
Candelarias hus









Till alla mina vänner som en gång
legat på ett bord och varit döda.
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José María förstod att hon var död redan när han såg henne 
sova. Hon hade inte sovit på dagen så länge han kunde min
nas, och José María var femtiofyra år.

Genast gjordes bordet i ordning. Soledad och Paty dra
perade bordsskivan med silkespapper och knöt nyplockade 
blommor kring bordsbenen. Bougainvillea, hibiskus, ama
ryllis. José María meddelade Jesús. Jesús ringde prästen, och 
liket kläddes av.

De tvättade henne noga med en disksvamp. Spåren drop
pade ner på jordgolvet. Tvålvattnet värmdes upp av solen 
och blodet absorberades av den jord som hyst liket och 
hennes grannar i ett halvt sekel. Soledad och Paty arbetade 
noggrant, under tystnad. Blå tvål och Soledads parfym lade 
sig som en hinna över dödens lukt, och över sådant som alla 
skulle komma ihåg, men som ingen ville minnas.
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Paty valde den brandgula kjolen. Sedan gick hon hem 
efter en av sina finblusar, småblommig med volangdetaljer 
vid bröstet, och ett par nyare tygskor. Soledad målade likets 
läppar hallonrosa och valde tre olika toner av blått till ögon
locken. Det midjelånga håret borstades noga och återställ
des sedan till den hårda flätan i nacken. Med gemensamma 
krafter lyfte de upp kroppen från madrassen på golvet och 
placerade den på bordets mitt.

Gästerna kom i skymningen. De kom från Helikopter
fältet, från flodhållet och från Apskogen, och de hade alla 
något att tacka liket för. Utan hennes snabba åtgärd i Pau
linas livmoder för tjugotre år sedan hade Soledad inte fötts. 
Utan hennes kunskaper i vattensåddens hemligheter hade 
de varit tvungna att gå ända ner till floden för att tvätta och 
hämta vatten till mat. Utan hennes pådrivande i elfrågan 
på nittiotalet, det artigt aggressiva sättet mot politiker och 
elbolagsfolk, hade de förmodligen fortfarande levt utan 
tv och mobil. Utan hennes gröna fingrar, hennes förmåga 
att planera kaffeskogen så att kaffebuskarna fick exakt rätt 
mängd skugga, hade de inte haft råd med vare sig skola eller 
vattenledningar. Och utan hennes insats när en trasig kvinna 
kom gående längs landsvägen en dag för många år sedan 
hade Eugenia inte haft något hus. Ingen i Allmänningen 
hade haft något hus, än mindre någon mark. Vad är en män
niska utan ett tak, mi gente ? Vad är en bonde utan jord ?
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Candelaria hade fört dem hit. Hon hade blåst luft i vild
markens näsa och gett den mänskligt liv – tvätthoar, kaffe
torkar, häcklor, eldstäder och komposter. Hon hade skapat 
en plats och namngivit den. Allmänningen hade fyllts med 
innehåll : arbete, kroppar, minnen och erfarenheter. 

Alla var där. 
Prästen kunde inte komma upp från La Esmeralda förrän 

klockan nio, så Jesús höll i bönen tills vidare. Radbandet 
svängde i hans valkiga näve. Heliga Maria Guds moder, bed 
för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen. Kören stöttes 
ut i natten, mot kaffeskogen, eldflugorna i bananlunden och 
mot natthimlens silverspray. En kolsvärtad kanna vibrerade 
mot eldstadens galler. Candelarias hus luktade hembygd. 
Rök, kaffe och citrongräs, men också kropp : parfym, svett, 
förruttnelse. Dagen hade varit het och molnfri.

José María gick runt med en flaska aguardiente. När alla 
hade druckit gick han fram till sin mor. Han satte snapsglaset 
vid hennes läppar, gav hennes strupe dess sista slurk alkohol 
och torkade hennes mungipa med en näsduk.

Samma kväll anlände en ny invånare till Allmänningen 
och Candelarias hus. Men då hade Paty tagit ton till en 
sorgsen allsång och det var ingen som hörde mig.
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Säkerhetspolisen

Vägen går längs med jordens ryggrad, via jordens hjärta och 
jordens lunga. Den går långsamt, aldrig mer än i femtio, och 
den är pyntad med små skeva kors.

Jag kör.
En långtradare passerar, sedan en motorcykel och en 

lastbil, presenningen slår som ett segel. Vid varje möte 
spänner jag nackmusklerna och böjer ryggen över ratten. 
Sikten blockeras av krökar. Vi passerar ett vattenfall och 
bilrutan blir prickig på ett ögonblick. När vindrutetorkarna 
sopat undan dropparna har jag stupet i periferin. Bottnen är 
osynlig under urskog och ånga. Jag bromsar in. Vägen ger 
mig en känsla av att jag kör för fort, har för bråttom, är för 
nonchalant. Ändå dröjer sig namnen kvar.

Blåvattnet, Hoppet, Silverströmmen.
La Fortuna, Bella Vista, La Esmeralda.
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När en vit jeep dyker upp från ingenstans och kör om i 
en snäv kurva vaknar vi till alla tre, fast det bara är C och 
Trollungen som har sovit på riktigt. Vi glider till höger, mot 
stupet, och sedan till vänster, mot bergväggen, innan däcken 
får fäste i väglaget och jag hittar riktningen igen.

– Hur gick det ? ropar jag och fångar mitt barns blick i 
backspegeln.

Han ser på mig med sömniga ögon, säger ingenting. Lutar 
sedan huvudet mot fönstret. Jag vet inte om han somnar om 
eller bara tittar ut.

C skrattar bredvid mig. 
– Jävlar, såg du ? 
Han visar med tumme och pekfinger hur nära det var 

att vi rasade ner i stupet. Ett par dunsar mot branten och 
karossen hade tryckts ihop som en konservburk, säger han. 
När bilen till sist nått botten – kanske hade vi blivit häng
ande i en trädkrona några sekunder ? – skulle vi ha varit 
försvunna för alltid. Genast skulle blad och grenar sluka 
oss från omvärlden. Inom någon månad skulle vi ha varit så 
överväxta att det inte ens gått att upptäcka oss från marken. 
Och även om någon skulle hittat oss hade vi främlingar inte 
fått något kors vid vägkanten. Folk har tillräckligt med min
nen att korsfästa. Vi hade begravts för alltid. Urskogen är 
glömsk, mi amor. 

Han låter som på teater. 
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Jag berättar om det kraschade Cessnaplanet fullt med 
marijuana som Michael Douglas och Kathleen Turner 
hittar i Den vilda jakten på stenen. Scenen då de slår sig 
fram genom djungeln med en machete och plötsligt står 
öga mot öga med knarkpilotens ruttnande ansikte bakom 
kabinglaset. Jag hyrde den på video med min mamma när 
jag var kanske tio år. Det var min första bild av Colombia 
och kanske är det därför den fortfarande finns kvar. Trots 
att jag aldrig vare sig sett en machete i bruk eller träffat en 
knarkpilot framkallas scener ur den filmen på min näthinna 
varje gång jag hör landets namn uttalas. Bilderna är inte 
klara, mer som färger och mönster som tränger fram och 
som jag måste göra mentalt motstånd mot för att de inte ska 
forma sig till en fördom. 

C pekar på en fågel som han säger att jag måste se. Den 
flyger under oss, mellan träden därnere. Vingarna är helt 
utsträckta. Mörkbrun färg och något vitt på vingspetsarna, 
säger C. Själv kan jag inte se den. Jag måste ha fått något i 
ögat. Men mellan blinkningarna upptäcker jag något annat. 
Den vita jeepen som körde om. Den står underligt parkerad 
snett över vägbanan. I samma ögonblick som jag ställer mig 
på bromspedalen skriker C att jag måste bromsa.

– Men bromsa då !
– Jag gör ju det !
Vi hinner inte säga något mer till varandra. Däcken dunsar 
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ner i diket. Plåten skramlar när vår motorhuv knycklas ihop 
mot bergväggen. Mitt huvud slungas framåt av stöten, pan
nan slår i ratten. En sten donkar mot biltaket.

C : Är du okej ? Är du okej ?
Mitt barns röst : Mamma. Mamma.
C : Bra. Vi är bra. Allt är bra.
Förutom deras röster är det nästan tyst.
En sjungande fågel, fotsteg och suset av min hjärnas för

virring när jag försöker koppla ihop bilden framför mig med 
verkligheten. Två män glider ut ur motljuset. Siluetter av 
fladdrande jackslag och armrörelser jag har sett på film. Det 
är vapen de håller i händerna. 

– Kör Ellen, skriker C. Kör för fan !
– Va ? Vart ?
– Vänd om, vrålar han. Kör, bara kör ! Backa för helvete ! 

Kopplingen, lägg i kopplingen ! Gasa !
– Jag gasar ju !
Hjulen snurrar. Bilen rör sig inte. Någon sliter upp bildör

ren och skriker att jag ska stänga av motorn. 
– Ut ur bilen !
Mannen skriker igen. Jag gör som han säger. Rösten är 

aggressiv på ett särskilt sätt, kall och utan rädsla. En varm 
dunst av saliv och andedräkt stöter mot örat.

– Händerna på taket, hora !
– Stå still, gonorrea !
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Jag ser C :s böjda huvud på andra sidan bilen och känner 
händer som inte är mina gräva i mina kläder och ta på min 
kropp : midjan, magen, benen. Jag ser mitt barn på andra 
sidan rutan. Trollungen vinkar. Jag vinkar inte tillbaka. Jag 
vet att de skjuter mig om jag gör det. Jag vet att de skjuter 
mig i alla fall. Jag bara vet det.

Händer på min kropp igen, gräver i jeansfickorna, först 
framfickorna, sedan bakfickorna.

Bara han inte får se det, tänker jag och ser på Trollungens 
lilla ansikte bakom det dammiga bilglaset. Den lilla näsan, 
de rufsiga testarna till lugg, de bruna ögonen som blir gröna 
i viss sol. Det är första gången i hans liv som hans mamma 
inte vinkar tillbaka till honom när han vinkar till henne.

En hand skjuter min nacke framåt, pressar mitt huvud 
mot bilrutan. 

Han kommer att få se det. Även det vet jag nu. Min hjärn
substans och mitt blod. Förvåningen i min blick när kulan 
gör flis av skallbenet, mina ansiktsmuskler som förvrids i 
dödsögonblicket och stöps till ett minne som kommer att 
förfölja honom under alla nätter. Han kommer inte att min
nas någon hemlig regnskogsdimma eller makalösa utsikter. 
Bara mammas förbannade idé, hennes otacksamma längtan. 
En tragedi så onödig att alla omkring honom kommer att 
gräma sig över onödigheten så länge han lever. De säger 
det inte direkt till honom, men han kommer att höra deras 
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tassel och deras tankar ändå. Vad tänkte hon på ? Varför tog 
hon inte den stora motorvägen som alla andra ? Va ? Varför 
skulle hon alltid göra annorlunda ?

Om nätterna kommer han att minnas det omedelbara 
efteråtet. Blodet på rutan. Hur hans kletiga små godisfingrar 
slog mot glaset, som om han fortfarande trodde att hans 
vinkning skulle besvaras.

Förlåt, min Trollunge, men nu skjuter de mamma.
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La Esmeralda

Någon har textat HOSPITAL i mörkgrön målarfärg på 
fasaden, men det känns mer som att en hälsobrigad har in
rättat en provisorisk mottagning på den smala tvärgatan. 
Målarfärg flagnar på väggarna och på sina ställen är putsen 
borta. Ljusgrönt kakel på golvet i entrén. Knapp belysning. 
Jag är på väg att gå förbi receptionen – ett bås i obehandlade 
triplexskivor – och blir tillbakaropad.

– Privat eller vanlig ? frågar sjuksköterskan bakom luckan. 
Ja, du kan betala för undersökningen va ? Annars är det rätt 
lång väntetid.

Hon nickar mot de som väntar på en långbänk vid väg
gen. En man lutad över en krycka. En tonårstjej gungar ett 
spädbarn. Ytterligare två kvinnor med barn i knäet, och en 
äldre kvinna som ser ut att sova med pannan mot käppen.

En röd droppe framträder vid mina fötter. En till. Jag 
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försöker smeta bort blodet från kaklet med sandalen. Fog
massan har vittrat bort. Det slår mig att mitt blod kommer 
att fastna mellan plattorna och finnas kvar där för alltid. 

Jag nickar. Jag kan betala. 
– Då så, säger sjuksköterskan. Du kan gå in med en gång.
Mannen med kryckan byter position. Mamman fortsätter 

gunga barnkroppen. Den äldre kvinnan lyfter på sitt huvud. 
Jag ser hur de ser på mig när jag glider förbi kön och hål
ler upp min krona av blod med plånboken som en dement 
drottning.

– Det kommer att bli ett ärr, ett fult ärr, säger doktorn och 
släpper ner en blodfläckig bomullstuss i en emaljerad skål.

På rullbordet : den emaljerade skålen, en sax, långa tops 
och ett tånginstrument med stelnat blod på klämman, men 
det kan vara rost också. Affischen på väggen informerar om 
symptomen för lepra. Sår som inte läker ? Hudförändringar ? 
Känselbortfall ?

Fram till femtiotalet sattes leprasmittade personer i karan
tän i en by mellan bergen. De skildes från sina hem, från sina 
familjer och från sina yrken – skomakare, tidningsförsäljare, 
lärare. Tanken var att de smittade skulle hålla sig självförsörj
ande med eget jordbruk. Ibland svalt de. Näsor trillade av 
och kinder urgröptes. Bara nunnorna vågade besöka dem. 
På revolutionärt uppdrag av Gud trotsade de människors 
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rädslor och smög sig in i lägret på de redan frälstas modiga 
vis. Nunnorna baddade såren med sprit och berättade hur 
det var med barnen som tagits om hand i klostret på kul
len bredvid. Föräldrarna kunde höra sina barn gråta om 
nätterna. Lägret var omringat av taggtråd och beväpnade 
vakter. Doktorn har läst om desperata flyktförsök som 
slutade med döden.

– Jag trodde inte att lepra fanns längre, säger jag.
– Jodå. Jag har flera patienter här. Skillnaden idag är 

inställningen. Lepra är inte ens särskilt smittsamt och går 
att bota med antibiotika, säger doktorn.

En röst överröstar barnskriket ute i korridoren. Sjuk
sköterskan manar till tystnad. Señor por favor, lugna ner 
er. Och så något om doktorns upptagenhet och vikten av 
patienternas tålamod. Señor. Por favor. Sätt er. Señor !

Tveka inte, står det på affischen, uppsök läkare direkt. 
Lepra går att bota om det upptäcks i tid. Jag undrar hur länge 
de leprasmittade måste vänta här när de har slutat tveka.

En lukt av andedräkt och desinfektionsångor slår emot 
mig när doktorn lutar sig fram med en ny bomullstuss. Han 
har långa drömögonfransar. Han ser ut att vara tjugo år, men 
han pratar med mig som om han vore en äldre man. Blicken 
är anklagande, kanske något road. 

– Why are you here ? frågar han på engelska. 
– Vi är på resa, svarar jag på spanska. En cirkusfestival i 
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Ecuador först. Sedan vet jag inte. Min kille säljer smycken. 
Jag skriver lite och så. Freelance writer.

Någon bankar på dörren. Doctor, por favor ! Doktorn rycker 
till med ena näsvingen, men han reser sig inte för att öppna.

– Yes ? säger doktorn.
– Ja, och så blev vi stoppade av polisen. De var civilklädda 

och hade vapen. Vi trodde att de var rånare eller kidnappare. 
Jag råkade köra in i klippväggen.

– But why ? 
Jag slår ut med händerna. Ingen aning. Poliserna blev 

snälla när de kollat upp våra idhandlingar i något system. 
De gav Trollungen en chipspåse och släppte av oss hos en 
bilmekaniker.

Doktorn möter min blick. 
– I mean, why are you here and not there ? säger han.
Ögonen bär på en blandning mellan nyfikenhet och miss

tro. Jag skrattar till. Vadå där ? Fast jag vet vad han menar. 
Varje gång jag öppnar min internetbank ser jag sparpengarna 
som väntar på att vi ska göra det alla räknat ut kommer att 
hända förr eller senare. Att jag (för det finns bara ett jag och 
aldrig ett vi så länge det finns Schengen) ska ta barnet med 
mig till Tryggheten (och barnets framtid) och att jag ska ta 
tag i mitt liv och utbilda mig till socionom eller högstadie
lärare. Att C och jag ska bli sådana som bara pratar med 
varandra på barnets födelsedag. Att det här landet, ja hela 
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kontinenten, ska reduceras till fotografier som jag tittar på 
ibland och Facebookvänner som jag skriver till sporadiskt. 
Jag vill inte det.

Allt det där är svårt att förklara liggande på en brits, så jag 
försöker med det vanliga.

– Jag ville bort från stan. Stressen, smogen, depressionerna 
och bilarna. Låta mitt barn växa upp nära naturen. Ja, jag 
ville hitta ett annat sätt att leva, säger jag. Jag letar efter min 
plats. Du vet.

Doktorn är tyst, verkar inte veta. Många jag möter i Latin
amerika hör sig för om hur de ska göra för att få uppehålls
tillstånd i Europa, kunna plugga, ta en examen eller arbeta 
där. Varje projektion har sin egen särskilda logik.

– Min syster har två barn och bor i Miami, säger doktorn 
på spanska. Det är fint där. 

Papperslakanet har fastnat i min svett och följer med när 
jag glider ner från britsen.

– Glöm inte att köpa ärrläkningskrämen nu, säger han 
och överlämnar en handskriven lapp med ett leende. Annars 
kommer du att bli ful.

Jag glömmer ärrläkningskrämen utanför dörren. I korrido
ren sitter tolv personer, sex stycken fler än vad det satt där när 
jag gick in. De ser på mig igen. Spädbarnet har slutat skrika.


