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Egentligen borde ingen berättelse få börja med en 
smäll bakifrån. Ändå gör den här det. Landsvägen är 
fortfarande fuktig från en skur som kom tidigt under 
de få timmarna då det var mörkt. Regnvatten i gropar 
på asfalten. I gräset klänger droppar. Om några tim-
mar kommer allt att ha torkat bort i hettan. 

Hon är nitton år och lite bakfull. Sätter en fot framför 
nästa, har lite bråttom. Himlen blankblå. Det kommer 
att bli en varm dag. Bussen som ska ta henne hem går 
tidigt på morgonen. Ännu är det dagg i dikena. Mas-
kar och insekter och katter och fåglar vaknar, säkert 
vaknar också människor i hus just nu. Sträcker på sig, 
kokar kaffe, sätter på radion. 

Krönet längre bort har sagts vara det vackraste i 
världen. Därifrån ser man havet. Hanöbukten. Och 
fält som vida breder ut sig. Äppellundar och stockhol-
mare på semester. Det är landsväg sjutton utanför en 
meningslös håla i ett av Skånes allra vackraste hörn. 
Vid sidan om vägen växer det hundkäx och prästkra-
gar och någon blomma hon inte kan namnet på. Ännu 
är hon sömnig.
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Vykortslikt vackert. 
Det är ett ungt hjärta som slår, slår, slår.

Hon står med sin överfulla ryggsäck vid vägen och 
väntar på en buss med trasiga säten och dålig luftkon-
ditionering. Bussen ska ta henne hem, bort från landet, 
hem till Malmö. 

Hans leende från i går natt går inte att bli av med. 
Blänket i ögonen när han log. Läpparna. Rödvinet som 
fastnat i hans högra mungipa, där huden är lite grövre. 
Hans mjuka armar runt hennes axlar. Hur snabbt det 
gick. Hur det inte gick att vänta. Han var bara någon 
kompis till någon annans kompis. Hon är ganska säker 
på vad han hette men det kan vara fel. Trots det: hans 
besvikelse när hon sa att hon hade satt klockan för 
att passa bussen nu på morgonen. Klev över gamla 
ölburkar, försökte smyga för att inte väcka dem som 
sov i soffan. Kanske kommer de att höras igen.

Det är början på en alldeles perfekt sommardag. 
Ingenting är dött, allt existerar. Liksom nyfött. Hon 
får ett sms från Maccen. Han skriver att han saknar 
henne så så så mycket. Han är på festival, säkert har 
han inte ens gått och lagt sig än. Hon ler. Ofta har hon 
fått höra att hon ler vackert.

Det är en grå Volvo med smutsiga rutor som ingen har 
tvättat på länge. Det är vita streck längs vägkanten 
som ska leda bilen rätt men som inte gör det. Det är 
en rusande bil med en nummerplåt som egentligen inte 
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alls borde spela någon roll, men som spelar all roll. Det 
är en landsväg utanför en meningslös håla och sen är 
det bara hennes röst –

”Mamma, var är mamma?”

Det är hennes kropp på fel ställe och det är ett hjärta 
som knappt slår längre. Daggen fortsätter att torka 
och insekterna, katterna, fåglarna, maskarna, männi-
skorna att vakna. En förutsättning för berättelsen kan 
ju tyckas vara livet. Ändå börjar allt såhär, med döden. 
Bilen kör i åttio kilometer i timmen. Rakt in i henne, 
det som är själva hon, kör den. Det är inte meningen 
men vad spelar det för roll. 

Jag heter Joan. 
Nu dör jag nästan.
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Joan

Bredvid mig på vägen ligger hud och jag undrar vems 
den är. Asfalten har fått en röd nyans och flugorna 
trängs. Jag vänder huvudet åt vänster. Där min kropp 
tidigare fanns saknas nu något. När jag håller upp 
handen framför mig är den klibbig. Jag försöker hålla 
blicken still men det går inte. Allt skakar. Marken har 
tappat fäste. Någon säger:

”Lever du?” 
Händer tar hårt i mina axlar, håller min kropp sådär 

som jag sett folk göra på film. Varför tar de i min kropp 
så, snälla kan de sluta. Jag säger: 

”Jag lever.” Och vill fråga varför jag ligger här på 
marken och varför min kropp gör så ont, men det 
går inte. Orden hänger inte längre ihop. Så jag säger 
ingenting, bara vänder på huvudet och försöker se vad 
som händer runt omkring mig. 

En bil vars framdel inte längre finns står två meter bort. 
Den är bara borta. En halv bil. En kvinna bredvid mig 
sväljer sina skrik i gråten. Hon gråter som om det är 
hela hon. Händerna i pannan, röda ögon, tårar över-
allt, bortom sans. Bilrutan är blodig och trots att det 
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sitter en människa i bilen syns det inga tecken på liv. 
Rök blandar sig in i dagen. Dagg och rök och blod. Vad 
som är vad är svårt att veta. Någon säger: 

”Hade du stått lite åt höger hade du inte levt. Då 
hade bilen kört in i hela dig. Herregud, bara två cen-
timeter från en säker död.” Och jag nickar utan att 
förstå. Hur kan de veta så precist? Två centimeter, 
med tydlighet som på ett måttband mellan döden och 
livet. En fågel skär över den blå himlen och jag kan 
inte längre röra mig. Inne i huvudet försöker jag resa 
mig. Stödja mig på armbågarna. Ta ett språngkliv och 
skaka av mig allt det här. I verkligheten ligger jag kvar. 
Det går inte att göra annat. Min kropp har försvunnit. 
Jag kan fortfarande tänka men sitter inte längre fast 
i något. En klibbig äcklig vätska ur min kropp som 
inte verkar ta slut. Så intimt mot den varma asfalten. 
Någon säger:

”Jag har ringt ambulansen.” 
När jag försöker svara går det inte. 
”Lever du?”

Bara lite senare ligger min kropp på en bår. Sirenerna 
tjuter i morgonen. Mina vener är svåra att hitta och 
ambulanspersonalen svär tyst. 

”Fan.” 
Till slut hittar sprutan rätt, blodet tar sig genom 

slangen. Min mamma gråter. Hur hon kom hit vet jag 
inte. Hon brukar aldrig kalla mig älskling. Inte för att 
hon inte älskar mig, utan för att ordet är svårt att säga. 
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Nu är det ett obehagligt och upphackat substantiv där 
ä:et följs av gråt och resten försvinner i hennes händer 
som bestämt drar bort tårarna från kinderna, ögonen, 
munnen. Mammas hand är varm och jag känner hennes 
puls genom våra sammanflätade fingrar. Den är snabb. 
Ojämn. Rusande. Hon ser ut att ha åldrats hundra år 
sedan jag såg henne sist. Då hade hon planterat nya 
blommor på kolonilotten och hade lite jord på kinden. 

”Sätt dig ner mamma, allt blir bra”, säger jag. 
Sedan blundar jag. Vad ska man säga till någon vars 

barn nästan har dött? Gråten har skapat fåror jag ald-
rig sett i mammas ansikte. Fanns de där förut, eller kom 
de i dag? Jag vet inte. 

”Här ligger jag”, säger jag och den allra snällaste 
ambulanssjuksköterskan svarar.

”Ja vännen, som det kan gå.” Hon ler mot mig. Så 
säger hon det igen. Samma som kvinnan på vägen. 
”Det är ett mirakel att du är här. Så nära döden. Hade 
du stått lite längre ut i på vägen”, hon tystnar. ”Ja, 
verkligen ett under att du lever.” 

Hon stryker min panna och handen är kall och lugn. 
Det är bara jag som är skadad i ambulansen och 

ingen svarar när jag frågar var mannen som körde är. 
Jag frågar igen. Och igen. 

”Tänk inte på det nu”, säger sjuksköterskan och tar 
min hand i sin. ”Just nu handlar det här bara om dig.” 
Hon har en plasthandske på handen och jag greppar 
hårt. Nu handlar det bara om mig. 
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Mamma gråter och jag vill säga något för att trösta 
henne. Jag sträcker fram en hand men den når henne 
inte. I stället blir det svart. 
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I drömmen besöker Maccen mig på sjukhuset. När 
han stiger in genom dörren följer en doft av renhet. 
Tvätt som torkat utomhus i maj. Så doftar han. Jag 
söker efter hans vanliga nikotinlukt men hittar den 
inte. Redan då borde jag inse att det är en dröm och 
inte verklighet. 

Det är ett sjukhus i en mindre småstad i norra  Skåne. 
Grått, vitt. Det är byggt på sextiotalet och tanken bak-
om är maximal yta för pengarna. Jag är en nästanvux-
en som har nästandött i nästanmalmö. Det vet jag, 
trots att det är en dröm. Det är tre fakta som getts till 
mig. 

Maccen bär vitt, klädd i ren och blank kostym och 
ser ut att vara tagen ur en dansfilm från trettiotalet. 
Om jag hade kunnat välja vad jag själv skulle säga och 
om det inte varit en dröm hade jag retat honom för det. 
Ska du fria till någon va, ska du gå på bal, ska du spilla 
ketchup på den där, hade jag sagt. Han hade skrattat. 
Jag skulle aldrig berätta för honom hur mycket han 
betyder för mig, men eftersom det är en dröm och inte 
verklighet så gör jag det. 



15

”Du är min allra bästa vän. Vad jag älskar dig.” 
Han svarar inte. Ler bara brett. Jag frågar honom 

varför han är klädd så fint.
”Det vet du, Joan”, säger han. Och det låter som 

om han verkligen tror att jag vet det och inte försöker 
vara taskig. 

”Är det min begravning?” säger jag. Det skulle göra 
saker och ting lättare att förstå. En begravning vet jag 
vad det är. 

”Nej, inte alls!” 
Han har snus mellan tänderna och inte under läppen 

som man ska. Ur kavajfickan sticker en röd ros upp. 
Runt halsen har han en fluga. 

”Varför är du här då?”
I drömmen ekar frågan längre än vad som är möjligt. 
I drömmen existerar inte smärta. 
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När jag vaknar är himlen molnfri, strilad genom filter 
av regn och oväder. Bredvid mig sover mamma på en 
stol. Hon kommer att få ont i ryggen av att sova så.

En sjuksköterska kommer in, han frågar om jag vill 
ha något att dricka. Sen säger han något jag inte förstår. 

”Du lever.”
Hans leende är brett, verkar glad över att kunna säga 

det. Som om det är en present till mig. En glad över-
raskning. Runt halsen har han en fjäder. Liten, knappt 
synlig. Kanske från Sydamerika. En kärleksgåva? 

Du lever. 
Jag har ingen aning om hur jag ska svara på det. 
Nickar. Svarar sen. 
”Lite vatten vore gott.”
”Det fixar jag”, säger han, och dörren går igen bak-

om honom. Det sitter en affisch med blommor på den. 
Rosa, gula, röda. Stora och brutala, sådana som inte 
växer i Sverige. 

Jag har sjutton missade samtal och tjugotre sms. Alla 
är från Maccen. Det är märkligt. Han är ju på festival 
i en skog i Småland. Han borde stå på en spelning eller 
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köa till mattält eller hångla på en konsert just nu. Jag 
ska just skriva till honom när hans namn dyker upp 
på skärmen. 

Utan att tänka efter svarar jag. 
”Hallå”, säger jag. 
”Du lever.” 
Som om någon har dött hulkar han i andra änden. 
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Maccen

När Joans mamma ringer första gången sitter jag i mitt 
tält. Det är svett i lager, smuts överallt på kroppen, 
kalsonger som vänts ut och in för att kunna  användas 
en dag till. Ett technoband med sjukt oklart namn 
ska spela på kvällen och jag har nästan slut på öl. 
På tåget upp från Malmö skröt jag om att min rygg-
säck bara var fylld med öl. Skitbillig sådan, med polsk 
bak sidestext och hög procent alkohol. Jag hade köpt 
två flak från en bil på Södervärn och sen packat med 
precision för att få ner allt. Vi skulle planka in och jag 
skröt om att jag inte ens hade ett ombyte med mig.

”Kolla här! Den här ryggan är bara full av bärs”, 
sa jag. 

”Exakt som i Love Actually när han bara packar 
kondomer”, sa tjejen jag ville försöka ligga med. 

Vi skrattade ihop. Pågatåget var packat, drog förbi 
håla efter håla genom Skåne mot Småland.

Nu är det mammans namn på mobilen. Jag har näs-
tan inget batteri kvar och det är så långt till närmaste 
laddningsstation. Hon ringer nog fel. Dessutom, tänk 
om det handlar om en räkning vi har glömt att betala. 
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Jag trycker bort samtalet och packar de få ölen som 
finns kvar. Fem stycken, sorgligt varma. Jag kommer 
att få fullt av vitt skum på mig när jag öppnar någon 
av dem. Ryggsäcken klibbar mot huden när jag drar 
på mig den. Dunkande ölburkar mot ryggraden. Aldrig 
slår tanken mig att något kan vara fel.
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Jag fyllde tjugo i januari och gick till Systemet samma 
dag och köpte deras allra billigaste whisky för att fira. 
Det var märkligt att gå in på en plats som tidigare varit 
förbjuden mark. Kom på mig själv med att inte smälla 
fram lika hårt med kängorna som vanligt, nästan smy-
ga i stället. Inte vilja bli påkommen. 

”Har du legitimation?” 
Fingrarna darrade när jag räckte fram legget. Tänkte 

av någon anledning att han i kassan skulle neka mig 
bara för att. När jag gick därifrån var jag besviken över 
att jag inte kände mig lyckligare. Jag ringer fortfarande 
langaren lika ofta. Han har fått en son, och ibland 
sitter barnet med i bilen när vi kör rundor i Malmö. 
Vi snackar lite politik, lite musik, lite hur det är med 
hans familj. Hans son sitter i baksätet i en barnstol. Det 
är ett gulligt barn, mörkt hår, stora ögon. Jag tycker 
bättre om känslan att ge bort femtiolappar i gamla 
Volvobilar än på Systemet.

Joan och jag satt i vårt kök den dagen när jag fyllde 
år. Nittonde januari, skitlänge till sommarsolstånd och 
ljus. Lägenheten var nystädad och hon hade satt på hög 
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musik. Johnny Cash. Armarna över huvudet och håret 
som flög fram och tillbaka när hon sjöng med. Hon 
hade köpt fåniga partyhattar och serpentiner som hon 
leende blåste ut över mig. Ena änden fastnade i mitt 
hår, andra landade i drinken som jag hade blandat. Det 
var whisky och cola. Grimaserande starkt. 

”Fan vad du är gammal!” 
”Som om du inte kommer be mig att köpa ut hela 

tiden.”
Vi hade bestämt att det enda som var bra med janu-

ari var att jag fyllde år och lovat varandra att fira min 
födelsedag på ett sätt som fick månaden att kännas 
värd något. Hon gav mig tre böcker och en mössa i 
present. Sa att mössan skulle hålla mina lockar i styr 
och böckerna mitt inre rent. 

”Vadå rent?”
”Du vet, lite mindre ensamt.” 
Samma kväll sköts en ung kille ihjäl i Rosengård. 
”Han var född nolltvå”, sa Joan, läste högt från 

nyhetsartikeln. ”Dog efter ett skott i huvudet. Än så 
länge har de inte gripit någon.” 

Jag minns att jag sa att det var helt sjukt hur hans 
föräldrars liv var förstört för alltid, medan vi skulle 
glömma bort honom inom en halvtimme. Att han 
skulle bli en i mängden, bara på grund av att han inte 
hette Simon och var vit och bodde i Lomma eller nåt. 

”Hur kan liv levas så parallella, jag fattar verkligen 
inte det”, sa jag.
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Vi somnade först när det nästan hade blivit ljust nästa 
morgon. Lindade våra armar om varandra för att hålla 
värmen och känna oss ankrade i något. Inte en sked, 
mer två bitar mekanik som hittat varandra och knappt 
gick att bryta isär. 
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