emot. Han fick med sig väskan, filten. Bugade 
och gav sig av. Hövlig in i det sista. Kunde inte hejda tårarna 
som vällde fram.

Han vet inte vart han ska gå nu. Världen blir mer och mer 
obegriplig. Inget system, ingen överblick. Solhettan och 
ensamheten och detta namnlösa kaos gör honom svag i knäna. 
Utan namn är världen otänkbar och därmed onavigerbar, där
för olidlig. Han behöver en karta. Han behöver tänka igenom 
och sortera och nedteckna och det finns ingen tid. Silverräven 
står där och betraktar honom. Den väntar på honom. Den talar 
med blicken och säger: Kom.

När en ensam figur kom ut innan gryningen var silverräven 
beredd. Han hade bevakat de tvåbenta. Han hade följt deras 
rörelser och hållit sig gömd, iakttagit och väntat. Han hade 
vilat i skuggorna, kretsat runtom det svällande doftmolnet som 
omger deras tröga otympliga kroppar, som väller ut åt alla håll 
och stiger mot himlen, en berusande vittring av fuktglänsande 
grålila inälvsrött som även letar sig in i hans drömmar.

Han såg den mörka skepnaden bli stående och tveka i mån
skenet och sedan ge sig av, bort från de andra. Silverräven 
strök längs en husfasad och gick närmare. Skuggorna döljer 
honom för dem, de kan inte höra hans steg och vittringen flyter 
obemärkt förbi deras grovkorniga slöa luktorgan. De tvåbenta 
rör sig som sömngångare genom världen, det enda de vet är 
sig själva. Han förstår världen på ett sätt som de inte ens anar 
att de inte kan begripa.

Han behövde inte tveka länge, den ensamma tvåbenta hade 
en stark doft av rädsla omkring sig, doften av ett bultande 
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hjärta, av flykt, och under den en annan lukt, djupare, en lukt 
av förfall, av svaghet, åldrande inälvor, sjukdom.

Djuret har följt mannen, nu är det omvänt. De går längs såri
ga tysta gator. Sprickorna i asfalten och i de buckliga ytorna 
av stenplattor och gatsten är fyllda av sand som har flutit in 
från slättlandet i söder. Marken ser ut att smälta i den dallran
de solhettan. Himlen tiger. Ingen vind, ingen rörelse. Staden 
upprepar sig som en mardröm. Samma missfärgade tegelhus 
överallt, samma smulande putsfasader och trasiga stuprör. Ga
torna kröker sig så att man tappar riktningen och solen reser 
sig högre och högre, vaggande som en stingorm.

Han har förstärkt sulorna på sina torrspruckna skinnstövlar 
med gummi från däcken på övergivna fordon, marken är full av 
glas och tegelskärvor. Fötterna blir ständigt tyngre att lyfta, det 
är som om han gick i lera, flera gånger vänder han upp sulorna 
för att se om någonting har fastnat.

Räven väntar in honom vid gathörn efter gathörn, den stan
nar och tittar bakåt, avvaktar tålmodigt med nosen i vädret. 
Den flyter fram längs gator och gränder tyngdlös som en ande 
och låter honom aldrig komma helt nära, varje gång är den i 
rörelse innan han når fram. Det vita ljuset svider i pannan, 
skuggorna krymper till smala fält vid husgrunderna och vär
men stiger, mannen blir allt oftare tvungen att stanna och vila.

En smal gata böjer sig in mellan svartbrända fönsterlösa te
gelfasader. Han känner igen sig, kanske. Han kan ha varit här 
förut. Tiden bakom honom kröker sig utom synhåll och suddas 
ut och världen vrider sig så att han hamnar på samma ställe 
igen och igen fastän de inte ändrar riktning. Eller just därför. 
Eller är staden byggd så, i mönster som upprepar sig. Eller 
kastar sig minnet fram och går före synen och inbillar sig att 
det var där först.
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Räven syns ingenstans. Solens benlösa fingrar tränger sig in 
genom ögonen och vrider sönder hjärnan. Huvudet värker och 
vaderna vill hela tiden krampa och det är omöjligt att tänka 
klart. Han vet säkert att han står still, ändå är det en rotation i 
kroppen. Han sjunker ner på knä och sätter handen i marken 
för att inte falla.

Två vita måsfåglar passerar ovanför, deras svala vingslag 
och gälla läten sveper förbi på några ögonblick och försvinner. 
Fåglarna navigerar längs gatorna som fiskar simmar genom ett 
sjunket fartyg. Människorna har förlorat sitt grepp om tingen. 
Namnen fäster inte längre. Staden är något annat nu.

Tankarna sluter sig in mot sig själva. Han vet vad han måste 
hålla fast vid: att allt som inte är omöjligt är möjligt. Att inte 
tänka i sannolikheter, att det mest sannolika är att lägga sig 
ner och dö och det möjliga heter Fortsätt tills du faller och res 
dig igen och igen tills det inte går. Han befaller sig att inte tänka. 
Han befaller sig att stå upp och fortsätta. Det går inte. Världen 
är en virvel han inte kan hejda. 

Det glittrar runt honom, spegelskärvor i gruset. Han göm
mer ögonen i händerna. Behöver dricka, ta några klunkar 
vatten, sedan fortsätta. Han öppnar väskan. Hjärtat anar det 
som har undsluppit medvetandet. Han snor runt och tittar 
sig omkring. Tar ut allt ur väskan, vecklar ut filten, vänder 
ryggsäcken upp och ner. Fick han inte med sig flaskan när han 
lämnade lägerplatsen.

Det var mörkt. Han minns att han drack i gryningen och 
sedan att han ställde ifrån sig flaskan på en låg mur. Det borde 
ha varit idag. Var. Gatorna han har gått flyter ihop, tiden suddas 
ut. Eller var det igår.

Han vänder den tomma väskan ut och in som en idiot, som 
om flaskan skulle ha gömt sig i en söm. Hjärtat dunkar. Hjär-
tat slår alltid i mörker. Var har han hört det. Det gäller för 
de flesta varelser med blodomlopp. Djupt ner i undervattnet 
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finns  varelser vars hjärtan slår upphängda inuti genomskinliga 
trådkorgar och om ljuset någon gång skulle nå en sådan kropp 
glittrar den som slipad diamant. Han har sett bilder från den 
tiden då människorna tog sig ner i djupet med sitt vansinnes
ljus, efteråt har han drömt det och nu lever minnesbilden kvar 
nästan som om han själv har varit där. Han har aldrig ens sett 
havet.

Han ser sig själv i en spegelskärva på marken. Reflexionsytan 
är dimmig av korrosion. Ansiktet är mörkbränt av solen, huden 
fläckig. Grått hår växer runt den solsvedda kala hjässan, det 
hänger tunt och stripigt ner till axlarna, skägget är dammigt 
och ojämnt, avskuret under hakan med ett hackigt knivblad 
som han har slipat mot undersidan av en porslinsskål. Han 
känner på svullnaden vid halsen, den har växt ovanför kragen 
nu, ett mörklila fält med en bulnad i mitten, spänd men mjuk 
när han trycker på den, vill inte tänka på vad den är fylld med.

Han minns sitt riktiga ansikte i en annan dimmig spegel. 
Han minns ett kalkstenshus med linoleumgolv och han minns 
tamgetter, taggbuskar, lukten av hyvlat trä och en röst som 
ropar hans namn tvärsöver en bäck djupt nere i en ravin. De 
andra minns han knappt, ansiktena bleknar och försvinner. 
Hennes ansikte minns han känslan av och doften av svett och 
eldrök från torra grenar som de hämtade långt bort på en 
bergssluttning. Han hackade en grop i marken och begravde 
det ansiktet med hårda stycken av solspräckt lera, fyllde tom
rummen med sand och lät insekterna ta över.

Allt som mannen har burit med sig ligger utspritt omkring 
honom. Silverräven sätter en tass på hans arm, nosar vid halsen. 
Han rycker till och räven backar undan, mannen sätter sig upp 
och blinkar mot ljuset. Han sträcker ut en arm och räven ryg
gar tillbaka först men går sedan fram igen och låter fingrarna 
snudda vid pälsen innan den drar sig undan.
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Mannen kommer vinglande upp på fötter och samlar ihop 
sina saker. Vandringen fortsätter, nu lämnar räven inte hans 
synfält. De följer en bred aveny österut. Vägen mynnar ut i en 
trevägskorsning där en diffus grusväg går längs en röd tegel
mur, till vänster går muren ner i floden och fortsätter långt ut 
innan den försvinner under ytan.

Floden är ingen flod, den kallas så. Ingenting är vad det heter. 
Halvt sjunkna hus reser sig ur den blanka algtäckta ytan. Ett 
bälte av strävgrönt vassgräs går tvärsöver gatan och fortsätter 
så långt ögat når längs flodstrandens oklara vattenlinje. Längre 
ut öppet vatten, en kollapsad bro och sedan Port Ondeos häg
rande norra strand, den syns inte härifrån men han har hört 
talas om platsen, stadens levande hälft, en plats där det går att 
leva. Om man kan ta sig över floden, om man blir insläppt. Han 
har prövat på många ställen, stora och små, allting sluter sig. 
Inte ens i Esmeralda tog de emot någon. Han blickar söderut 
där staden klättrar upp över låga kullar, Port Ondeos övergivna 
hälft. Stilla ödemark.

Räven är försvunnen. En grön metalldörr i muren står på 
glänt, fastkilad mot marken. Mannen är smal nog att slinka 
igenom. Innanför muren ligger en tomt av sprucken jord med 
rader av döda trädstammar som sträcker sina knotfingrar mot 
himlen, kvarlämnade som om någon har vaktat dem, vålnader 
av en förgiftad fruktträdgård.

Upp till höger ett lågt tegelhus. Området är inhägnat med 
murar till en rektangel med ena kortsidan öppen mot floden. 
Till höger innanför porten står ett delvis nedrasat vakttorn, 
sammanbyggt med muren. Den förtorkade trädplanteringen 
fortsätter ner i floden och tar slut en bit ut där en barrikad av 
fallna träd med ett trassel av svarta grenar blockerar all infart.

Silverräven syns inte till. Mannen går fram till ett av de träd 
som fortfarande står, trycker till med foten. Barken krasar sön
der och det knakar i stammen, ett fint gult damm rinner ur 
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sprickorna ner på marken och dussintals myror börjar springa 
runtom varandra, de släpar på avlånga vita ägg eller bara skenar 
kors och tvärs. Han backar undan.

Stiltje. Blanka dåsiga vågsvall från en länge sedan död vind. 
Svetten dunstar direkt från pannan och lämnar en hinna av 
salt, mineralerna sugs ut ur kroppen. Tunga tröga dofter från 
flodens bräckta vattensörja flyter över den döda trädgården, 
gaser som stiger ur blommande alger och ruttnande tång. Luf
ten hänger stilla, tjock som glas. Mardrömsmateria. Det rinner 
bly genom blodkärlen i hjärnan. Han ropar och ropet bränner 
i halsen och faller stumt till marken. Inget svar.

Han går upp till huset, stannar nedanför trappan och roterar 
ett varv, lyssnar, kisar mot solen. Ingen svarar när han knackar 
på eller när han ropar. Dörren glider upp på tysta gångjärn. 
En löftesrik doft av tjärat trä drar honom in i dunklet. Han 
borde inte vara där. Han ropar ut sin närvaro, tystare den här 
gången. Fönstren är förtäckta. En öppen eldstad till vänster, 
en trave ved, solkiga virkesrester utdragna ur ruinerna. En 
fåtölj i hörnet innanför eldstaden. Ett bord med stolar, två 
packlårar med hänglås. En brits i ena hörnet, en dörröppning 
till höger till ett ännu dunklare rum. Han kikar in, där står en 
säng. Till vänster om ytterdörren bakom ett draperi ligger ett 
smalt kök med vedspis i gjutjärn. Kokkärl och redskap. Han 
öppnar väggskåp och lådor men finner ingen mat, den måste 
vara undangömd för tjuvar och snyltdjur. I ett av skåpen står 
ett otal flaskor av glas och plast, han tar en och fyller den med 
vatten ur en tank med tappkran som hänger på väggen. Dricker 
och fyller flaskan igen.

Om han sätter sig nu kommer han att somna. Han går ut och 
runt till baksidan. En smal passage mellan huset och muren, 
en skottkärra med rosthål i flaket och däck av massivt gum
mi. Han går tillbaka. Allt är stilla. Han står vid trappan och 
tvekar när det hörs ett tunt visslande ljud, i nästa ögonblick 
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bränner det till i nacken och han faller baklänges, han har 
tappat fotfästet, benen har vikt sig och någonting knäcks nere 
i ryggen när svanskotan slår i stentrappan. Huvudet har också 
slagit i och han är förlamande tung, samtidigt lätt i hjärnan. 
En surrande stickande yrsel. Det är kallt under bakhuvudet, 
en trubbig kant mot nacken. Allt går mycket sakta och sker 
samtidigt och mycket snabbt, allt är stilla nu. Tiden har slagit 
rot i hans bröst och virvlar runt honom. Blåskiftande svarta 
fågelfjädrar sticker ut under kinden och armarna lyder inte 
viljan. Kan vara skatfjädrar. Någon kommer gående nerifrån 
vakttornet, snedvriden och suddig. Han vill le och ögonen fylls 
av tårar, han svettas i ansiktet och det luktar urin. Någonting 
rinner ner över bröstet innanför skjortan, allt är blött och hett 
och någonting kallt som is flyter i blodkärlen.

Hon verkar sväva ovanför marken. Hon glider fram mot 
trappan med en pilbåge i handen. Vapnet liknar ett musikinstru
ment, det påminner honom om hemlandet. Hon står där och 
betraktar honom, uppmärksamt och utan brådska, en blick 
bortom grymhet eller nåd. Grön iris, svarta fält av sot under 
ögonen. Kroppen är smidig och rak, lite som ett barn, det är en 
varelse utan ålder, utanför tiden. Hon är klädd i grått och svart 
som en kråka. Vid bältet hänger en död mås bunden med en 
repstump om fötterna, huvudet med den gula näbben hänger 
ner mot marken, nacken är söndervriden. 

Han sträcker ut handen mot henne. Silverräven är där nu, 
den stryker förbi hennes ben och kliver upp och trampar ivrigt 
över hans tomma buk, djurets andedräkt mot bröstet, tungan 
lapar i sig av den ännu varma näringen som rinner ur honom. 
En dov stingande värk ner genom armarna och ut i fingrarna. 
En kväljande yrsel som innan man kräks.

Ta bort djuret, jag ber.
Orden uttalas inne i hjärnan och når inte stämbanden. Lju

det av den slickande rävtungan fyller hela världen, tassarna 



trampar och det vänder sig i magen. Han tittar upp i hennes 
gröna ögon som inte ser. De tunna läpparna rör sig nästan 
osynligt, ljudlöst som om hon talar för sig själv eller med hela 
världen. Han ser himlen nu.

»Var är de andra.« Hon går ner på huk. Hon är underligt 
liten i kroppen, hon skulle inte ens nå honom till axlarna om 
han hade kunnat stå upp. »Hur många är ni.«

»Det är bara jag«, får han fram. Hans röst är hes, overklig. 
»Jag letade efter vatten. Jag behöver hjälp.«

Hon ser på honom som silverräven, från en annan värld. 
Hennes röst är sträv som sand och sval som stål. »Ingen kan 
hjälpa dig. Det är inte en sådan plats. Finns inga sådana möns
ter.«

Han blinkar långsamt. Munnen rör sig, inga ord kommer. 
Hon säger inget. Han ler. Fingrarna försöker sträcka ut sig som 
om namnet flöt precis utom räckhåll. Som om det hade någon 
betydelse. Stentrappan är kall som is under bakhuvudet. Han 
tycker sig känna en vindpust i ansiktet. Han tycker sig se jorden 
falla i skugga och svarta moln komma rullande utifrån havet.
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1

Bländljus och ruiner
Söder om Port Ondeo

Stiltjen. Solhettan. Rälsskenornas blänkande ovansida.
Gawar sjunker ner på huk och tar stöd med handen i gru

set mellan järnvägsspåren, han svajar i efterdyningarna av en 
lång feberfrossa. En mager pojke med seniga armar och mörka 
ögonhålor. Tunn som livet, tunn som universum. Han vänder 
bort blicken, solljuset kanar längs rälsen och stinger honom 
i ögonen. Febern vällde fram och tog över så fort tåget hade 
lämnat Esmeraldas stad och rullade ut på slätten, som om den 
hade väntat på att han skulle komma till ro.

»Ska vi gå eller.« Loé ser inte på honom. Hennes kropp är 
ett barns, inte rösten, inte blicken. Hon är den mindre av dem. 
Om de hade levt i en annan tid hade de bägge kunnat vara barn, 
öppna för allt, nu och nu den enda riktningen.

Hon försöker dra åt axelremmen på väskan med all proviant, 
den hänger för långt ner på hennes rygg, för stor, för tung. Hon 
står med ena foten på rälsen och spanar västerut där tåget de 
kom med redan har försvunnit ur sikte. Spåren smälter och 
slingrar sig i solhettan. Ett moln av kolrök från lokets brännugn 
går att ana bortom stationsbyggnadens tak.

Söder om bangården löper en mur av glaserat tegel längs 
spåren, därefter slättland, grus och ingenting. Norrut bakom 
ett sackande nätstängsel skyms utsikten av staplade betongrör, 
ditlagda tillfälligt för att användas senare. Grävas ner i jorden 
kanske. Någon har sprejmålat ett slokande eller halverigerat 
kön. Färgen har bleknat, det är länge sedan.
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Tåget maler på, slagen i skenorna när hjulen passerar skar
varna blir svagare och svagare. De har lyssnat på maskinljud 
och slamrande metall i ett dygn sedan tåget lämnade Esmeral
da, nu växer tystnaden till ett tryckande vakuum.

Loé kisar med sitt seende öga, det vänstra är en gråvit blind
kula med missbildat ögonlock, det går inte att stänga helt. Stri
pigt solblekt hår, ansikte mörkt av solen, blicken dunkel av 
malande tankar om allt som är möjligt och allt som inte är det.

Hon vänder sig om och ser på honom. »Gawar.«
Han nickar och reser sig, vacklande ännu. »Det är ingen fara. 

Vi går.« Han sträcker ut handen. »Jag tar väskan.«
»Jag har den.«
»Det ser jag. Men ge mig den.«
»Du kan ta filtarna.«
Gawars hand sjunker, hjärtat sjunker. Loéblicken när hon 

vägrar. När hon vet att hon har rätt även om hela världen vet 
motsatsen. Yrseln dröjer sig kvar. Kanske har hon rätt. »I så fall 
byter vi sedan. Lova att du säger till om du blir trött.«

»Lova hit och lova dit.« Hon börjar gå längs spåren.
Gawar plockar upp byltet av hopsnörda filtar, kränger det 

på sig som en ryggsäck och följer efter. »Är du sur för att han 
tog reskassan.«

»Jag är inte sur.« Hon försöker fånga en insekt som flyger 
in framför ansiktet, missar. »Vi hade redan betalat.«

»Jag vet.«
»Och han tog den lilla väskan. Du bara stod där som en 

kalkon. Vi gjorde ingenting.«
»Vad skulle vi gjort.«
»Vi skulle haft ett gevär som Valerin, då hade jag skjutit 

honom i näsan.«
»Jag kan tänka mig det.«
»Jag hade det.«
»Jag tror dig. Det är inte långt kvar nu i alla fall. Vi har mat. 
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Din del av reskassan borde räcka till att betala på båten, sedan 
är vi framme. Det kunde varit värre.«

»Det kunde bli bättre om du höll tyst någon gång. Du 
bestämmer alltid allting så nu bestämmer jag att du ska vara 
tyst.«

»Det är du och jag nu. Du vet att jag inte lämnar dig.«
»Det kan inte du veta.«
»Jag vet för jag har bestämt det.«
»Det kan du inte. Solen bestämmer. Det vet du.«

Järnvägen delar sig och de följer spåren norrut. Världen tiger, 
det har solen bestämt. Solen kryper in genom porerna med 
osynliga tentakler och stryper tankarna, den kväver allt och tar 
över. Gawar tiger. Det är sällan han har bestämt något. Sällan 
det finns något för dem att bestämma mer än det givna. De 
följer planen. Eller reservplanen. Ingen förutsåg att de skulle 
vara själva när de kom dit.

Stationsorten glesnar och sträcker ut sig. Tomma enstaka 
hus och torrmark, fallna gärdsgårdar och stängsel. Två dygn 
att gå till floden, sa mannen på tåget, kanske tre med deras 
korta ben och klena lungor. Små pickande fågelhjärtan. Han 
flinade när han sa det.

Loé glömmer av att hon skulle vara arg och börjar berätta 
vad som hände när Gawar låg utslagen och febrade. Att en 
stund innan de själva gick av stannade tåget, och det kom ut 
soldater från Esmeralda ur en av vagnarna och viftade med 
sina vapen och skrek åt gratispassagerarna på vagntaken att alla 
måste gå av. Att några som vägrade fick stryk men ingen blev 
skjuten. Och när Loé frågade i kupén vad som hände sa de att 
alla på taken måste gå av för vid nästa stopp, där Gawar och 
Loé skulle gå av, skulle de fylla på kylvatten till ångloket och om 
takpassagerarna hade varit kvar då hade det blivit kaos, sådana 
människor är som kaniner, sa de som satt i kupén, folk kan få 
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för sig allt möjligt när de är desperata, storma vattentanken 
eller vad som helst.

Innan de klev på tåget i Esmeralda hade Gawar och Loé fått 
rådet att gå för sig själva och hålla sig undan fripassagerarna 
på vagntaken. De är sådana som har kommit till Esmeralda 
och blivit avvisade vid portarna till staden fick de veta, de får 
åka med transporttågen gratis för att man vill få bort en del 
av dem som blir kvar i oreglerade läger utanför stadsmurarna. 
Om alla som Esmeralda inte kan ta emot blir kvar utanför 
murarna kan det bli uppror, samtidigt kan de inte åka med 
hela vägen till slutstationen för de som bor där vill heller inte 
ha dem. Så de blir dumpade ute i ödemarken för att ingen 
vill ha dem.

Vägen går över ett fält av ingenting, gråjord och grus, ett 
par hus vid horisonten.

Loé: »Vart tror du de gick sedan, när de blev avkastade.«
»Samma som vi antagligen. Till Port Ondeo, över floden. 

Det finns nog inget annat.«
»Undrar om någon där vill ha dem. Undrar om någon vill 

ha oss.«
»Lilo. Du.«
»Vad.«
»Vi kan inte tänka så.«
»Man kan tänka vad som helst.«
»Vi har brevet. Och Tirin Ideye kommer dit. Hon kanske 

redan är där.«
»Gawar, sluta.«
»Vadå.«
»Sluta muntra upp. Hon kanske kommer, ja. Eller hon kan

ske är död. Vi vet inte.«

Bebyggelsen tunnas ut, brännljuset tätnar. De tar skydd i en 
tunnelgång under spåren. Väggar av råbetong, vila för ögonen. 
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Loé kränger av sig väskan. Linnejackan är genomblöt av svett 
på ryggen.

Gawar lägger sig ner med filtarna som kudde. Innan han 
somnar mumlar han att han ska ta väskan nästa etapp. Loé 
sitter kvar och blinkar i tystnaden.

De fortsätter. Alltid. Något annat finns inte. De övernattar i 
en söndrig tegelvilla där det ligger kvar bäddmadrasser med trä
stommarna borttagna. En massa annan bråte också. Allt man kan 
använda brukar vara utplockat. Det går att göra fynd om man 
lyfter undan saker och finkammar. Det är inte därför de är där.

Landskapet är både stad och vildmark, kanske varken eller. 
Mer varken eller än både och. Sedan tätnar allt. Marken bör
jar gå i vågor med bergskullar och raviner. Den andra dagen 
kommer de till en bro med välvda fästen och långa spindelben 
som kliver tvärsöver en djup bergsklyfta. Den värsta middags
hettan har börjat mattas av. På botten av skrevan slingrar sig 
en lysande kalkstensväg. På andra sidan bron står långa rader 
av skuggblå höghus med små fönster i täta rader, rutor i rutor.

Loé blir stående vid broräcket. Bebyggelsen fortsätter så 
långt ögat når i alla riktningar.

Gawar stannar. »Ser du något.«
»Jag ville se om det var några fåglar.«
Gawar går tillbaka. Han ställer ner väskan i gruset. »Var 

då.« Han rör vid en järnbalk och studsar med handen mot den 
brännheta ytan.

»Vart tror du alla har gått.«
»Vilka. Fåglarna.«
»Det måste ha bott tusen människor här. Minst.«
»De kanske åkte ut på havet.«
»Varför.«
»För att komma bort kanske. Eller för att de kunde. De 

ciliserade gjorde allt möjligt för att kolla om det gick, det är 
vad jag har hört. Kom vi går, det är bättre att pausa i skuggan.«
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»Var tror du Tirin Ideye är nu.«
Gawar dröjer med svaret. »Hon sa att hon skulle komma, 

så  …«
»Folk säger en massa saker.« Loéhänderna hänger rakt ner, 

malande knutna små nävar. »Kommer du ihåg på slutet när 
hon blev liksom ändrad. När vi gick från Stället.«

»Hon var nog arg för att de skickade iväg henne med oss. 
Hon ville vara kvar i bergen.«

»Fast det var något annat också.«
»Kanske. Du känner henne bättre.«
»Hon stirrade på mig, fast varenda gång när hon såg att jag 

såg, då tittade hon bort. Som att hon ville något fast hon kunde 
inte säga det. Som att hon hade en sten i halsen eller något.«

»Jag tror att hon kommer till templet.«
»Tro är för barn och idioter.«
»Det där har du fått från Tirin Ideye. Du kan inte tro på 

allt hon säger.«
»Tror du inte jag vet det.«
»Kanske, kanske inte.« En vänlig puff mot hennes axel. 

»Kom nu barnrumpa så går vi.«
Loé snor runt och sätter ett knytnävsslag i bröstet på Gawar. 

Han vacklar till och fattar tag om hennes arm av instinkt, näs
tan som att han håller i sig för att inte tappa balansen, och hon 
sliter sig loss, tar ett par steg tillbaka, blänger på honom.

Han går ner på huk, ena handen i marken. Inte av slaget, 
han är blek i ansiktet. »Lilo. Var inte så där. Det hjälper inte.«

»Vi kan inte vara barn, då blir vi tagna.«
Gawar reser sig och tar väskan. »Vi är väl det vi är. Spelar 

roll vad man kallar det.«
»Ja, för det gör det.«

De fortsätter längs järnvägen på spruckna asfaltsvägar och pas
serar magasinshangarer och ett vattentorn, ett fält med långa 
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rader av rostande bussar, ett upplag med metallschabrak de inte 
för sitt liv hade kunnat gissa vad de har varit till för, kollapsade 
hus och fallna lyktstolpar och en femtio meter hög lyftkran som 
har vält och kraschat med bommen rakt ner genom ett tegeltak.

De har sett tomma städer förut men inget som det här. Inget 
så ändlöst. Det fortsätter och de fortsätter gå. Steg för steg dras 
de in i ödestadens stiltje, ner i det tysta sönderfallets osynlighet, 
in i en vandrande dvala, som sömngångare. Och hela tiden är 
solen där och lindar sina strålar omkring anklarna och drar 
dem mot marken, som i en mardröm där varje steg är en kamp.

En rovfågel glidflyger ovanför, den rör sig i vida cirklar ett 
tag innan den försvinner ur sikte. När solen till sist släpper 
taget väller skymningen upp ur underjorden, landskapet drä
neras på sina färger och konturerna av hus och skyltar och 
upphöjda rälsbanor flyter ihop. Mörkret tar över staden. De 
slår läger i en lastbil som är inredd med sängar inuti. En liten 
fågel har dött i kabinen, Gawar skyfflar ut skelettet.

De äter kvällsmat under en svart himmel. Stjärnor i oändlig
het. Esmeraldamat: smulande svartbröd och saltkorv av rökta 
fårinälvor. Tystnaden blir ännu mer påträngande i natten. Loé 
tycker inte om det, hon tycker sig höra smygande varelser så 
de klättrar in i sitt tillfälliga gömställe och stänger igen. De 
lägger ut madrasserna på golvet och ligger intill varandra och 
väntar på sömnen, insvepta i husbilens dofter av vittrande plast.

Loéfingrarna krafsar på Gawars kind. Andedräkten mot 
nacken som ett litet djur, hopkrupet för att hålla värmen, stävja 
oron. Han vet hennes koncentrerade ansiktsuttryck i mörkret. 
Hennes blinkande synöga. Känner hjärtat slå, försöker hålla 
sig vaken för att hon inte ska vara ensam. Tankarna suddas ut, 
viljan orkar inte. Han sjunker.

Loé viskar som om någon där ute kunde höra. »Tror du att 
vi kommer till floden imorgon.«

»Mm. Tror du.«
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»Kanske. Tror du att det går några båtar.«
»Det har de sagt.«
»Och ifall inte.«
»Tänk inte på det.«
Tystnad. 
»Jag försöker. Det är svårt.«
»Försök inte. Försök att inte tänka på fåglar. Eller på får.«
Tystnad. Loé lyfter på huvudet en aning, drar efter andan. 

»Nu tänker jag på fåglar som är får. Fårfåglar.«
»Ja. Vad gör de.«
»Flyger.«
»Försök att inte tänka på dem.«
»Det är nog för sent.«
»Det gör inget. Försök bara.«

Nästa dag tätnar staden ytterligare, gatorna krymper och husen 
tränger sig närmare inpå varandra. De följer järnvägen norrut. 
Då och då seglar måsfåglar över hustaken. En ny doft växer, 
först är den utspädd och kommer och går men den tjocknar 
och så småningom är varje andetag mättat av en frän kväljande 
stank. Som om något kolossalt urtidsdjur har gett upp andan 
och ligger och ruttnar i solen med buken i vädret, en vulkan 
av döda inälvor.

De kommer till en tågviadukt där två vagnar står kvar uppe 
på bron, resten av tåget har störtat ner när bron har kollapsat 
och ligger nedsänkt i en gulgrön algsörja.

Gawar och Loé blir stående och stirrar. Rashögarna från 
bron omgärdas av tätt byggda tegelhus och murar, så vid första 
anblicken ser det ut som om marken har kollapsat och någon 
sorts helvetesmateria har bubblat upp ur jordens inre och 
bildat en sänka där bron har störtat ner. Sedan lyfter de blick
en och ser att det fortsätter, längre ut står husen allt djupare 
nedsjunkna i ovattnet.
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När de tittar ner från broräcket förstår de var stanken 
kommer ifrån. De håller för näsan och andas genom munnen. 
Strandlinjen kantas av en grönsvart bergskedja av ruttnande 
tång som sträcker sig så långt de kan se.

Ingen av dem skulle kunna säga vad de förväntade sig att få 
se när de kom fram till floden men detta är något annat. Snä
vare och samtidigt mer oöverskådligt. En stinkande avgrund. 
En slutstation, knappast en nod på en färdrutt. En stad som 
marscherar som en förhäxad armé rakt ner i en förgiftad flod, 
hus efter hus, kvarter efter kvarter.

En brant trappa leder ner från viadukten till en översväm
mad öppen yta, det kan inte vara mer än halvannan meter djupt 
men algsörjan som flyter där nere är helt ogenomskinlig. Mitt 
på den öppna platsen står en ärggrön bronsstaty av en man 
med bar överkropp, han håller armarna höjda framför sig med 
någon sorts uppsvällda vantar på händerna. Det stämmer med 
vägbeskrivningen, detta är stället där färjan till norra stranden 
ska gå. Fågelskit har runnit från statyns huvud och axlar ner 
över kroppen.

De går nedför trappan. Strax ovanför flodytan svänger den 
hundraåttio grader via en avsats. Två små träbåtar ligger halvt 
nedsänkta i tång och sörja, för länge sedan förlorade. På bro
väggen vid avsatsen har någon målat ett meddelande med röda 
tecken, varken Gawar eller Loé kan läsa. De blir inte kvar 
länge, stanken är nästan outhärdlig och små pilformade flugor 
surrar runt öronen och vill in, de svärmar kring den ruttnande 
tången, lever där och förökar sig i otänkbara antal.

De slår läger i en av tågvagnarna för att höra när båten kom
mer, ifall den kommer tidigt på morgonen innan de har vaknat. 
De väntar där resten av dagen, håller sig i skuggan och äter 
sparsamt. Ingen av dem tar upp frågan om hur länge provian
ten kommer att räcka. Inte än.
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Ingen båt kommer. Ingenting rör sig, inget hörs förutom 
måsarnas hånskrik ovanför. Det här är vår värld. Ni kommer 
aldrig härifrån. Lägg er ner och dö så vi kan äta resterna.

Gawar är redan vaken när Loé stiger upp nästa morgon. 
Han står vid broräcket och spanar ut över floden, lyssnar efter 
båtljud. Ser på henne, rycker på axlarna.

Loé kastar en sten ner i vattnet. Floden sväljer den. »Hur 
länge ska man vänta innan det kommer någon båt.«

Gawar betraktar ringvågorna på den tröga flodytan. Blinkar 
långsamt, svarta fält under ögonen.

Loé: »Det här stället är som att köra ner huvudet i en rutten 
lökpåse. Det finns ingenting här. Det kommer ingen båt.«

»Den kanske inte kommer varje dag.«
»Eller kommer den inte alls. Det kanske kom en båt för 

hundra år sedan när de från Esmeralda var här. De tror väl att 
hela världen är som hos dem, att alla går och vallar sina får och 
har olika möten och allt bara funkar. Folk vet inte så mycket 
som de tror.«

En trött min. »Kan vi inte bara vänta tills imorgon med att 
ta ut katastrofen.«

»Och sedan.«
»Vi får gå ut och kolla vad som finns. Om det inte kommer 

någon båt –  « Han avbryter sig, låter nästa led i tanken vara 
osagt.

»Så du tror inte att den kommer.«
Den sjunkna staden ligger tyst framför dem. Gawars bleka 

röst, knappt mer än en viskning. »Jag vet inte mer än du.«

Ingen båt kommer den dagen eller nästa morgon. Febern ver
kar ha släppt greppet om Gawar. Han föreslår att Loé kan vänta 
kvar ifall båten skulle komma men hon vägrar, hon går dit han 
går, säger hon.

De rör sig längs flodstranden. Ibland går de in i husen, ibland 
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går de ner i någon källare eller garagevåning och letar efter vat
ten. Det bräckta flodvattnet har de blivit varnade för att dricka 
eller ens röra vid. Strandlinjen är diffus och alltid kantad av 
tång, ibland i bergsformationer, ibland utspridd i breda gyttje
fält. De hittar ingen båtplats, inget vatten, ingenting. Spruckna 
plastmöbler och bråte, rostande elektriska apparater. Formad 
sten, vittrande skepnader. Ruiner och hetta och tystnad.

Mitt på dagen klättrar de upp till takterrassen på ett ensamt 
tiovåningshus för att få överblick. De har hört om floden att 
den delar Port Ondeo i två halvor och att den är något annat 
än vad den var, att loppet har förtvinat och att havet har vällt 
in och tagit över. Ingen av dem har sett vare sig floder eller hav 
förut så de har inte vetat vad det innebär, inte kunnat föreställa 
sig mängden av vatten. Långt bort på andra sidan kan man ana 
att floden har svalt delar av staden även där. Fem svarta torn 
skjuter upp mot himlen, bakom dem kryper låga byggnader 
uppför sluttningar och branta klippor. Floden blänker i solen. 
Den vidgar sig mot havet österut, en trögflytande giftgrön 
vallgrav mellan ödestaden i söder och stadens levande hälft i 
norr där det sägs att det går att leva, i alla fall om man känner 
någon. De har rekommendationer men inga brev kommer att 
hjälpa så länge de är kvar på fel sida om floden.

I väster står resterna av en stolt vit bro som har förenat 
stadens två delar. Några av bropelarna hänger samman ännu, 
några saknas och några står kvar som förstenade jättesvampar 
med angripna hattar. Nära bron flyter något som är för stort 
och för oregelbundet för att vara en båt. Kanske är det en ö 
under bebyggelsen, inget land syns, det ser ut som en flytande 
kåkstad. Det stiger eldrök från ett par ställen.

Staden nedanför dem känns låg nu, den hukar under ett 
täcke av röda tegelpannor, en del av taken är nedstörtade eller 
insjunkna. Gatorna ligger under vatten i ett tiotal kvarter innan 
husen helt har slukats av floden. En flock måsar kretsar där 
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ute mellan de sjunkna husen och turas om att dyka ner mot 
någonting de har hittat. Söderut fortsätter ödestaden så långt 
ögat når.

Ovanför, öppen himmel. Samma ursinniga bländljus.
Loé klättrar upp på en bänk vid terrassens uppskjutande 

ytterkant. »Det stinker inte lika mycket här uppe.«
»Nej.« Gawar sätter sig i skuggan av en ventilationskåpa. 

»Vi kan vila ett tag.«
»Är du sjuk igen.«
»Det är ingen fara. Vi väntar tills solen har sjunkit lite.«
Loé står kvar. Längs gatan nedanför kommer ett djur gåen

de, det stryker längs fasaderna och håller sig i skuggan. För Loé 
är det först en hund med ovanligt yvig svans och pälsmönster 
i svart och silvergrått. Sedan blir det något annat.

Strax innan höghuset där Loé befinner sig stannar silver
räven och tittar upp. Det är henne han ser. Han står där alldeles 
lugn och Loé håller andan, hon vet inte vad det är för varelse 
förutom att det inte är någon hund och sedan är den i rörelse, 
den viker av och försvinner in i en gränd. Hon vänder sig om. 
Gawar sover.

Solen är på väg ner när de återvänder till floden. Loé klättrar 
upp på en bil och vidare ut över resterna av ett kollapsat hus. 
Ruttnande tång runtom den lilla halvön av tegel och betong. 
Luften dallrar av värmen som stiger från geggan, flodens svarta 
avföring.

Hon går längst ut på ett sluttande betongblock vid vattnet 
och står där och stirrar med tålmodig koncentration, så som 
alla barn i alla tidsåldrar har stirrat ner i hav och gölar på 
spaning efter pilgäddor och sjöormar, små salamandrar eller 
ofantliga pansardjur. Hon fäktar mot flugorna som surrar 
omkring ansiktet.

Gawar står kvar inne vid land. »Ser du något.«
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»Jag såg något nyss.« Någonting rör sig under ytan. Rösten 
åker upp. »Där var den igen. Kom hit. Kom.«

Gawar drar en suck och påbörjar klättringen. Just innan han 
är framme glider en svartglänsande varelse upp ur vattnet och 
kippar efter luft. En ödla, ungefär lika lång som hans underarm. 
Den dyker ner igen och försvinner.

»Såg du den.«
»Jag såg att det rörde sig.« 
»Det var en draködla tror jag.«
De står kvar och väntar. Ingenting händer. Solen sjunker.
»Gawar, vi kan inte gå än. Den måste komma upp igen och 

andas.«
»Den kan dyka upp var som helst. Du kommer ändå inte 

kunna ta den.«
»Men jag vill att du ska se.«
»Vi kan se imorgon. Jag vill tillbaks innan det blir mörkt.«
»Bara lite till.« Loé stirrar oavlåtligt ut i vattnet, mer kan 

hon inte göra, ett par steg ut och hon hade sjunkit till midjan 
i tånggegga.

Gawar börjar klättra tillbaka över betongskravlet. »Kom nu, 
vi –  «

Loé märker inte hur han stelnar till och blir stående. »Men 
Gawar, vänta.«

»Du behöver komma hit.«
»Vad är det.«
Två figurer står uppe i en backe ett stenkast bort. »Loé, nu.«
Tonen får Loé att vända sig om. Hon klättrar över betong

klumparna upp till Gawar. Ingen av dem säger något. Främ
lingarna har inte rört sig, de står i en gränd mellan två låghus. 
En av dem sträcker upp en hand till hälsning. Den andra håller 
ett bylte i famnen. Gawar besvarar gesten med en liten fördröj
ning. De börjar ta sig in mot land.

Loé går bakom Gawar. »Du tänker väl inte gå dit.«
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Han svarar inte. De kommer iland via samma bilvrak och 
Gawar stannar upp, Loé vill fortsätta längs stranden. »Kom vi 
går. Jag gillar inte dem.«

»Du gillar ingen, Lilo.«
»Jag gillar dig.«
Gawar ser på henne, hennes ensamma arga öga. Ett leende 

blommar upp, han är inte beredd på det själv. »Du kan inte ens 
se ansiktena, hur kan du veta om du gillar dem.«

Loé ler inte. »Ibland vet jag saker som du inte vet.«
»Jag har hört att folk inte vet så mycket som de tror.«
»Och jag har hört att folk härmas när de inte har något eget 

att komma med.«
Han suckar. »Vi letade efter någon att fråga och nu har vi 

hittat någon.«
»Jag letade inte efter det. Jag letade efter en båt.«
»Och hur tycker du att det gick. Du kan vänta här om du vill.«
Gawar går fram en bit, lyfter ena armen till hälsning och 

stannar. Loé står kvar, missnöjd. Främlingarna går honom till 
mötes och stannar när han gör det, det är sexsju steg mellan 
dem. Den äldre bär ett spädbarn vid bröstet, inlindat i ett 
tygstycke så att bara en svart hårmatta skymtar fram. Bakom 
henne står en mager flicka med lätt skelande blick, äldre än 
Gawar men knappt vuxen, kanske en syster till spädbarnet. 
Halvöppna ögon.

»Jag kan hjälpa dig.« Tonfallet är så likgiltigt att det hon 
säger inte går att uppfatta som något erbjudande om hjälp; 
snarare påminner det om en tiggande människas illusionslösa 
vädjan om att få hjälp, upprepad så många gånger att den har 
blivit en del av omgivningen, lika omänskligt neutral som en 
strykhunds glåmiga blick.

Gawar låter saken bero. »Ska ni över floden.«
Flickan svarar inte. Hon ser på Gawar hela tiden, uttryckslös 

och ogenerad. Kvinnan med spädbarnet stirrar tomt framför 
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sig som om det som sker inte har med henne att göra. Som 
om hon är barnet.

Flickan: »Vi kan göra det om du vill. Kan du betala.«
Gawar backar undan lite. »Göra vad.«
Flickan håller sin slutna hand framför ansiktet. Det ser ut 

som om hon har fått något i munnen, tungan far omkring så 
att kinden buktar ut.

Gawar: »Jag vet inte vad du vill.«
Hon rycker på axlarna. »Mig spelar det ingen roll.«
»Vilket.«
En loj blick på Loé. »Vad gjorde ni där ute. Var är eran 

grupp.«
Gawar vinkar åt Loé att komma fram, hon står en bit bort 

med armarna i kors och blänger. »Det är bara vi, ingen grupp. 
Hon såg någon ödla i vattnet, jag vet inte.«

»Vem sa åt er att leta ödlor nu. Vet ni ingenting.«
»Ingen har sagt något. Vi är själva. Vet du om det går några 

båtar. Vi måste över till andra sidan.«
Hon skakar på huvudet, oklart om det är ett svar på frågan. 

En misstrogen min. »När kom ni.«
»Det är några dagar sedan. Kom ni också med tåget från 

Esmeralda.«
»Så vadå. Går ni ensamma, du och hon.«
Gawar tittar över axeln, Loé har kommit lite närmare. Han 

nickar. »Hon och jag.«
»Så ni gick inte till lägret.«
»Är det där alla från tåget är.«
»Det kom en del nya för några dagar sedan, jag trodde ni 

var med dem.«
»Vi satt … Vi gick av på ett annat ställe.«
Hon glor på honom ett tag, halvt intresserad, sedan slocknar 

blicken och glider undan, bort mot floden. »Man kan ta dem på 
morgonen om man går ut tidigt, ödlorna. Nu är meningslöst.«
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»Hur då ta.«
»De går upp på land på natten och gömmer sig i husen. Man 

tar dem när de sover.«
»Med händerna.«
»De är starkare än man tror och de slår med stjärten så det är 

bättre att få död på dem snabbt. Klubba dem eller spetsa dem.«
»Har du gjort det.« Loés skeptiska röst. Hon har smugit 

fram och står lite bakom Gawar.
Flickan: »Jag har sett. De med gult på sidan är honorna, de 

är fetare.«
Gawar: »Vet du om det går några båtar till andra sidan.«
»De har slutat gå. Det står skrivet någonstans. De samlar 

grejer till en flotte uppe i kyrkan.«
Gawar: »Ska ni bygga en flotte.«
»Jag ska inte bygga något.«
»Så lägret är i en kyrka. Tar de … Tar ni in folk.«
»Det är väl bara att gå dit. De som inte kan bidra åker ut. 

De skickade ut någon gamling för ett tag sedan. Han var dålig, 
hostade blod.« Hon ser på ungen i kvinnans famn, den har 
börjat gny. »Vi måste gå. Den nya generationen blir rastlös 
när man står still.«

Barnet börjar kränga i sin linda, gnyendet är på väg att gå 
över i skrikande. Kvinnan trampar på stället och vaggar barnet 
utan att blicken lämnar tomheten; kroppen gör vad den måste, 
medvetandet är i ett annat land, en annan tid.

»Var är den där kyrkan.«
Flickan har fastnat med blicken igen, nu på ungen. Den nya 

generationen. Hon pekar inåt land. »Du ser tornet där.«
»Vem ska jag säga att jag pratade med.«
»Vad.«
»Vad kallas du.«
»Olika.« Hon ser på honom, överväger alternativen. 

»Corinne är mitt riktiga namn.«
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