Att gtira ett vdgval
Har du gdtt vilse?
Vilse.
Togdu av till vtinsteri korsningen?
Ar du vilseT
Ar du stikerpd att det ar dtirdt du sla?
Togdu verkligenrdtt vdg?
Vilse.
fonstemrtan.
Det ,ir tidig morgonochdimmanbrederut
Solenstrilarin genomdenvelputsade
sitt vita tackeover virmarken. Det tir fuhigt ute och alla spindelnitenbildar vackram6nsteri
det frosthiirjadegrbset.Inga rosterh6rs i niirheten,inga skrik. Hir iir skrik vanligt, att wflla ur
sig sin smiirta.Kvinnanframfrr ossvet dockatt detintegir. Smiirtaninomhenne96r inte att
wila bort
- Ett skrik hjiilper inte.
Kvinnan har ett ansihe med iirradefiiror och djuparynkor. Det gria haret,somen ging varit
brunt och boljande,airnu tufsigt och tovigt. Ogonbrynenhar varit medom for mengadystra
hiindelseroch nu drojs ett dragav dysterhetkvar over det medfamaansiktet.
finnsdetnigot somtilltalaross.En blick lika klar somgenomfryst
Trotsdetbistrauppseendet
vatte4 enblick lika klar somen stilla spegelpi havetsblaalagun.Det finnsen djuphetover
lugnt.De tuggari sig allt somde ser.En
de 16rsig lingsamtoch svepande
ogomdrelsern4
En kvinnasomlorlorat
blick somspeglaren miinniskasomskadatsilla av livetsrosent6mar.
det mestai sitt liv. En varelsesomp.g.a.ett endavagvallorstortallt.
En flugas stilla sunandehdrs niir denfortvivlat hamrarsig mot fonsterntan-Den iir {flngad,
fiingadav en mur av glas.Den lir fast i sitt mOnster,hamrarsig hirdare och hirdare mot rutan.
Den serbaraenutveg och diir finns ett stort hinder,en starkmur av glas.
vitmiladerummet.Till och meddengamla
Fluganiir detendatecknetpi liv i det vtilstiidade,
medfarnamoraklockan
somstari hornethar slutatatt sjungasinvisa.Tick - tackandethar
ingaminuter,ingatimmarror sig langrei
upphort.Tidenhadestannat- ingasekunder,

rummet.Skrikenhors inte iinnu.Det iir nu denlangvarigasmiirtansomhiigrar somett
dammlager
6verkvinnan.Den smertasomingenannankan se,ingenannankan h<ira- sjilens
smiirta.
De jagar hennedagaroch nAter. De iir envisaoch ohanterliga"starkaoch oovervinneligatankarna.De tuggarhennehiinsynslost
inifrin.
Inget kan rindrapa ditt ade - Inget.
Du tir vilse.

Ute i morgonkylans
dimglansviirmernu virsolensstrilar upp denbecksvarta
asfaltviigen.
De
vita, skarpastreckenror sigvindlandefram liingsdenslingrigalandsviigen
framtill en Tformadkorsning.Det finnstvEviigaratt viilja pi - hdgerellerviinster.Svirt?Nej, intefiorden
somhar tid att stannaupp, tid att tiinka efter.
Kvinnansskarpah6kblickstannarpe korsningen.
Deniir si van vid denatt dentill och med
drdmmerom denpi niiuerna,de slingrande
linjernaav vitt mot denstarka,svartakontrasten.
Hon serdennir hon blundar,hon serden niir hon tittar.
Dlir stir honfrin morgontill kviill och baraser,serpi landsvigen.
Forutomfluganssurrfinnsnu ett annatteckenp6 liv. En bil 16rsigsaktaframit pi dentysta
vzigen.Den 16rsigsaktaoch eftertiinksamt,
kommerframtill korsningeqstannarupp, sl6rin
blinkersenoch svlinger- viinster,eftertiinksamt
ochbeslutsamt.
Forarenvissteatt denvalde
ratt vag.
Istapparnapi de vintergronabuskarnanedanforfonstretsmiilternu i den viirme somsolen
alstrar.Dripp - droppliter det niir droppamasl6r i markenpi den,iinnu hirda, isen.
Dropparnarinner sedani en liten virback ner l6ngsgirdsplanen.De traditionellavirfiiglarna i
olika blomstrande
fiirgerharkommitoch forgyllernu viirldenmedhoppom envarmaretid,
det hoppsomi denmdrkavinternforfrusittillsammansmedvdxterna.
Ett wil hdrs i fiiirran. Nigon harvaknat,nigon somtir oerfaren,patetiskt.Den djupaste
smiirtanddljersigbortomall rum ochtid. Ochdetondagir intebort om manskiker. Det
ondakanbarastillasmedenviixel- backen.i allafall om manvalt fel viie och detinte finns
nigon iterviindo.

Liings viigenkommernu en ny bil, dennai ett myckethogretempoiin dentidigare. Det gir
fort, valdigtfort. Bilen kom framtill korsningeninnanmanenshunnitblinkaochdenbryr sig
inte om att bromsain. Den i\r pi vitgrakt fram menstallersig sedanpi bromsenoch svdnger
it sammahill somdentidigaregjort,ingenblinkers.En snevsvAng.
Kvinnan stirrar, stirrar i flera minuterefter.Men blicken iir inte diir liingre.Den sviivarundan
till ett avlagsetstiilleochblickenblir dimmig.Sidzirhadehon sjiilv gjort - oansvarigt,
ogenomtiinkt,
impulsirt.
jagarhenneigen.
Tankarna
Ar du vilse? Togdufet vtig?
Du togJel vrig.
Du lan aldrig dngra det.Du gjorde ditt vdgval.
Kvinnanliimnaraldrigsitt enformiga,$nkantigarum.Matenblir uppskickadav',v&rdarna,'
ochtoalettenliggerinnei rummet.Kvinnantyckeratt virdare 6r ett felaktiglord. vad gor de
vitkladdakvinnornaegentligen?
Inte vardarde i alla fall. Ingentingblir bnttreav att vilt
friimmandemiinniskorforsdkerforsti enskiinslor.Det iir ingensomkanta bort densmiirta
somfinns i ett svidande,svirt skadathjiirta. Ett hjartat/llt av tomkvistarnasvassastetaggar
och knivar.De vill att hon skaslappaut sinakiinslor,riva murarna.Men det gir inte att riva
murarnairmaninte har nigot att sl6 med.Det gir inte att riva murarom man inte har nagotatt
sli fiir. De vet ingenting.
Fluganshamrande
tar hennetillbakatill verkligheten.
Hon serpi fluganoch kannerplotsligt
en stor sympatifor den.Denhamrarsomhenne.Det finnsingenutviig,ingenstans
att ta
viigen.Det gir baraat hamravidarepi sammasitt, hamramed trjalpaav knytniivarna6r att
ndgonging ta sig igenomlivetshirda murar.
Livet iir ett endal6ngt utdragethamrande.
Moraklockans
visarerdr sig inte.Tidenstir stilla.Det ar somatt nigon bestamtsigfor att
stengaav allting. I det hiir rummetexisterarinte tiden langre.I det hiir rummetfrr inga
sekunder,
minuterellertimmarpassera.
Eu val gjordesochtidenstannade.

Fluganlandarnu pi fonsterbriidet
och serut mot vdgeq denliingtarut. Denh6r inte hemma
hiir. Men denharborjatinseatt glasetintetiinkerge vika. Deniir urmattadochborjarge upp
hoppet.

Kvinnanssympati6kartill medlidande
och en sortssorg.Hon hadebdrjatvanjasig vid
fluganshamrandeoch surrande.Det hadeffitt ensamheten
som hackadei hjiirtat att lindras.
Denfick henneatt kannaatt da fannsnigon somhon.Men fluganorkarinte hamramer.Den
- h6gerdenhiir g6ngen,i en
barasitterdiir och serpi landsviigen
dtir nu entredjebil passerar
lagomtakt ochenplaneradsviing.
Flugan lyfter i ett tafatt forsok att g6ra negrasistahamrandenmot rutan.Men denkan inte
goraflera.Kraftensvikerdenochdenramlarnermedett knappande
ljud i fonsterbriidet.
Pldtsligtblir kvinnanrddd,fluganfiir inte d<i.
Fdnstret- varftir tainktehon inte pi det tidigare?Hon kastarsig mot fonstret,det fitnster som
honaldrignigonsinrort vid pi 3 6rstid. Det fiinstervarsglasrutoralltid varit valputsade,
som
alltid letit henneseut pi detendasomnu betydernigot ft)r henne- viigen.Det endasom
hennesliv nu byggerpi. Ett begiiratt semot vegen.Men iindi en riidsla for att g6raett nyr,
felaktigtvagval.

Det briinneri fingramaniir hon16rdetkallastilet p&fonsterhakarna.
Hon lorsOkerlyfta de
uppit menhiindernahar ingenstyrka.De har inte greppatnigot pi mycketliinge. I ren panik
ochhysterilyckashonryckaupp hakarnaochtvingaftinstretattge vika.Det gnisslar
motvilligt i protestmenoppnassedantrtigt och sakta.En kall vindil svepergenomrummet
somatt understrykaatt det faktiskt inte iir slut pi vintern riktigt iin. Vinden river tag i
kvinnanstovigahir och sveperdetbakit. Kvinnandrarin denkalla luftengenomniisborrama
ochminnspldtsligthur livet luktar.Gardinerna
fladdrari vindenochminskenetlyserpi
kvinnansvita hud.
Morkretharbcirjatlaggasinasvartavingar6vervdrldenochminen harnu tagit oversolens
plats.Stjiirnornastrilar och piminnerom smi glimrandeguldklimpari morkret.
Fluganr0r sig inte.
Kvinnan puttar pi denmedfingret. Vill fi den au surra,flyga" leva.Hon vill seden svevaut
genomlonstretpl nyaupptig ochviigar,pi nya6denochett nytt liv. Men det iir for sent.
Hjiilpeniir for sen.

Ett brummandeljud hOrsoch en svartbil kdr forbi pi landsviigen.Den pldjer ratt igenom
korsningenoch kdr ner i diket framftir den.Den lyckadesinte bryta sitt monster.Det kavs
mod att kunnasvAnga.Det kriivs styrkaoch mod att kunnabryta sitt monsteroch gora ett nytt
viigval.
Vad viintar mej omjag inte slutarhamra?Vad hiindermig omjag inte sviinger?Hjiilpen finns
inte.Vem skatrjalpamig att oppnaftinstretochta mig fiirbi murenav glas?Vem hjiilpermig
att svlingaav frin livets sv6raviig och gldmmamitt vligval?
Ingenmer iin jag sjlilv.
Minskenet lyser in pi fonsterkarmenoch en liten skuggaspeglasav dend6daflugan.En ny
vindil bliser in genomfonstretoch sliter tag i koppen och drar denmed sig ut ur rummet.
En bil riir sig pi viigen.I framsiitetsitter enung kvinna i vit rock, bredvid sitter en kvinna
medtovigt, grett her, en kvinna medbistra ogonbrynmen medde klarasteogon.Dysterheten
finns dock inte kvar dver det sargadeansikletlingre. Istiillet skymsdet vackrasteav leenden
pi de smalalapparnaoch langskindemarinner nu saltatirar fr6n dgonensom liknar havet.
Efter 6r och 6r av smiiftasesitter hon der pa det mjuka,varmasatetoch serut pe
omgivningarnasomflyger forbi. Efter stunder,stunderoch iter stunderav pligande tankar
och lidandesi iir hon diir pi livets viig igen.
Bilen transporterasfram liings den slingrandesvartaasfaltvagen.Kvinnan serut och ner pe
de vita streckensomryckig och snabbtforsvinnerett och ett underbilen. De kommerfram
till den T-formadekorsningenoch stannar.
"Htiger eller viinster?"frigar kvinnanbakomratten.
"Hdger." Svararkvinnanoch de sviinger,sviingerin pi en ny vag, en ny stig och in pAett nytt
dde.De liimnartankarnabakomsig i avgasernabakombilen.

Inne i ett vilmelat rum stir en sammalmoraklocka.
Tick - tack
Tick - tack,
Tick - tack.
Tiden har tillitits fortg6. Ar har forlorats.A,r har forloratspi grundav rridslanatt gora ett
viigval. Riidslanfor att sviingain pdLen ny v!ig. Det gir inte att backapi livets vig. Det gir
baraatt kora framit. Det 96r inte att stoppatiden det gir baraatt fortsattaframet.

Ibland stirrar mmt sig blind pd det somsl@tttidigare.Man mdstelcira sigatt kimrn tidigare
vtigval bakomsig och kara vidareframdt. Det gAl inte qtt backapd livets vcig.Ibland kommer
man till enlarming och man mdstevtilja en vcig.Det gdr inte aU undvika.Ibland kan det
kntas somom manfumlar runt pd en oupptranpadstig dtir rdtter och tradgrenarfasnar i
kkidema.Det kinns somom man inte tar signdgonstans.Medsn mqn ibland vandrarpd en
vdlawrind motowtig.
Ibland har man en utfbrsbaclce
framft)r sigoch allt tyckskinnas kitt ochperfeH.Men ibland
fims oclcsdfu allra tyngstauppfbrsbackannoch dfr lan man kiwre att man vill viinda sigom
och gd nerdt, tillbalcstill korsningenoch vrilja en annmtvtig.Men gli;m aldrig att ndr du
lcommitupppd toppenav det hbga bergetsd vtintm en underbmu*iH och triumfenbvel att
du antligen st&rdtir brederut sig.
Efter en bergstoppkommeralltid en neSdrsbacke.

