
Att gtira ett vdgval

Har du gdtt vilse?

Vilse.

Tog du av till vtinster i korsningen?

Ar du vilseT

Ar du stiker pd att det ar dtirdt du sla?

Tog du verkligen rdtt vdg?

Vilse.

Solen strilar in genom den velputsade fonstemrtan. Det ,ir tidig morgon och dimman breder ut

sitt vita tacke over virmarken. Det tir fuhigt ute och alla spindelniten bildar vackra m6nster i

det frosthiirjade grbset. Inga roster h6rs i niirheten, inga skrik. Hir iir skrik vanligt, att wflla ur

sig sin smiirta. Kvinnan framfrr oss vet dock att det inte gir. Smiirtan inom henne 96r inte att

wila bort

- Ett skrik hjiilper inte.

Kvinnan har ett ansihe med iirrade fiiror och djupa rynkor. Det gria haret, som en ging varit

brunt och boljande, air nu tufsigt och tovigt. Ogonbrynen har varit med om for menga dystra

hiindelser och nu drojs ett drag av dysterhet kvar over det medfama ansiktet.

Trots det bistra uppseendet finns det nigot som tilltalar oss. En blick lika klar som genomfryst

vatte4 en blick lika klar som en stilla spegel pi havets blaa lagun. Det finns en djuphet over

ogomdrelsern4 de 16r sig lingsamt och svepande lugnt. De tuggar i sig allt som de ser. En

blick som speglar en miinniska som skadats illa av livets rosent6mar. En kvinna som lorlorat

det mesta i sitt liv. En varelse som p.g.a. ett enda vagval lorstort allt.

En flugas stilla sunande hdrs niir den fortvivlat hamrar sig mot fonsterntan- Den iir {flngad,

fiingad av en mur av glas. Den lir fast i sitt mOnster, hamrar sig hirdare och hirdare mot rutan.

Den ser bara en utveg och diir finns ett stort hinder, en stark mur av glas.

Flugan iir det enda tecknet pi liv i det vtilstiidade, vitmilade rummet. Till och med den gamla

medfarna moraklockan som star i hornet har slutat att sjunga sin visa. Tick - tackandet har

upphort. Tiden hade stannat - inga sekunder, inga minuter, inga timmar ror sig langre i



rummet. Skriken hors inte iinnu. Det iir nu den langvariga smiirtan som hiigrar som ett

dammlager 6ver kvinnan. Den smerta som ingen annan kan se, ingen annan kan h<ira - sjilens

smiirta.

De jagar henne dagar och nAter. De iir envisa och ohanterliga" starka och oovervinneliga -

tankarna. De tuggar henne hiinsynslost inifrin.

Inget kan rindra pa ditt ade - Inget.

Du tir vilse.

Ute i morgonkylans dimglans viirmer nu virsolens strilar upp den becksvarta asfaltviigen. De

vita, skarpa strecken ror sig vindlande fram liings den slingriga landsviigen fram till en T-

formad korsning. Det finns tvE viigar att viilja pi - hdger eller viinster. Svirt? Nej, inte fior den

som har tid att stanna upp, tid att tiinka efter.

Kvinnans skarpa h6kblick stannar pe korsningen. Den iir si van vid den att den till och med

drdmmer om den pi niiuerna, de slingrande linjerna av vitt mot den starka, svarta kontrasten.

Hon ser den nir hon blundar, hon ser den niir hon tittar.

Dlir stir hon frin morgon till kviill och bara ser, ser pi landsvigen.

Forutom flugans surr finns nu ett annat tecken p6 liv. En bil 16r sig sakta framit pi den tysta

vzigen. Den 16r sig sakta och eftertiinksamt, kommer fram till korsningeq stannar upp, sl6r in

blinkersen och svlinger - viinster, eftertiinksamt och beslutsamt. Foraren visste att den valde

ratt vag.

Istapparna pi de vintergrona buskarna nedanfor fonstret smiilter nu i den viirme som solen

alstrar. Dripp - dropp liter det niir droppama sl6r i marken pi den, iinnu hirda, isen.

Dropparna rinner sedan i en liten virback ner l6ngs girdsplanen. De traditionella virfiiglarna i

olika blomstrande fiirger har kommit och forgyller nu viirlden med hopp om en varmare tid,

det hopp som i den mdrka vintern forfrusit tillsammans med vdxterna.

Ett wil hdrs i fiiirran. Nigon har vaknat, nigon som tir oerfaren, patetiskt. Den djupaste

smiirtan ddljer sig bortom all rum och tid. Och det onda gir inte bort om man skiker. Det

onda kan bara stillas med en viixel - backen. i alla fall om man valt fel viie och det inte finns

nigon iterviindo.



Liings viigen kommer nu en ny bil, denna i ett mycket hogre tempo iin den tidigare. Det gir

fort, valdigt fort. Bilen kom fram till korsningen innan man ens hunnit blinka och den bryr sig

inte om att bromsa in. Den i\r pi vitg rakt fram men staller sig sedan pi bromsen och svdnger

it samma hill som den tidigare gjort, ingen blinkers. En snev svAng.

Kvinnan stirrar, stirrar i flera minuter efter. Men blicken iir inte diir liingre. Den sviivar undan

till ett avlagset stiille och blicken blir dimmig. Sidzir hade hon sjiilv gjort - oansvarigt,

ogenomtiinkt, impulsirt.

Tankarna jagar henne igen.

Ar du vilse? Tog dufet vtig?

Du togJel vrig.

Du lan aldrig dngra det. Du gjorde ditt vdgval.

Kvinnan liimnar aldrig sitt enformiga, $nkantiga rum. Maten blir uppskickad av',v&rdarna,'

och toaletten ligger inne i rummet. Kvinnan tycker att virdare 6r ett felaktigl ord. vad gor de

vitkladda kvinnorna egentligen? Inte vardar de i alla fall. Ingenting blir bnttre av att vilt

friimmande miinniskor forsdker forsti ens kiinslor. Det iir ingen som kan ta bort den smiirta

som finns i ett svidande, svirt skadat hjiirta. Ett hjarta t/llt av tomkvistarnas vassaste taggar

och knivar. De vill att hon ska slappa ut sina kiinslor, riva murarna. Men det gir inte att riva

murar nair man inte har nigot att sl6 med. Det gir inte att riva murar om man inte har nagot att

sli fiir. De vet ingenting.

Flugans hamrande tar henne tillbaka till verkligheten. Hon ser pi flugan och kanner plotsligt

en stor sympati for den. Den hamrar som henne. Det finns ingen utviig, ingenstans att ta

viigen. Det gir bara at hamra vidare pi samma sitt, hamra med trjalpa av knytniivarna 6r att

ndgon ging ta sig igenom livets hirda murar.

Livet iir ett enda l6ngt utdraget hamrande.

Moraklockans visare rdr sig inte. Tiden stir stilla. Det ar som att nigon bestamt sig for att

stenga av allting. I det hiir rummet existerar inte tiden langre. I det hiir rummet frr inga

sekunder, minuter eller timmar passera. Eu val gjordes och tiden stannade.



Flugan landar nu pi fonsterbriidet och ser ut mot vdgeq den liingtar ut. Den h6r inte hemma
hiir. Men den har borjat inse att glaset inte tiinker ge vika. Den iir urmattad och borjar ge upp
hoppet.

Kvinnans sympati 6kar till medlidande och en sorts sorg. Hon hade bdrjat vanja sig vid
flugans hamrande och surrande. Det hade ffitt ensamheten som hackade i hjiirtat att lindras.

Den fick henne att kanna att da fanns nigon som hon. Men flugan orkar inte hamra mer. Den
bara sitter diir och ser pi landsviigen dtir nu en tredje bil passerar - h6ger den hiir g6ngen, i en
lagom takt och en planerad sviing.

Flugan lyfter i ett tafatt forsok att g6ra negra sista hamranden mot rutan. Men den kan inte
gora flera. Kraften sviker den och den ramlar ner med ett knappande ljud i fonsterbriidet.

Pldtsligt blir kvinnan rddd, flugan fiir inte d<i.

Fdnstret - varftir tainkte hon inte pi det tidigare? Hon kastar sig mot fonstret, det fitnster som

hon aldrig nigonsin rort vid pi 3 6rs tid. Det fiinster vars glasrutor alltid varit valputsade, som

alltid letit henne se ut pi det enda som nu betyder nigot ft)r henne - viigen. Det enda som

hennes liv nu bygger pi. Ett begiir att se mot vegen. Men iindi en riidsla for att g6ra ett nyr,

felaktigt vagval.

Det briinner i fingrama niir hon 16r det kalla stilet p& fonsterhakarna. Hon lorsOker lyfta de

uppit men hiinderna har ingen styrka. De har inte greppat nigot pi mycket liinge. I ren panik

och hysteri lyckas hon rycka upp hakarna och tvinga ftinstret att ge vika. Det gnisslar

motvilligt i protest men oppnas sedan trtigt och sakta. En kall vindil sveper genom rummet

som att understryka att det faktiskt inte iir slut pi vintern riktigt iin. Vinden river tag i

kvinnans toviga hir och sveper det bakit. Kvinnan drar in den kalla luften genom niisborrama

och minns pldtsligt hur livet luktar. Gardinerna fladdrar i vinden och minskenet lyser pi

kvinnans vita hud.

Morkret har bcirjat lagga sina svarta vingar 6ver vdrlden och minen har nu tagit over solens

plats. Stjiirnorna strilar och piminner om smi glimrande guldklimpar i morkret.

Flugan r0r sig inte.

Kvinnan puttar pi den med fingret. Vill fi den au surra, flyga" leva. Hon vill se den sveva ut

genom lonstret pl nya upptig och viigar, pi nya 6den och ett nytt liv. Men det iir for sent.

Hjiilpen iir for sen.



Ett brummande ljud hOrs och en svart bil kdr forbi pi landsviigen. Den pldjer ratt igenom

korsningen och kdr ner i diket framftir den. Den lyckades inte bryta sitt monster. Det kavs

mod att kunna svAnga. Det kriivs styrka och mod att kunna bryta sitt monster och gora ett nytt

viigval.

Vad viintar mej om jag inte slutar hamra? Vad hiinder mig om jag inte sviinger? Hjiilpen finns

inte. Vem ska trjalpa mig att oppna ftinstret och ta mig fiirbi muren av glas? Vem hjiilper mig

att svlinga av frin livets sv6ra viig och gldmma mitt vligval?

Ingen mer iin jag sjlilv.

Minskenet lyser in pi fonsterkarmen och en liten skugga speglas av den d6da flugan. En ny

vindil bliser in genom fonstret och sliter tag i koppen och drar den med sig ut ur rummet.

En bil riir sig pi viigen. I framsiitet sitter en ung kvinna i vit rock, bredvid sitter en kvinna

med tovigt, grett her, en kvinna med bistra ogonbryn men med de klaraste ogon. Dysterheten

finns dock inte kvar dver det sargade ansiklet lingre. Istiillet skyms det vackraste av leenden

pi de smala lapparna och langs kindema rinner nu salta tirar fr6n dgonen som liknar havet.

Efter 6r och 6r av smiifta se sitter hon der pa det mjuka, varma satet och ser ut pe

omgivningarna som flyger forbi. Efter stunder, stunder och iter stunder av pligande tankar

och lidande si iir hon diir pi livets viig igen.

Bilen transporteras fram liings den slingrande svarta asfaltvagen. Kvinnan ser ut och ner pe

de vita strecken som ryckig och snabbt forsvinner ett och ett under bilen. De kommer fram

till den T-formade korsningen och stannar.

"Htiger eller viinster?" frigar kvinnan bakom ratten.

"Hdger." Svarar kvinnan och de sviinger, sviinger in pi en ny vag, en ny stig och in pA ett nytt

dde. De liimnar tankarna bakom sig i avgaserna bakom bilen.

Inne i ett vilmelat rum stir en sammal moraklocka.

Tick - tack

Tick - tack,

Tick - tack.

Tiden har tillitits fortg6. Ar har forlorats. A,r har forlorats pi grund av rridslan att gora ett

viigval. Riidslan for att sviinga in pdL en ny v!ig. Det gir inte att backa pi livets vig. Det gir

bara att kora framit. Det 96r inte att stoppa tiden det gir bara att fortsatta framet.



Ibland stirrar mmt sig blind pd det som sl@tt tidigare. Man mdste lcira sig att kimrn tidigare

vtigval bakom sig och kara vidare framdt. Det gAl inte qtt backa pd livets vcig. Ibland kommer

man till en larming och man mdste vtilja en vcig. Det gdr inte aU undvika. Ibland kan det

kntas som om man fumlar runt pd en oupptranpad stig dtir rdtter och tradgrenar fasnar i

kkidema. Det kinns som om man inte tar sig ndgonstans. Medsn mqn ibland vandrar pd en

vdlawrind motowtig.

Ibland har man en utfbrsbaclce framft)r sig och allt tycks kinnas kitt och perfeH. Men ibland

fims oclcsd fu allra tyngsta uppfbrsbackann och dfr lan man kiwre att man vill viinda sig om

och gd nerdt, tillbalcs till korsningen och vrilja en annmt vtig. Men gli;m aldrig att ndr du

lcommit upp pd toppen av det hbga berget sd vtintm en underbm u*iH och triumfen bvel att

du antligen st&r dtir breder ut sig.

Efter en bergstopp kommer alltid en neSdrsbacke.


