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1

Lillpojken står med händerna i munnen och studsar 
ryggen mot bröstet mitt medan han med huvudet följer 
de sina in och ut ur hallen. Framåtlutade för att hålla 
kroppen i rörelse stapplar de in med de sista dunkarna, 
backarna och påsarna i köket och lämnar en stig av lera. 
Ingen ber mig hjälpa till att bära. De ser mig hålla armarna 
om pojken, någon mer avlastning räknar de inte från mig, 
jag är bara Jon-Eriks förskolefröken.

Han söker storasyster med blicken bland de nästan oigen -
kännliga, dyngiga, bensindoftande, rökiga kropparn a. I 
lerspåren är renhår, hundhår och blomblad, lavrester, 
ljung och grus. Byxor och jackor behåller formen på 
golvet.

Jag tränger ut på gårdsplanen med pojken i famnen för 
att inte stå i vägen och för att kanske se henne lite tidi-
gare. Klockan är tre på morgonen, luften är råkall men 
solen har gått upp över Rijbuovárdduo och värmer redan 
lite. Vi sätter oss på en av skifferstenarna på backen och 
väntar. Myggen har flugit ur sina skrevor och biter över-
allt där de kommer åt. Pojken fredar sig knappt, ögonen 
uppspärrade för att hålla sig vaken. Jag lutar hakan mot 
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hans huvud och känner honom långsamt slappna av. Vi 
väntar tills hon kommer, om det så dröjer till morgonfåg-
larna vaknat, om så ögonlocken svällt igen av myggbett. 
Medan vi sitter här känner jag längtan växa inom mig 
själv efter någon jag bara sett på avstånd. Tillsammans 
med lillpojken växer byn, fjällen, han, jag och storasyster 
lika fort åt precis alla håll.

Han har krupit upp i min tröja till skydd och somnat, 
jag stryker den lilla ryggen och kliar hans myggbett. Jag 
väcker honom inte fastän jag hört hennes motorljud en 
lång stund, jag vill se henne med egna ögon, i fred från 
andras åsikter och förväntningar.

Hon kliver av och lägger omkull motorcykeln, båda 
nästan täckta av lera och frön. Drar av hjälmen och knäar 
i gräset framför oss. Det mörkbruna håret spretar i tov-
or, faller bara långsamt mot halsen. Bakom rynkorna, 
myggbetten, fräknarna och smutsen är ansiktet strävt och 
stort. Hon kan inte ha sovit på flera dagar men ser ändå 
ut att vara envis och stark nog att springa ikapp och vrida 
omkull en oxe om det behövdes.

Hon tar av handskarna, hasar fram till mig och pojken, 
lyfter honom varsamt ur min famn. Händernas fåror och 
naglarna är svarta av jord och smuts. När hon backar på 
knäna en bit ifrån mig lämnar hon efter sig en stark doft 
av svett, bensin, ren och rök. Trycker lillebrors panna mot 
läpparna och talar till honom tills han vaknar. Orden rin-
ner över honom och han har ingenting att svara, knyter 
hennes halsduk hårt i handen. Hon ser mig genom hans 
mjuka hår, hennes eget hålls uppe av svetten högt över 
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den solsvedda pannan. Lillebrors grepp om halsduken 
lossar sakta och han somnar om.

Jag tycker mig se varje muskel i hennes ansikte bilda nya 
rynkor, spänna huden så den glänser över kindbenen, näs-
vingarna sakta röras, nästippen vippa, det korta vecket tvärs 
över snorrännan djupna och sträckas, de nariga läpparna 
krusas. En mygga trevar fram över hennes ögonfransar.

”Sitter du och blir kär i mig?”
”Handlöst.”
Smutsen spricker runt hennes ögonrynkor. Allt lill-

pojken sagt, och långt mycket mer, får plats i hennes 
smalnande ögon. Jag försöker motivera mig.

”Lillebror din har skrutit upp dig så jag blivit helt 
betagen.”

”Ha! Detsamma.” 

Jag rycker till av att dörren öppnas bakom mig, som från 
en annan värld, och stör något vansinnigt. Greta kliver i 
träskorna och kommer ut på skifferstenarna, drar Jon-Erik 
ur Eijas famn, ger mig en skarp blick men lämnar mig 
och dottern ensamma ute på gården.

Eija snörvlar och för händerna mot livet. Jackan frasar, 
torkad lera faller från dess ärmar. Hon talar till magen.

”Känner du? Det är någon som försöker bli till. Drar sig 
upp ur underjorden med småhänderna i ljungrötterna.”

Sömnen sluter sig kring Eija och skiljer henne från 
mig. Ögonen faller igen, händerna daskar ner i knät och 
hon vaggar fram och tillbaka. En normalt funtad man 
skulle väl känna sig utestängd av att veta att hon ska ha 
barn med en annan, ta det som en signal att backa undan. 



8

Jag blir istället alldeles varm och tung. Hon berättade 
något för mig nu som hon aldrig sagt till någon, i djupt, 
oförtjänt förtroende. Jag kan viska till henne fastän vi 
sitter flera meter ifrån varandra.

”Är du rädd?”
Hon särar mödosamt på ögonlocken och betraktar 

mig. Ruskar till i en frossbrytning. Jag vill ta emot henne 
så hon inte faller framstupa men behöver inte. Behövs 
inte. Hon nickar svagt.

Greta kommer ut igen för att ta hand om dottern. Det 
är okej, jag och Eija fick vår stund. Jag och modern tar 
var sin av Eijas armar över nacken och stöttar henne in i 
hallen. Hon är onaturligt tung, drar mig mot marken tills 
hennes varma tinning är i jämnhöjd med min och hennes 
andetag kittlar örat. Doftar ljung och eld. Vi sätter henne 
på höstolen och skalar av de yttersta kläderna. En del av 
håret har torkat fast i halsduken. Sjok av lera rasar i golvet 
när vi öppnar hennes jacka och drar den från axlarna, 
en varm våg slår emot mig. Magen hennes buktar inte 
ännu så det syns genom det noppiga understället. Vi tar 
av henne knivbältet och styr ner brallorna. Hon håller ut 
armarna för att bli buren men inte av mig. Greta ger mig 
en blick som betyder att jag ska gå nu, hjälper dottern på 
fötter och leder henne in i dunklet.

Hallen doftar genast så starkt att det sticker i näsan 
och ögonen. Inte min luft, inte för mina sinnen. Jag har 
lämnat av Jon-Erik, jag har inget mer med de här män-
niskorna att göra. Eijas kläder faller långsamt ihop på 
golvet när hon inte längre finns i dem.
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Gården är oigenkännlig utan människor. Grus faller av 
Eijas motorcykel, avgasröret knäpper. Handtagen och en 
fläck av sadeln är inte lertäckta. Jag styr ut jobbcykeln 
på gammvägen. Barnsadeln jag skjutsade hit Jon-Erik på 
skallrar i asfaltsfogarna. Två främmenhundar följer mig 
en bra bit, jag ser dem sedan över axeln sätta sig och spana 
efter mig, vända om och linka tillbaka.

Någon kör emot mig i korsningen på väg ner från fjället, 
jag ser på hundra meter att det är Áilo. Han halvligger 
över styret, vinglar, genar, hälsar på mig med vänster-
handens yttersta fingrar. Lukten och ljudet hänger kvar 
långt efter att han försvunnit. Han hör hit, ersätter den 
närhet jag nyss känt med ett gruvligt utanförskap. Inte 
är vi heller särskilt bekanta, vad jag vet om honom har 
Jon-Erik ivrigt berättat. När Áilo passerar mig här inser 
jag med all säkerhet att han hör ihop med Eija, att det är 
de två som ska ha det där barnet.

 Jag fortsätter styra cykeln mitt på vägen ända in till 
byn. Försöker föreställa mig en morgondag.

Klockan är halv fyra, jag låser upp förskolan om tre 
timmar men klarar inte av att gå in i lägenheten och 
sova utan lägger mig ute på gräsplätten bakom radhus-
längan, gömmer ansiktet i armen och låter myggen bita 
mig runt öronen, i pannan, nacken och hårbotten. De 
kryper in i ärmarna för att äta och krånglar sig ut mätta. 
Fågelsången byts ut med solen. ”Du ska nog gå nu, du 
Oskar”, viskar jag för mig själv. Om tre veckor är vicket 
slut för sommaren och jag åker hem igen. Jag ligger på 
rygg med armarna under huvudet och blaskar bara när 
myggen klättrar på mig. Jag duger åtminstone att äta 
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på. Huvudet har börjat värka av att jag under lång tid 
försökt härma Eijas uttryck, som mitt ansikte inte trivs i.

/

”Men Oskar? Hur är det med dig?”
Alva är ute med hunden. Det ser förstås hemskt ut att 

jag ligger ute så här. Stödjer mig upp, kisar för solen. Har 
jag sovit någonting?

”Har du låst ut dig?”
”Jag skjutsade hem Jon-Erik i kvällst när familjen hans 

kom hem från kalvmärkningen. Det blev sent och jag 
iddes inte gå in och lägga mig. Det är ingen fara med mig.”

”Har du någon blod kvar nu då, så du kan jobba?”
”Det är nog på upphällningen.”
”Vi vill ha dig levandes så du kan komma nästa som-

mar också. Du ska ta bättre hand om dig.”
Jag kravlar upp och går in genom bakdörren som stått 

på glänt sedan igår. Det blir ingen lerstig in, bara lite jord 
och gräs. Rakar mig, borstar tänderna och håret. Undviker 
att möta min egen blick i spegeln, för att få behålla Eijas 
en liten stund till. Det är nog bäst om jag aldrig mer får se 
henne. Minnet kan jag ta med mig till någon som vill bli 
sedd som jag såg henne i natt. Jag kommer inte tillbaka. 
Det här var sista sommaren i Ammarnäs. Farfars berät-
telser om när han växte upp här, barndomens motvilliga 
fiskeresor som pappa drog med mig hit på och åren på 
förskolan, de ensamma vandringarna på fjället när jag var 
ledig. Jag har aldrig känt mig särskilt hemma här, hur ofta 
byborna än säger att de uppskattar mig. Idag ska jag finnas 
för de andra förskolebarnen. Det är inte det sämsta.
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En motorcykel stannar på framsidan när jag äter mellis 
med de tre förskolebarnen vid grillringen. Áilo kommer 
runt husknuten med Jon-Erik i famnen, han på halvdå-
ligt humör, pojken i upplösningstillstånd, småkinderna 
blommiga så enskilda blodkärl tecknar sig. Han har gråtit 
sig okontaktbar, ögonen är tomma.

”Jag tror det är nån här som vill säga nåt till dig.”
Jag reser mig från bänken men tar inte emot pojken 

om han inte själv sträcker ut armarna. Áilo har fläckvis 
blankslitna kanvasbyxor och flanellskjorta med upp-
kavlade ärmar, underarmarna om lillpojken är seniga, 
knottriga av myggbett, händerna fulla av läkta ärr och 
smutsen ingrodd som tatueringar. Pannan rynkad i vila. 
Luktar fortfarande starkt av rök och beckolja.

”Ska du säga nåt, Jon-Erik? Annars åker vi hem igen.”
Han ger inte pojken tid att svara.
”Ville du åka med Oskar hem till Lycksele?”
Jag lyfter ner Jon-Erik på backen och sätter mig på 

huk med lite avstånd. Han lutar sig mot Áilos ben och 
håller i hans nariga händer medan han ser rakt in i mig, 
så sammanbiten att läpparna vitnar. Varför skulle han 
ha sagt så, han som längtat efter Eija så han knappt gått 
att prata med? Som lutar sig så tryggt mot hennes kille? 
Han vänder undan ögonen mot de andra barnen som 
tuggar gáhkkuo bakom mig, om de ska döma honom för 
att han är ledsen. Majvor har smugit fram och sträcker 
upp armarna för att jag ska lyfta upp henne.

Vi står kvar så här allihop och försöker hitta en lösning 
för lillpojkens känslor som inte finns. Barnen har händerna 
i munnen eller mot halsen, vi vuxna är trädstammar åt 
dem och letar fram leenden åt varandra. Jon-Erik har 
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stillnat och skrapar med fötterna mot marken, ser sig 
omkring och Áilo känner att det passar att bryta. Han 
tar lillpojken med sig, hälsar med huvudet och vi skiljs. 
Motorcykeln startar på andra sidan huset och de försvin-
ner ifrån mig.

Majvor trycker pannan mot mig så att hennes ljus-
blå ögon blir till ett. Drar mina mungipor uppåt med 
fingrarna. Ska jag verkligen bara åka ifrån er allihop och 
aldrig återvända? Hon går och leker med de andra i låv-
dagåhtie. Deras gälla röster färdas brett. Nåja, barnen 
glömmer mig nog ganska fort.

Svalor jagar varandra kors och tvärs över himlen, tjutande. 
Jag stryker mig i ansiktet med frökenfingrarna. Majvor 
grinar. Storbarnen sitter bredvid och försöker hitta un-
danflykter. Jag får svar på vad som hänt, vem som sa vad 
och vad de egentligen menade. Jag står i öppningen till 
gåhtie med händerna i fickorna och har som vanligt ing-
enting att tillföra förutom blotta närvaron. Barnen som 
har renar pratar om dem.

”Är du kvar till slakten?”
Jag skakar på huvudet.
”Jag åker hem till Lycksele i övermorgon.”
”Vad ska du göra där då?”
”Ja, vad tycker du?”
”Du kan bli fröken på skolan här i Ammarnäs.”
”Jag funderar på att lära mig jobba i skogen istället.”
Alla tre ungar skrattar. Majvor ramlar omkull. Så jävla 

roligt var det inte.

/
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Jag rymmer allt jag haft med mig i två väskor. Porslin, 
sängkläder, husgeråd och städgrejor hör till lägenheten. 
Jag lägger in de vädrade mattorna i hallen igen, låser och 
lämnar nyckeln i facket och sätter mig på bussen tillsam-
mans med en enda medpassagerare. Blundar medan vi 
lämnar byn men får ändå kväljningar av att känna gummi-
bandet tänjas.

Efter bara några minuter ringer Greta. Det hör inte till 
vanligheterna.

”Är du kvar i byn?”
”Jag passerar Nabbnäs precis. Har det hänt nåt?”
”Jaså du åkte idag. Jon-Erik har gått iväg, jag tänkte 

om du skulle ha tid att vara med och leta. Men ha en 
lycksam resa, hoppas att du vågar dig uppåt Ammarnäs 
igen någon gång i framtiden.”

”Tokprat. Jag hoppar av här.”
Jag fipplar upp säkerhetsbältet och stapplar fram i gången.
”Men herregud, han har varit borta i tio minuter, jag 

tänkte bara om du satt och hade tråkigt. Åk hem du så 
meddelar jag när han är tillbaka.”

Men vi har redan svängt av vid Börtingtjärn och jag är 
på väg ut i värmen igen. Bagageluckan pyser.

”Nu har jag ändå redan klivit av. Får jag hämtning 
eller jitt jag gå?”

Bussen lämnar mig ifred med mitt beslut.
”Jag tycker nästan att du hade lite bråttom.”
”Jo, inte behöver jag så kusligt mycket övertalning att 

bli kvar i byn.”
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Myggen låtsas inte om att jag finns. Trodde ni att ni blev 
av med mig så lätt? Börtingtjärn glittrar mellan granarna. 
Pappa tog mig säkert hit nån gång, jag kan inte hålla isär 
alla vatten.

Jon-Erik har aldrig brukat gå iväg särskilt långt. Det 
hände att han satt och lekte för sig själv eller stod blick 
still och spanade upp mot fjällen på andra sidan byn. 
Ringer Greta mig måste det vara ganska allvarligt.

Eija plockar upp mig i föräldrarnas leriga pickup. Jag 
slänger väskan på flaket och hon vänder innan jag stängt 
dörren. Inte ens ett hej. Hon kliar sig i ansiktet med 
bekymmersrynkorna. Jag känner knappt igen henne. 
Hade jag nästan lyckats glömma henne? Hon är upp-
varvad och otillgänglig, jag frågar henne ingenting.

Näsberget påminner mig inte alls om någon skidåk-
ning, välkomstportalen hade kunnat säga Men for inte 
du nyss? Korna ute på deltat och folket utanför affären 
vänder huvudet över axeln. Vem är han där som sitter bred-
vid Eija?

Hon passerar huset och fortsätter till vägs ände innan 
hon kliver ut och väntar på mig vid fyrhjulingsvägen 
medan jag byter skor och tar med mig kaffetermosen 
och mackan jag hade gjort för bussresan i en dagsäck.

Först när vi börjar gå kommer hon sig för att säga något.
”Áilo sa till Jon-Erik att du aldrig mer skulle komma 

tillbaka och då bara snodde han om och gick upp i skogen 
och sedan var han borta.”

Jag vet ju hur han vill ha människor samlade men vi 
har lärt oss på skolan att inte göra så dramatiska avsked 
med ungarna.



15

Vi har kommit ut på den del av vägen som ligger så 
nära Gávtjávrrie att småvågorna kluckar mot stenarna 
intill oss. Eija hukar sig vid en fläck lera men även om 
han passerat här skulle han kanske hoppat över leran utan 
att lämna spår.

”Jag brukade gå till kvarnen när jag var som han. Jag 
gör det fortfarande ganska ofta.”

Sjön döljs i mörk granskog, kluckandet bakom tisslande 
dikesvatten. Våra kängor rubbar grus och torr jord, stör 
tumhögt gräs.

”När du var lika gammal eller när du kände dig lika 
övergiven?”

Eija stannar upp och tar min handled. Hennes blick 
blir för stark för mig att hantera på det här korta avstån-
det men hon kan vänta. Ögonen är mintgröna, svagt 
rödsprängda. Hon ska inte säga någonting, bara visa att 
jag kom för nära. När hon släpper mig och går kommer 
jag aldrig mer ikapp henne.

Den restaurerade kvarnbyggnaden är ännu gul. Bissan-
bäcken är grund så här sent på sommaren men kvarnen 
är ändå en farlig plats att vara ensam, upprörd och sex år 
gammal på. Jag ser ner i forsskummet utan skräck. Inte 
finns han där. Eija ropar från bron över forsen. När hon 
höjer rösten brister den. Vi går över bron bort mot rast-
platsen. Där sitter han på en bänk och väntar.

Han stirrar på oss genom korviga ögonbryn, med 
hakan mot halsen och händerna över bröstet. Han stelnar 
när Eija rusar fram och kramar om honom, och ser mig 
över hennes axel. Hon trycker lillebror hårt mot sig men 
får inte hans ögon, talar lågt bara till honom tills tårarna 
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kommer, stora som takdroppar. Han sträcker sig mot mig 
men jag kan inte krama om honom utan att få hans syster 
med i famnen så jag sträcker bara fram handen. Han kni-
per den så hårt att brosket mellan mina fingrar knakar 
och blänger på mig tills jag ändå sätter mig på knä och 
slår armarna omkring dem. Stryker Jon-Eriks och Eijas 
varma ryggar. Hon lutar kort huvudet mot min haka. Jag 
är något, för ögonblicket, om så bara kudde.

Jon-Erik skjuter oss ifrån sig och går före hemåt. Eija 
rättar till kläderna och torkar snoret från axeln med 
skjortärmen medan hon reser sig och följer honom.

Jag kan intala mig att det blev bra så här. Kroppen är 
åtminstone mjukare än när jag satt på bussen, jag kan 
fylla lungorna och ljuden når ända in i öronen. Bissan 
har en varmare ton nu när pojken är med oss igen. 
Eftermiddags solen fångar dess ånga som svetsloppor. 
Jag hamnar medvetet på efterkälken för att få se de här 
två människorna framför mig leva och röra sig, höra de-
ras röster rabbla fåglar och växter. Såhkie, guassa, båsska, 
tsyjtsakh. Pappa brukade göra en pipa från båsska och röka 
fröna, jag minns doften. Orden ekar mellan träd och sten, 
de vänder sig båda om ibland för att se att jag är med men 
de väntar inte in mig.

Jag kommer mig för att meddela Greta att vi funnit 
pojken. Hon låter lättad men inte förvånad. Vad har jag 
egentligen hjälpt till med? Eija var säker att han var vid 
kvarnen och Jon-Erik har gått ifrån mig nu, jag var bara 
följeslagare. Och kudde.

Vi sitter tysta i bilen den korta resan hem och förbereder 
oss för ännu ett avsked, med blickarna genom var sin ruta.
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Áilo har stukat foten och är bara till nytta att förbereda 
middag på grillplatsen framför huset. Jag har varit en 
otämjbar vildren och Jon-Erik har verkligen fått kämpa 
för att slita ner och märka mig med en pinne som märk-
kniv. Nu sitter vi i köket och ritar lämlar och luktar gräs. 
Genom köksfönstret ser jag Eija lägga huvudet i Áilos 
knä vid grillplatsen. Greta och Per-Jonas kommer in till 
oss med disken.

”Nu är det dags för rymmaren att krypa i säng. Fröken 
är ju här när du vaknar imorgon, kom igen nu och borsta 
tänderna. Vi har bäddat åt dig Oskar i soffan i tv-rummet.”

Jag kramar lillpojken, säger god natt och tar undan 
ritgrejerna. Fyller diskmaskinen medan jag hör Greta läsa 
en saga och Per-Jonas snarka framför tv:n. Sedan kan jag 
inte förhala mötet mer utan går ut och sätter mig mitt 
emot det unga paret, benen skakar av motvilja att komma 
så nära något jag aldrig får bli del av.

Vi hjälps åt att hålla glöden och röken igång för att mota 
mygg. Áilo stryker dem ibland från Eijas ansikte och 
smeker magen hennes. Han längtar efter att bli pappa.

”Det är synd att du inte blir kvar i Gávt så du kunde 
ha bånet vårat på förskolan.”

Áilo pratar rappt och rakt på sak men är ändå lite 
skälmut, han tänker säkert att jag är svartsjuk. Jag för-
söker betrakta Eijas ansikte på sidan, i Áilos knä, och 
minns ordagrant vad hon sa till mig på den här platsen 
första gången vi sågs. Hon berättade nog för mig om 
hur barnet strävar sig upp mot henne ur underjorden, 
för att Áilo kanske inte skulle kunna ta det till sig. Jag 
var en ihålig stam Eija viskade hemligheter i.
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”Jo, det är synd.”
”Vi kommer att sakna dig.”
Áilos ord förvånar mig. Säger han så för att han räknar 

med att vi inte kommer att återses? Eija sätter sig upp 
och blickar ut över sjön. Klämmer Áilos hand medan 
hon gäspar genom tänderna. Vinden stryker hennes hår 
från kinden upp över örat, och björken på gården, och 
ytan på vattnet.

”Ska vi inte doppa oss lite?”

Vi lämnar allt utom underkläderna vid uteplatsen och följs 
i tystnad ner till vattnet. Eija stöttar Áilo över de klapp-
rande, hala stenarna tills sjön tar över honom. En efter 
en sjunker vi sedan ner i tystnaden, mörkret och kölden. 
Vattnet trycker hårt mot ögonlocken och trumhinnorna. 
Jag vänder mig om för att se himlen genom ytan. Här nere 
finns inga mygg eller blickar, här är vi alla lika ensamma. 
När jag hämtar luft har vi kommit ifrån varandra lite. Sim-
tag ekar. När de blivande föräldrarna förenas i en värmande 
omfamning återvänder jag en stund till undervattnet. 
Huden bränner, ögonen, öronen och lungorna klagar och 
jag ger med mig och återvänder till människorna.

De är redan på väg tillbaka upp mot huset, Áilos arm över 
Eijas axlar, så långsamt att bara Eijas hår fortfarande drop-
par när vi är framme. Tar med kläderna in. Myggen kan 
inte tränga snablarna igenom hennes gåshud, musklerna 
så spända att hon styvnat. Hon vänder ansiktet mot mig. 
Jag försöker glömma henne medan vi ännu ser varandra.

Eija och Áilo duschar ihop efter mig för att dela varm vatten. 
Jag ligger under en filt i soffan och hör dem samtala och 
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småskratta. Det är lättare att stå ut med att vara utanför 
ju vackrare jag uppfattar dem hopslingrade. Det finns 
inga persienner här i vardagsrummet men eftersom jag 
inte sovit ordentligt på flera nätter sluter musklerna 
egenmäktigt alla mina ögon mot sommarnatten. Sänker 
mig i barmhärtighetsdvala.

/

Jon-Erik upprepar mitt namn tills jag känns vid det.
”Ska du inte vakna snart?”
Klockan är tio och familjen har redan hunnit till 

fjälls för att ta undan stängsel. Áilo blev kvar i byn för den 
stukade foten och lillpojken fick stanna med honom 
för att hinna säga adjö till mig. Min sista minnesbild 
av Eija blev alltså ändå vattendropparna ur nackhåret 
rinnande utmed hennes gåshudsknottriga ryggfåra, 
musklerna från låren upp till axeln stretande med att 
stötta Áilo. Den där allvarstyngda blicken från förut, 
hennes ord i oförtjänt förtroende, att någon är på väg 
att bli till.

Luften är ostadig och korta byar ruskar i björkarna på 
andra sidan vägen, ner mot sjön, som ibland vitnar som 
molnen gör på himlen. Áilo kokar nytt kaffe och skär 
i några bitar ost åt mig, lillpojken tar också kaffe men 
mest för att osten ska blottna och vi sitter vid köksbor-
det och stirrar ut på vädret.

”Vad säger du, Jon-Erik, nog skulle du helst vilja att 
fröken blev kvar här i Gávt? Han får väl komma upp och 
hälsa på i Långtjärn i vinter.”
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Jon-Erik tittar bort från oss. Inte blir avskedet enklare 
för pojken av att Áilo säger så. Vi sitter här och dricker 
kaffe, lyssnar på köksklockan och tittar ut på sjön tillsam-
mans, det får räcka. Men Áilo fortsätter.

”Kom i mellandagarna så du får se renarna.”
”Får jag byta några ord med dig?”
Han tar koppen med sig ut och stänger dörren efter 

oss. Sjön vitnar nedanför slänten på andra sidan vägen, 
bränningarna långt upp på klapperstenarna.

”Är det av dåligt samvete som du bjuder med mig till 
Långtjärn? För att Jon-Erik blev besviken när du sa åt 
honom att jag inte skulle hit något mer? Förr eller senare 
jitt vi ändå klippa banden.”

Áilo haltar värre än igår, jag har glömt fråga hur han 
illfarit sig.

”Gör inte så stor sak av det, vi tycker allihop att det är 
trevligt att ha dig hos oss. Men nu jitt vi snart skjutsa ner 
till bussen innan du blir en del av familjen.”

Jag är inte en del av familjen, bara Jon-Erik vet över 
huvud taget vem jag är, så varför skulle de tycka om att ha 
mig hos sig? Har jag ens rätt att njuta av deras eftervärme?

Jon-Erik sitter kvar i Áilos bil när jag vinkar åt honom 
genom bussfönstret, rör inte en min, ser knappt efter 
mig när vi skiljs. Vad rörs ini huvudet hans? Har han re-
dan kommit över saknaden, om den ens verkligen fanns 
där, eller beslutar han sig här och nu att glömma mig? 
Handlade det här egentligen någonsin om honom eller 
brydde jag mig bara om lillpojken av nyfikenhet på stora-
syster hans?


