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INTRO 

Det händer något som skulle passerat med tiden så som det alltid gör men som nu vägrar, som 

bara blir kvar. Vi vet att vi inte kan gå bakåt, inte heller framåt eller runt, det är givet, nuet är 

och vi faller bara in. Att hålla sig i linje med sitt liv, sin egen tid är en balansgång och en 

illusion. Tunna strängar ger chansen, att från det förflutna blicka in i framtiden och där ifrån 

tillbaka igen, men nuet, konstant förlorar det sig själv. Tänkt då att tidsträng tycks dig gått av, 

detta något som inte låter sig passeras, tiden går du vet det, livet går, du vet det, men du går 

inte vidare. Din person splittras, år och dagar är lika många som dina nya jag. Nånstans här 

beslutar du dig trots givna regler att resa till den punkt där du gick sönder, för att se om det 

förflutna, leva om det förflutna, att förneka det som redan passerat, alltså ändra i tiden och 

den gemensamma illusionen. 

Detta är vad det talar om för mig: 

En stor andel av dem som utsatts för sexuella övergrepp upplever allvarliga psykiska stressreaktioner någon 

gång efter övergreppet med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som en relativt vanlig följd. PTSD är ett 

allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter svårt traumatiska upplevelser. PTSD yttrar sig på 

olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som 

påminner om händelsen och överspändhet. Symtomen vid PTSD liknar dem som finns vid en akut stressreaktion. 

Skillnaden är att en akut stressreaktion per definition pågår som längst fyra veckor. Människor som lider av 

PTSD efter att ha utsatts för sexuella övergrepp uppvisar påtagligt sämre livskvalitet än 

genomsnittsbefolkningen. 

Här är mitt liv om jag inte går vidare: 

Ett stort antal studier visar att sexuella övergrepp även kan ha långsiktig negativ inverkan på offrets fysiska 

hälsa. En betydande del av den ökade sjukligheten tros bero på långtidseffekterna av PTSD. PTSD påverkar 

individens stresshormonnivåer, som i sin tur inverkar på komplexa hjärnfunktioner. Allt från minnesfunktioner 

till inlärningsförmåga påverkas negativt. Den störda balansen av stresshormoner i kroppen vid PTSD kan leda 

till en rad fysiska symtom och sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar, infektioner, inflammatoriska 

sjukdomar och cancer. 

Här är mitt liv i möjlig linjär ordning (men tiden är inte linjär, det är bara illusionen och det vet jag nu): 

Om en kvinna som lär sig 

Ser ensamheten 

HÅLET I TIDEN (Där strängen gick av.) 

Efter hålet i tiden 

Vakuum-resan närmar sig 

Vakuum-resan 

Post vakuumresan 

Reser igen (Nutid.) 
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Men kom ihåg att när du läser är det INTE DU, du är inte där. Nödvändiga åtgärderför att du 

inte ska bli allt för nära, för att inte skogen ska bli den samling träd du inte ser, för att du 

istället ska få läsa och undra om det verkligen fanns en chans att ändra det som varit och det 

som komma skall. Din arm sträcks ut efter föremålet på en hylla i en annars nästan tom 

lägenhet som inte längre är din. Mot din handflata, en sliten bok. Den frasar den lätt vid 

beröring och sekunder senare blottar sig första sidan. Dina fingertoppar följer de handskrivna 

raderna som ovillkorligen avslöjar allt: 

 

Vakuum-resan, OM HÅLET: 

Det var svart, mörkt, tomt. Så tomt att det inte går att förstå. Han sprang, som om han visste 

vägen, som om vi gått igenom detta gång på gång. Jag försökte stoppa honom, slet tag i luvan 

på den gröna jackan men den slets loss. ”Stanna”, ”Du får inte, snälla!” Inga rop tycktes nå 

honom.  Jag ser mig själv falla hårt och blödda från läppen, näsan, knäna, jag fast i bilden, jag 

och jag, kunde ingenting ändra, vi kommer inte hitta hem. 

 

INTE DU: 

Det är inte vilken bok som helst utan en dagbok, den innehåller inte en fiktiv historia där 

känslor kan tillåtas svalla runt säkert, likt människor på en strand bland bad-ringar och 

färgglada bikinis under inseende av en badvakt som bestämmer när leken är färdig för dagen, 

när känslorna ska packas undan som ett dagdrömmeri, en flykt till något annat. Nej, detta är 

skrivet av en hand som sitter på en kropp som hör till ett hjärta och till en egen vinkel av tiden 

och historien. Sidan som följer sitter fasttejpad, hela boken är ett handarbete av lim och 

häftstift.  

 

Efter hålet i tiden: 

Ja, jag gillar att skriva på engelska, det får mig att känna mig som mer. ”Hej, fuck, din pussy 

är så fin.” ”I want to fuck you so hard!” Japp, så gör vi här i Sverige, jag tycker att det är 

pinsamt att inse att jag skriver så, men fuck that! I need it bitch! I need that confidence som vi 

svenskar stoppat upp i röven och förträngt att vi hade. Jag vill svepa ett glas vin framför 

någon, peka mitt finger i någon bröstkorg och tala om sanningen. Hur mycket kuk man än får 

så finns det inte nån stor nog att fylla det tomrum vi bär på. A vagina is not a man-eater, det är 

ett svart hål. Detta är sagan om bitterfittan/ porrstjärnan (beroende på månadens dagar), 

fryspizza, de magiska ambitionerna och alldeles för mycket Jane Austen. Jag hör ju själv att 
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det är en tjurig liten feminist som skriver, hon har ingen egentlig orsak. Ett sånt pretto-troll 

man inte vill bjuda på fest för hon kan ta död på stämningen. Men min dagbok är en fucking 

intergalaktisk resa från ensamma tårar i sängen till det tomrum en död relation lämnar efter 

sig vidare till hålet i tiden, Star-Trek Voyager och viktiga beslut, fynd och djupa 

efterforskningar om en människas kärna, detta som ingen delar med mig. Jag borde slå på en 

gammal säsong av Love Island istället, glöm dagen, glöm framtiden. Det är skönt, det skulle 

jag gjort. 

  

(Lägger en brasklapp här för detta kan vara det mest patetiska jag någonsin skrivit men när 

det måste ut så måste det och om inte här så var? Dem säger jag ska skriva, att det ska hjälpa.) 

 

INTE DU: 

Det är lätt att sjunka ner i soffan som lämnats kvar i det inre hörnet av rummet. Det dammar 

lätt när din kropp möter det sammetstyget. Är det en tonåring som skrivit? Men det första 

inlägget var så mörk och fullt av desperation sedan detta upproriska trassel av fula ord och 

feministiska skall.  

 

Post vakuum-resan, OM HÅLET: 

Förlåt för sist, förlåt för förut Johannes. Jag är tillbaka igen, tror jag. Du hade rätt men jag 

behövde se det med egna ögon. Det faktum att jag kunde ta mig dit är större än att jag inte kan 

ändra mitt eget öde, det finns viktigare ting än så. Vad du ser och hur du ser det spelar kanske 

större roll. Vad kan egentligen ske med dessa medel? Jag ska lösa det, jag lovar. Den där 

mullrande undergången du skriver om, de du känner hotar dig till livet.  Jag når den nästa 

gång. Jag når dig nästa gång. Nu måste jag bara ta mig från sjukhuset. 

 

Datum, Någon annans framtid: 

Artikel nr 2 042. Serie 14. Form: Dagbok. Plats: Före detta Sverige, Stockholm, Hässelby. 

Övrig info: Språkbruk svenska, engelska. Handskrivet.  

 

INTE DU: 

Det är en röra men det mänskliga i den går inte att komma undan. Där finns en anda av akut 

verklighet. En verklighet som är lika aktuell oavsett tid och rum. Sen datumet från någon 

slags framtid? Har någon annan hittat och läst boken?   
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Ser ensamheten: 

Jag har börjat inse att jag bor i ett alldeles speciellt hus. Jag brukar säga att jag bor med de 

människor som inte har råd med någon fasad, varken en ekonomisk eller en emotionell. De är 

små öppna sprickor in till mänskligheten. Ljuden från deras liv blandas med mina ljud, en 

liten orkester av grytlock, steg och dörrar. I den lilla grottan där jag bor finns bara ett fönster 

ut mot tunnelbanan och vägen. Golvet är klätt med en plastmatta som försöker likna kork. Det 

är brännmärken i plasten, hål och hack. Ovanför min säng flagnar färgen i taket. För där har 

det varit läckage. Någon har målat över, men inte brytt sig om att putsa först. Lite som smink 

på torr hud. Det blir aldrig bra. Min frys hummar i mörkret, jag tänder lampan vid sängen. 

Ensamheten, den känns precis som Mårran i Mumin, stor, klumpig och sorgsen. Runt tolv 

rycker det i handtaget i lägenheten bredvid. Det är en hemlig kod. Jag kan härma rytmen för 

det händer samma sak varje kväll. Koden betyder för någon att dörren är låst, den är verkligen 

låst. Ja, jag kollar igen utifall den är låst. Undrar om personen i fråga också behöver räkna 

knapparna på sin spis, så som jag gör ibland, om han går andra rundor och kontrollerar allt 

innan han lägger sig i sängen för att sen undra om allt var verkligt. Om han verkligen 

kontrollerat allt? Kvällarna kan ju smälta ihop, kanske tror han att han kollat något idag som 

han faktiskt bara kollade igår. Jag vet vem han är, han ser ut som vem som helst i en halvtjock 

mörkblå jacka, i sin medellängd och bakom sina glasögon. Han är nog precis lika gammal 

som jag. 

 

Där i sängen och mörkret vänder jag mig, vrider mig, tänker på framtiden. Tankar om 

framtiden. Kommer jag vara gift a.k.a. dum i huvudet? Fuck… Det ena behövs kanske visst 

för det andra. Jag måste lägga något åt sidan, min lust för frihet, för kärlek och attraktion. Jag 

måste nöja mig, jag måste måla huset vitt måste välja mellan en schäfer, retriever, labrador 

och kanske en tax. Jag måste få barn med leriga gummikläder, färgglada för lek i alla väder. 

Måste, måste, måste.  

 

Vad jag vill ha är någon att snacka med när jag somnar. Jag vill säga: 

Här är jag med en famn full men normen kväver mig, en kudde av dun över mitt ansikte. 
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INTE DU: 

De dagar då det var din hand som skrev, som det var din säng, där du låg. Nu kanske det vore 

dags att lägga undan dagboken. Den kommer alldeles för nära. Du lyfter huvudet från sidorna 

och ser om någon är i närheten trots att oddsen är lika med noll. Trots att boken och du 

befinner er i ett övergivet hus byggt på femtiotalet, av solid betong, så tycks det som att där på 

golvet smyger någon knarrande fram, någon som ser hur du tar för dig av bokens liv, av det 

intima som om det vore en godispåse.  De nya raderna är lite för generösa med sitt språk för 

att du ska vara klar riktigt än.  

 

Om en kvinna som lär sig: 

Där kommer han igen, svettig, snabb, blodig och testosteron-strösslad. Han tittar på mig 

(nästan). Jag tittar i alla fall på honom och jag säger till honom: Kom igen, det är inte så jävla 

svårt! Säg bara: Jag älskar dig och tänker desperatknulla dig in i framtiden. Du är allt för mig. 

Utan dig dör mitt mycket gamla ego och de senaste 1000 åren av mitt liv blir inget värt. 

Tyvärr svarar inte bilden på min TV. Om han bara gjorde det skulle vi få en mycket fin stund 

ihop. Den skulle räcka ända tills hans rivaler dök upp och det blev en blodig kamp på liv och 

död, över mig precis som jag är. (Givetvis är jag i denna versionen av mitt liv född 

supersnygg, smart och rolig med ett ömmande hjärta och en alltid ödmjuk syn på livet.) 

(Ljud från dörrklockan.) 

Ding, Dong! Ding, Dong. Ding fucking DONG! 

Välkommen främling, jag och min blodigt våldsamma älskare tar paus. Det är självklart att 

jag ska stanna upp för att du känner att du ska komma å knacka på just min dörr, just nu. 

(pausar True blood) 

Sugaren:  Hej jag heter Stefan och kommer från Electrosucks. Är du sugen på att köpa en 

dammsugare? 

Jag: Vet du hur det känns att vara ensam? 

Sugaren: Ursäkta, sa jag att jag säljer dammsugare?! 

Jag: Suger den bättre än ett svart hål? 
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Sugaren: Näe. 

Jag: Vet du hur det känns då? 

Sugaren: Att vara ensam? Jo det vet jag nog. 

Jag: Det känns som Guds dammsugare som beslutat sig för att suga bort marken under mina 

fötter, solen och mina ögon.  

Sugaren: Förlåt mig. 

Jag: Förlåt mig. Kaffe?? (Visar på min kopp). 

Sugaren: En annan gång va. 

Jag: Kom igen nu, det blir roligt. 

Sugaren: Tyvärr jag måste jobba. 

Jag slår igen dörren i ansiktet på Sugaren. 

 

Efter hålet i tiden: 

Att det läcker från taket ovanför min säng gör min lilla lägenhet till ett kaos, jag har skjutit ut 

sängen från väggen, den står mitt i rummet, i mitten av tjugo kvadratmeter. Grannen ovan 

borrar hål i vägen, han borrar ofta. På pappret bor jag inte här, jag ringer ingen om detta. 

Färgen faller ner som snö om jag är romantisk, som mjäll när allt är mörkt i sinnet. Jag såg det 

först när det fallit på sängramen, den står fortfarande lutad där mot väggen. Den är för tung, så 

som det mest är. 

 

Om en kvinna som lär sig: 

Ikväll kände jag mig otillräcklig, ogenomtränglig, förbrukad och trasig.  Där fanns ingen 

skurk på andra sidan bordet. Det är jag, jag, jag. För att förstå mig själv har jag nu börjat att 

backtracka min egen sexuella karriär. 

Sex är svårt, första gången var inte dålig men inte bra heller. Det är nog bara något man tar 

sig igenom. Han och jag var kära oskulder. Det var lite konstigt tyckte jag då, när vi precis 

blivit tillsammans att han ens märkt mig. Jag hade märkt honom och spanat på honom. Under 

en fest ett halvår efter jag sett honom för första gången, frågade jag om han ville 
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dansa.  Kvällen blev en enda lång tung-rullning. Helt underbart. Efteråt fick jag reda på att 

han hade sett mig lågt innan dess och han tyckte att jag var fin. Det var bra, det kändes bra. 

Det var början på att jag insåg att jag faktiskt var en individ. Han var det bästa just då och han 

blev aldrig efter något dåligt, bara inte rätt. Mer än man kan säga om allt som skedde där 

efter. De som kom och kom och tog och tog. 

Jag minns bland annat att jag hade åkt hem till en man/ kille/ pojke. Han var nog lite av varje. 

Vi var ganska rakt på sak. Jag bodde där, vi hade sex. Jag trodde jag var kär. Han var inte kär. 

Vi hade lekt som barn. Då hade han glasögon och var knubbig och jag var inte kär men han 

var. Något av det första jag gjorde var att ge honom en avsugning. Jag vet inte riktigt varför. 

Kanske var det för att jag kände att jag inte räckte till.  Det smakade inte som det skulle.  Efter 

en minut eller så förstod jag vad det var jag smakade på. Jag smakade på en annan händelse, 

han tillsammans med någon annan. Smakerna var lakrits, gummi och olja. Jag blev len i 

munnen men sa ingenting. Det var förnedrande men vem var jag egentligen, så jag högg mig 

själv i ryggen. 

I ett tält under samma sommar kände jag det igen, det där hugget. Det var för jävla kallt, jag 

var inte full men inte nykter heller. Jag och en vän hade rullat in under stängslet till 

artistcampingen. Vi visste vart vi skulle och de mötte oss. Under mina Converse kippade det 

leriga gräset. I magen skvalpade tequila, festivaltacos och filmjölk. Det har alltid varit min 

grej att dricka fil på festival. Det känns lite som att duscha inuti, nästan som när man gråter. 

Man blir lite fräschare. 

Vi hade varsin kille och det tog inte lång stund fören jag var ensam med honom. De andra i ett 

tält och vi i ett. Det var litet kanske ett 1, 1/2 mans tält. Hur jag än vred mig så nuddade alltid 

en del av min kropp hans. Jag gillade det inte. Stämningen var tryckt, mest från min sida nog. 

Eftersom vi känt varandra ända från förmiddagen fram till nu så tog samtalsämnena slut 

ganska snabbt. Jag var inte attraherad av honom men åter igen vem var jag. Jag förstår inte 

hur jag ens kunde sätta en fot framför den andra under den perioden av mitt liv. Han frågade. 

Jag sa nej. Från andra tälten hördes ljud. Jag frös så jävla mycket. Festivaler suger för det 

mesta när man inte är riktigt full. Man är smutsig, bakis, kall, fucking jävla kall.  Jag vill gå 

nu ropade jag. Hon bad mig vänta bara lite till. Han frågade igen. Jag sa nej. Han tog på mig 

och det fanns ingenstans att ta vägen. Han frågade inte igen utan vi bara gjorde det. Mitt 

huvud slog i tältväggen vid varenda stöt. Vem var jag? Inte kunde jag då veta att jag legat 

med min väns framtida pojkvän och misshandlare, men jag högg och jag högg igen i mig 

själv. 
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Och det händer och händer igen, med flera på olika sätt. Fan jag trodde du skulle ligga som 

en död fisk men du var ju ändå rätt schysst! Eller: Jag har flickvän men om du följer med hem 

till mig ska du få dig ett rå-knull!  Ibland har jag bara retirerat till att äta müsli, träna och 

sova. Frågan lyder: Varför kan jag inte säga nej så att det hörs?  

Tio nej desamma som ett ja. 

Ett jag som fastnar, 

som följer 

Tio nej som inte räknas  

Och ett ja som är det ända 

Som räknas 

Som följer 

Och min kropp är inte min egen.  

 

Jag ville mer än detta. Dikten hörs lika lite som jag. De gömmer sig här, den enda plats jag 

tillåter. Jag skäms över mina klena nej. Det är något med att säga nej som får mig att känna 

mig oduglig, som om jag gör fel. Som om mitt eget värde sjunker för varje nej? Är värdet så 

bundet till min kropp och sexualitet eller är det faktum att det är så jag blir sedd? 

 

INTE DU: 

Först skrattar du, sen håller du handen för munnen. Det är något alldeles skönt att helt hemligt 

låtsas ta del av någon annans liv och misslyckanden, som det helt plötsligt kunde bli 

accepterade. Men det finns så mycket din kropp inte vill minnas och varför måste då hon 

minnas det åt dig? Varje kvinna äger sina egna detaljer men känslan av att inte äga sin egen 

kropp är svår att ta miste på, känslan har kommit och gått mer än en gång. 

 

Efter hålet i tiden : 

Från gatan hörs sådana ljud som erbjuder tanken att färdas, jag längtar med dem, 

Det har regnat och skor passerar ljudligt nedan min våning. Ovan spelar grannen dansband 

och jag ligger stilla i värmen i sängen. Det är inte så skönt som det låter när man varit stilla 

hel dagen, när benen inte bär, när man ser in och inte ut.  
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Ser ensamheten: 

Det låg en trasig gitarr intill spåret vid tunnelbanan. Jag såg den som hastigast. Halsen bruten 

och husen, självaste bröstkorgen av instrumentet krossat. Jag kan inte annat än undra hur den 

hamnat där. Inga alternativ låter så att jag kan se annat än sorgsenheter. Vagnen far vidare 

genom flammande ljus men tanken är kvar.  

 

Om en kvinna som lär sig: 

Nu måste jag flytta illa kvickt. Kan inte tänka, jag har gjort bort mig. Det blir lätt så när man 

är skör, när ont väntas. Jag drömmer om och jag lever i en romantisk sfär där det viktiga är att 

aldrig bli nådd.  Jag kan svära och slita mitt hår över misslyckade dejter, jag kan klösa mig 

själv för att jag inte räcker till, jag kan kasta ord igenom luften, slunga dem fulla av hat men 

jag kan inte ta ett ”Jag älskar dig”. Då måste jag måste genast bort, jag måste lämna. Att vara i 

underläge, att alltid se upp och hålla vakt, där kan jag känna igen mig, där vet jag hur jag 

handskas med verkligheten. 

 

Efter hålet i tiden: 

Jag går ner till vattnet och sjunger istället för att gråta: 

”Här uppe på berget finns ingen polis, jag har blivit bestulen, men har inga bevis. 

Först stal han mitt hjärta, sen stal han min hand 

Sen stal han mitt hjärta och satte i brand.” 

 

Min morfar sjöng alltid just den. I morfars knä såg jag berget. Jag var säker på att det var 

kalhygget som låg på vägen ut till stugan, jag såg en kvinna i en sjal som flög i vinden. Jag 

såg en polis i blått speja ut över hygget, jag såg ett brinnande hjärta så som de brukade brinna 

på bilder i morfars kyrka. Jag hade blivit tagen men helt utan omgärdande romantik. Jag hade 

sagt nej och jag räknade mina Ja. Det var lika med noll. Jag hade ropat på hjälp, men utan 

svar. 

 

INTE DU: 



Matilda Karlsson Kreativt skrivande III Slutgiltig inlämning 2019 

 

 10 

Var du där och träffade din morfar innan han dog? Åkte du en sista gång? Ensamhet bland 

äldre är utbrett och näst intill en folksjukdom. Är de för nära döden? Behöver de för mycket? 

Pratar de för långsamt? Luktar de konstigt och gammalt? Kommer tiden gå så snabbt att du 

inte själv förstår när du hamnar där? Är du rädd för döden? Du får inte vara rädd för döden, 

inte nu. 

 

Ser ensamheten: 

Vad gör att en gammal plats är så spännande och en ny så tom? Jag vill ha ett gammalt hus, 

där någon gått förut. Konstigt nog tänker jag aldrig på de glada minnena i huset som något jag 

vill åt. Jag vill åt ångesten, de gånger då händerna gnidit relingen ner för trappan, märkena av 

dörrar som slagits igen hårt. Idag skrev jag ett sms till mitt ex. Det hänger i luften utan svar. 

Han var för en stund huset, han det knarrande golvet jag kände så väl. Men vi kommer aldrig 

mer kunna tala och bo under samma tak. När regnet faller få vi leta eget skydd. Det jag 

behöver dela, kan jag ännu inte dela med mig själv, jag saknar mig själv mer än honom just 

nu.  

 

INTE DU: 

Tvättstugetiden på söndag. Nu är det dags, det ska finnas så få likheter som möjligt mellan dig 

och denna sentimentala individ skrivit. Därför är du nu beredd att slänga alla ditt x ägodelar i 

tvätten och spola bort den förföriska doften av historia, närhet och potentiell framtid som hans 

örngott förmedlar. Det var han som gick, som inte förstod, som lät dig stå kvar i mörkret. 

 

Efter hålet i tiden: 

Fick tag på några kartbitar som pusslades ihop, de visade koordinater. De var de samma 

siffror som vi tidigare sett. Många med förmåga att försvara sig själva skickades i båtar för att 

undersöka koordinaterna. Under tiden på den fullsatta restaurangen vi utgick från, den som 

var vår täckmantel, så hittades ohyra i ett hörn. När man lyfte på mattan så var där även 

enormt stora döda maskar. Dessa dammsögs upp så diskret som möjligt. 

 

Jag gick ner i källaren samtidigt som jag funderade över om jag borde följt med men jag 

visste att jag behövdes här på plats. Där nere insåg jag vad som skedde. Restaurangen hade 

släckts och låsts. Hur kunde jag inte märkt det, tänkt på det? Vad hade fått mig att lämna? 
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Skrik hördes och jag låste dörrarna ner till källaren. Jag kände inte någon där uppe, mina 

vänner hade alla åkt. Under tiden trädde de fram ett fåtal personer ur källarens mörka hörn. 

Som om inget skedde satt de och samtalade medan hopplösa rop kom ovanifrån. Tid 

passerade och ingen kom till dörren jag låst. Jag hade alltså inte varit orsaken till att någon 

dött, Ingen kunde räddas. Min enda chans var att spela med så länge jag behövde medan jag 

letade en väg ut. Det var oklart om jag skulle hitta någon. Människorna som var hos mig var 

maskarna under mattan, som hälften av dem på restaurangen under förklädnad. De låtsades 

lika mycket för varandra som för mig. För de visste att den som bytte skepnad först skulle ha 

en fördel i att suga ur mig. När den första människan började skaka började snart alla följa 

efter. Under deras transformation skulle jag ha min enda chans att fly. 

 

Om en kvinna som lär sig: 

Tittar på mig själv i spegeln. Jag har fått fina kläder och ett starkt rött läppstift. Jag sticker ut, 

jag ser bra ut. 

Jag: Tack! 

 

Jag tar mig tid att titta sminkösen i ögonen. Hon har nervösa utslag över halsen och bröstet 

och vacklar med blicken. Cirka 30 statister står i kö efter mig. Jag flyttar mig in i gruppen 

med färdiga statister och sjunker ner mot väggen. 

Tant-statist med russinhjärta (Jag döpte henne tidigt den dagen, jag hörde orden hon bjöd på, 

kände hur de spred sig och gjorde omgivningen sjuk) 

Tant-statist: Du kommer frysa i de där kläderna. Det vet du va? 

Jag: Äh, det är nog inte så farligt. 

Jag blänger på henne med min speciella nothingsgonnatakemedownbitch-blick, I have met 

your kind before. 

Tant-statist med russinhjärta formar sin mun till en kattrumpa tittar på mig och sedan ner i 

golvet. Hon är här med ett litet torrt hjärta för att suga i sig av andras livskraft.  Men hon 

hämtar sig snabbt och börjar i stället trakassera sin knubbiga tantkompis. Jag vet dock detta 

inte är uppgjort. 
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Fem timmar senare, på set, jag fryser. Tanten med russinhjärta blev placerad i ett mycket 

bättre bildläge än jag. Nu är det rast och jag ser hur hon med sina kängor trampar över den 

leriga gräsmattan mot mitt håll. Hon ställer sig nära, ler vänligt och lutar närmare mitt öra. 

Tant-statist: Nu fryser du, va? 

Sen gick hon vidare. Ja jag frös, jag hade blåa läppar och blöta fötter. Alldeles för sent vänder 

jag mig om för att svara henne. 

Jag: Jag tänker äta ditt russinhjärta till frukost din lilla tantjävel. Jag ska samla ihop alla 

russinhjärtan i världen och göra en fucking müsli av er. 

Sen var det meningen att jag skulle gå men skorna hade sugits fast i leran och jag ramlade 

framåt. 

 

Efter hålet i tiden: 

Vakten som låste Hemköp ville inte se mig. Jag drog upp tröjan och tryckte brösten mot rutan. 

Gjorde jag det för en liter mjölk eller för att världen känns för trång? Nu kan jag i alla fall inte 

handla där mer. (Gjorde jag det för att det var min kropp att dela och ingen annans?) 

 

INTE DU: 

Kanske finns det utrymme att förlåta kvinnan som skrev denna dagbok för att hon låter det 

som inte borde finnas ta form i text. Det var ju inte så att hon ämnade för någon att läsa det. 

Inte som om hon menade att du skulle sitta där och känna igen dig om vart annat och stundom 

vilja slänga den sentimentala skiten av anklagelser och trasig ungdom i väggen. En tröst är ju 

att allt faktiskt inte var lika mycket ditt som hennes. Hon hade ju också tydligt mentala 

störningar, det har inte du. 

 

Ser ensamheten: 

På bussen mellan Stockholm och Dalarna reser människor. Jag har sett dem, dem är olika. En 

gång såg jag en av de fulaste kvinnor jag sett i mitt liv. Hon pratade lågt med chauffören när 

hon gick på, som om hon bar på en inneboende ursäkt. En ursäkt som flyttat in i hennes 

kropp, i hennes skor och i hennes blick. Hon fortsatte fram i den smala gången, vaggade 

försiktigt för att inte råka stöta i någon. Såg sig om efter en plats att sitta. Det stod väskor på 

alla säten. Vid ett fönster satt en pojke, han var inte gammal alls. Han var ensam. När hon 
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kom såg han upp, lyfte sin väska och sa: Du kan sitta här. Kvinnan tackade med en viskning, 

hon slog sig ner, hon tog bara inte sitt säte utan lite av hans. Han tog på sig ett par små 

hörlurar och blickade ut igenom fönstret. Bussen rullade fram, den gungade lite, det var skönt. 

Strax somnade pojken. Hans huvud föll ned och mot kvinnans axel. Hennes rygg var rak och 

hon röde sig inte på hela resan. 

 

Om en kvinna som lär sig: 

Note to future-self, precis som Bridget: 

1 Lär dig säga nej.  

2 Lär dig kasta ut dem vid nej  

3 Lär dig knuffa bort dem vid nej  

4 Lär dig springa därifrån vid nej  

5 Lär dig förstå att det inte är ditt fel. 

6-100 Lär dig förlåta dig själv. 

 

INTE DU: 

Men hon skriver bra om folk, det gör hon. Bilder fastnar bland orden och tar sig in dig. Sen 

den där listan borde vara allmän giltig. Tänkt om man själv hade känt tidigare att där fanns 

rum för den makten, den självdistansen. Tänk om man fick födas med den. Du vill födas med 

den. Din barn- Då hade du inte suttit här, boken hade inte funnits, du och hon hade aldrig 

separerat och ingen behövde resa mer. 

 

Efter hålet i tiden: 

The sirens, the red stripes, a zip of air. 

One-night stand: Are you ok? 

Jag: Who are you? Where am I? I landed just a minute ago. I have been on a ship traveling 

through space with the commander from Star-trek Voyager. There was an emergency. 

 

Röda linjerna framför ögonen. Fönstret och persiennerna kom tillbaka. De röda var bilarna 

som passerade förbi som lågor utanför. Jag fick lov att skaka på mitt huvud. Det kändes som 

om så mycket tid passerat att jag inte kände igen dejten i min säng. Jag bad om ursäkt, han 

bad om ursäkt. Jag berättade om vad jag sett, vart jag varit. Skeppet, rymden men inte om 

kaptenen. Jag vill inte verka för nördig, dessutom var det något som gjorde att det kändes som 

en hemlighet. Vårat uppdrag hade varit värt något där. Känslan bodde fortfarande i min 
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kropp. Jag vet inte om han kunde bestämma sig över vad som var värst. Att han strypt mig 

tills jag tuppat av eller risken av att jag var ett psykfall.  

 

Ser ensamheten: 

Människorna rör sig runt mig, det är morgon på tunnelbanan. Yllekoftor som doftar fukt av 

hösten och golvet är sörjigt. Där är väskor på alla säten som skyddas mot vätan, som skyddar 

sin ägare från närhet, som snabbt och skickligt rycks undan då någons ände backar emot dem. 

Vi pratar inte med varandra, inget Förlåt, inget Ursäkta, inget Tack. Jag vet inte längre om vi 

vet hur man gör. Jag vill prova men rösten är skrovlig och kroppen som landar på mitt säte 

har inte ens ansikte mot mig, kroppen som landar hör mig inte. Tunnelbanan är ensamhetens 

bank. Här växer de frodigt, blickar mot golvet, mot taket, mot landskapet och husen som susar 

förbi medan människan står osynlig. 

 

Om en kvinna som lär sig: 

Snart 30 år och lyssnar på Elois med Arvingarna och gillar det. Är detta ålderskrisen? En 

playlist bestående av Systrarna Graaf, Bailando och Shaggy? I så fall gillar jag det, i så fall 

var det bättre förr. Jag är där nu i det där vuxna. Jag vill ha kaffe, kaffe, KAFFE på morgonen, 

jag vill ha det lugnt och skönt. Jag diskar och går ut med soporna som en riktig vuxen. 

 

Om en kvinna som lär sig: 

Ska jag översätta det till svenska kanske? 

Knulla bort, knulla långt bort härifrån din fule fan. 

Det var det sista jag tänkte på igår. Att jag borde sagt det. Det låter så mycket värre på 

svenska och han borde fått det av mig, en liten present av ilskna vulgära ord. De hade kletat 

sig fast på hans tröja. Han hade rodnat, bett mig att skärpa mig, sagt att han skämdes. Men jag 

var ju inte den som gjort fel. Jag kastade inga ord. Jag höll käften, nöp mig själv i låret under 

bordet, grät på toaletten, svepte ett glas vatten som en smart brud och gick hem. Men 

Johannes, 

 

Om en kvinna som lär sig:  

(Om datum 2014-01-27 som jag aldrig får tillbaka, det är ett datums natur att lämna.) 

 

De frusna orden 

föll som små figurer av glas 
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mot asfalt i minusgrader. 

Inget nådde fram, inget hördes. 

Andetagen kom dimmiga ut 

steg upp och försvann. 

Min mänsklighet brände mig och mina förkorta armar kunde inte nå runt hela dig. 

Fan. 

Jag måste minnas 

att det varit ännu kallare 

någon annanstans. 

 

Datum, Ser ensamheten: 

Är det konstigt att man längtar bort nån gång? 

Vid ett visst avstånd uppstår ett ansikte, när du är för nära hela tiden blir allt suddigt och 

svettigt. Jag ser dig inte som jag borde, längre bort bara… Gå längre bort. Jag behöver 

perspektiv. 

 

Efter hålet i tiden: 

Jag kan inte sluta tänka på resan med Skeppet. Star-Trek Voyager hade för en stund varit mitt. 

Just där och då kunde jag inte mäta hur länge. Sen insåg jag att i denna tid och i denna illusion 

så var tiden knapp, men på skeppet hade jag varit länge. Hur kan jag ta mig dig igen? Hur kan 

jag resa bort? Kan jag genom vissa medel resa vart jag vill?  

 

INTE DU:  

Det finns mer än ett uns av spänning i att tänka på att där finns andra platser eller dimensioner 

att befinna sig i. Inte skulle du trott att du någonsin ta det lika långt som hon, men när du läste 

en bok, när du nån gång såg en film eller om du tänkte på någon du inte fick så var du inte 

längre här med din kropp. Den känslan kunde du förstå, hoppet i tiden, mellan världarna och 

utrymmet det gav. Det varade aldrig mer än ett par sekunder, detaljerna ville aldrig riktigt 

fixeras men de var av betydelse för dig. Nu vet du. 

 

 

Om en kvinna som lär sig: 

Igår läste jag igenom en del sidor i min dagbok. Jag skriver inte särskilt ofta och när jag 

skriver är det sorgligt. Jag vill göra nått annat, skriva om något annat.  I NYC finns en man 
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jag älskar. Emellan oss finns också sorg men mest centimetrar. Härifrån blir de många. Där 

blir det bara en viktig centimeter emellan oss. Aldrig helt nära. Han har flickvän. Hon bor i ett 

annat land och de ses inte så ofta men oftare än vi. Vi syns en gång om året och då är all luft 

slut i rummet. Kropparna dras emot varandra och allt blir trångt, blickarna låser sig och orden 

blir klumpiga. Jag tänker på mannagrynsgröt när man inte vispar ordentligt. Trots detta är det 

något av det vackraste jag vet. Tror han älskar mig också i stunder, i sekunder och i 

centimetrar. Det behöver aldrig bli mer. Han är en resa till månen och jag vill inte bo där, jag 

vill bara tänka på att bo där. Se jorden med honom. Den sekunden är evig, den centimetern är 

avgörande. Jag ska fortsätta skriva om vackra ting.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Idag tatuerade jag in ordet Fryspizza på armen. Kändes viktigt, som något jag alltid borde 

komma ihåg.  Där i är förlåtelsen. Jag kan förlåta en fryspizza en gång i veckan. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Hittade noteringar i marginalen, upp och ner. Dessa rader fastnade med mig.   

T: a non-human essence, forgiveness and a lot of unicolored paint.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Kan inte skilja på verkligt och overkligt längre. Känns som om jag varit här förut. Gjort alla 

misstag förut. Inget är nytt. Det känns inte längre som om händelserna är mina utan mer som 

om jag har tagit på mig någon annans kropp och upplevelser. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Katalogisering av de mest frekventa åren för att få ordning. 

2016-Allmänna dagboksinlägg.  

2017-Året då kvinnan gick sönder. 

2018-Råmaterial av mänsklig galenskap. 

2019-Tvivelaktigt. (ett förlorat år?) 

2020-Intressant-Här utvecklas något nytt.   

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Alla dör på sätt och vis samtidigt men jag ser bara hur det ser ut när de gråter, håller om 

varandra och knullar, medan jag ligger här med tak ovanför mitt huvud. När jag ligger här 
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trängs av mina egna tankar. Jag kan inte bestämma mig om jag är sjuk eller ett geni. Jag vet 

hur man reser, det är det som kostar. Sinnet blir sig inte riktigt likt efter insikten och tankarna 

leker våghalsar. Är något över huvud taget vad det utger sig för att vara? 

 

Vakuum-resan: 

Lovsång. Ordet. Jag känner att jag måste hitta någon att sjunga för. Jag försöker minnas min 

morfars sång men jag är trött och orden faller isär. Finns jag om ingen ser mig? Ljuspartiklar 

ter sig annorlunda när ingen tittar, mina partiklar skaver och vill ta sig loss, följa strömmen. 

Jag får inte följa med.  

 

INTE DU:  

I ett försöka att analyser boken och vad som passerat; ”Om en kvinna som lär sig” Ser du 

minnen, ser du liv ur ditt eget liv, genom ”Ser ensamheten” Skulle lika gärna kunnat heta, 

”Ser mänskligheten” Men sen, de andra jagen, där lyfter hon på stenar. Där krälar smådjur du 

inte vill kännas vid, där luktar det unket och du skulle inte förlåta dig själv om du låtit 

liknande varelser växa hos dig själv. Det skulle inte spela någon roll hur många gånger någon 

sa ” det var inte ditt fel. Det skulle fortfarande vara dina djur, de hade skapats i din kropp, i 

din historia utav dina gärningar.”. Det kommer delar i historien som du inte vill läsa. Det 

kommer snart, det känner du men handen som vänder bladen är inte längre din egen. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Tror jag satt på en buss i natt. Jag drömde förstås. Alla i mitt hus var med. De svettiga, 

gapiga, alkoholisterna, mannen med moppen utanför mitt fönster som alltid går upp tidigt. 

Han som spelar dansbands-musik ovanför mig. Kvinnan som har samma kläder, 

plasthandskar och rufsigt hår.  Alla. Jag tror vi reste i tiden och att de var konstiga precis som 

jag för att vi rest för ofta. För att vi besöker gamla minnen, för att vi besöker framtiden för 

ofta. Tiden kan verkligen skada en människa. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Noteringar i marginalen. Ingen bryr sig om den här boken mer än jag, det är ju en kvinnas 

verk. Jag vet inte. Tycker en dagbok kan säga mer om mänskligheten än byggnader och ben. 

Sen att det är en hon om skrivit en dagbok, det måste ju räknas med i beräkningen. Då verkar 

de ha fått leva relativt fritt, eller i alla fall något sånär, det var nog inte så bra.  Jag minns 

när jag såg en kvinna för första gången, hon hade flytt från en transport. Håret yrde i vinden 
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och jag tyckte på något vis att hon var det vackraste jag sett. Så är dem kvinnorna. Det är 

därför säger de, att det är bäst vi har ordning på dem. Och visst jag känner av henne här i 

texten, levande och farlig, hon som skriver. Jag är där. Mina ord här på sidan möter hennes, 

kommenterar hennes. Men det är något hemligt. 

 

INTE DU:  

Boken är en sorg-sång, en sång över ben dolda av högt gräs, av dagg och jord.  Det är ett 

rekviem över de kvinnor som inte fått leva, över en kvinna som inte fått behålla sin integritet, 

sitt jag och sin kraft.   

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag börjar känna mig förföljd.  

Tror inte längre jag är ensam. Vem kan jag fråga om hjälp? Om jag talar ut kanske de tar 

friheten ifrån mig. Om jag erkänner att jag är ohållbar, kanske jag aldrig kan låtsas bli hel 

igen.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag fortsätter läsa om dina sidor. Du är så arg, så besviken. Här finns inte mkt rum för 

känslor. Allt i framtiden handlar om effektivisering, om återvinning och om logik. När dog 

känslan? Är den ensamhet du beskriver det jag också känner? Skulle gärna dela ensamhet 

med dig, du har kommit mig nära. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Det dyker upp kommentarer i min dagbok. Ord jag inte skrivit. Jag funderar på om jag är 

galen på riktigt. Att hyreshuset jag bor i faktiskt är ett mentalsjukhus. Jag orkar inte mer men 

jag vill inte erkänna för någon hur jag känner, jag vill inte erkänna för mig själv.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Ser du att jag skriver?  Hallå? Är du där? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Fan jag svettas nu. Jag kan se orden dyka upp på sidan. Ring mamma, jag borde ringa 

mamma-  
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Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag förstår inte. Ser du att jag skriver eller inte? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Fuck, ja. Jag ser att du skriver och jag är fett rädd.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Wow. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Wow- 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Är det du som har skrivit boken? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Är jag galen? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Nej! 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Ja. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Nej! Du är inte galen! 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Ja, det är jag som har skrivit i dagboken. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Du är alltså en riktig kvinna? 
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Vakuum-resan närmar sig: 

Vadå riktig kvinna?  Vad vill du mig och vem är du? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Ingenting, jag hittade din dagbok. Jag är en man. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Detta är sjukt, jag är sjuk, jag måste sluta skriva.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

DU ÄR INTE SJUK! JAG ÄR HÄR! 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Sluta! 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Nej. Jag vill prata. Ingen pratar här. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Var är du? Hur går det här till? Jag är så trött. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag är kanske precis där du är, fast i en annan tid.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Tror? Det är ju Harry och Voldemort all over again. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Harry? Voldemort? Jag förstår inte?  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Vart är du? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 
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På jorden i framtiden typ. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Det går för snabbt. Jag är riktigt rädd. Är du jag?  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Framtiden, år 3010. Jag sa ju dessutom att jag är man. Du är kvinna sa du ju? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Är jag död? Och vad spelar det för roll att jag är kvinna? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Nej. Du är inte död.  Vi talar inte med kvinnor här. De skapar oordning. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Va? Vart är jag då?  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

En annan ände av tiden bara. Jag har aldrig talat eller något meden riktig kvinna förut.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Kan alla skriva mellan tider där du är? Är jag där? Är det därför jag är sjuk? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Nej. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Hur kan du då skriva med mig? 

  

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag vet inte.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag måste gå. Jag måste tänka. Jag måste jobba. 



Matilda Karlsson Kreativt skrivande III Slutgiltig inlämning 2019 

 

 22 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Var inte dum. Gå inte. Detta är ju nått helt nytt. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Hejdå.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag har läst allt. Jag vet att du är där. Att du tittar efter mig. Allt annat vore orimligt trots att 

du är kvinna.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Vad menar du läst allt? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag visste att du var där. Jag menar du är oren. Det måste ju vara därför du inte ville skriva. 

Men du ska veta att detta inte är en vanlig chatt. Du skriver med framtiden. Ingen där du är 

kan läsa det du skriver och jag kan leva med att du gjort fel. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Varför är jag oren?  

 

Datum, Någon annan i framtiden:  

Du är en kvinna som inte skyler sig och som inte följer de regler som måste funnits för 

kvinnor redan då?  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Vad då? Vad sa du?  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

När började du hata män och kanske är du inte riktigt frisk? Du har själv antytt det i boken. 

Att du blir så arg och upprörd över ”jämställdhet” nu när vi har den första konversationen 

genom historien någonsin. 
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Vakuum-resan närmar sig: 

Framtiden sa du?  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Precis! 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

BOOM! Där har vi ännu ett bevis för att tiden inte är linjär. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Vad menar du? Självklart är den inte det. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Einstein var är du när jag behöver dig? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag sa ju det innan till dig ju.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Precis och du förtydligade det just. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Sluta spela spel nu. Säg vad du menar! 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag menar att mänskligheten inte går framåt. Så som de borde om tiden var linjär, om alla 

fucking människor var logiska, om människor faktiskt brydde sig. Vad har jag för intresse av 

framtiden om inget förändras. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Som vad? 
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Vakuum-resan närmar sig: 

Som mäns tro att de har rätt och säga vad en kvinna ska och inte ska känna eller behöver 

känna. Som om bara för att du har en penis kan säga till mig att du tycker att jag bör tyglas. 

Som om jag inte ens har några rättigheter.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det är ju för allas bästa. Ni får det ni behöver och vi ser efter er men på avstånd. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Vad? Vad försiggår egentligen? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Lägg av nu. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Nej. Berätta. NU. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag fattar inte att jag ska behöva stå till svars för detta. Jag visste att det var riskfyllt att 

skriva med en kvinna. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

NU. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag vet inte vad du vill veta? Här lever ni själva. Vi har byggt perfekta platser till er. Där 

finns sanitära möjligheter att hålla sig i gott skick. Där finns en flera utegårdar att vistas på. 

Ni behöver inte lära er läsa och skriva, ni behöver heller inte arbeta. Ni får hand om de 

barnen av kvinnligt kön. Allt är väldigt bra ordnat.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Är ni helt sjuka i huvudet? Thanks so much for making my future into a 1984-situation. Jag 

kan ju skita i allt då. Fy fan vad äckligt.  
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Datum, Någon annans framtid: 

Jag förstår att du inte förstår. Det kan inte vara lätt men du ska veta att vi har koll. Det 

kommer snart. Kanske kan du även inom din tid få uppleva denna frid? Kanske blir du då 

frisk? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Fuck off and die, du är för ful för mig. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag fattar varför du är ensam nu. Du är inte en kvinna man vill avla på. Du ska veta att vi tar 

god hand även om de mindre attraktiva kvinnorna med. Det har samma rättigheter som de 

andra. Dessutom kommer deras gener successivt dö ut då de inte förs vidare. Det blir helt 

enkelt en bättre gen-pool. Du måste förstå att det är något bra.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag är inte bara ensam utan också sjuk i huvudet och det är du med. 

 

INTE DU:  

Du blir het om öronen. Du vill ge dig in i diskussionen som om den vore verklig. Sen slår det 

dig att det är en sjuk kvinna som skriver till sig själv. Det måste vara så men du känner ändå 

att din framtid på något vis är hotad.   

 

En kvinna som lär sig: 

Är det glassen? 

Är det kvinnan? 

Är det varma och det kalla? 

Är det förebilden, 

eller är det ärvd skuld? 

Är det den socialt accepterade objektifieringen, 

som får dig att känna att hennes kropp- 

talar till dig genom så enkla medel- 

som att äta kall mjölk? 

Att hur hon agerar eller inte agerar, har en direkt koppling 
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och samhörighet, med hennes värde- 

i dina ögon? 

Ett konstant försakande- 

av hennes egen åsikt, hennes frihet. 

Fångad i en sexuell översättning 

av hennes liv. 

 

Om en kvinna som lär sig och sedan ser ensamheten: 

Hon är så nervös för att hon ska hitta och upprepa vägen hon ska gå för sig själv. Kvinnan 

framför mig speglar mig och djupa behov hos mig att bestämma mitt öde. Jag tvingar mig att 

tänka att det är det samma som döden att kontrollera allt. Istället tänker jag undra vart hon 

ska? Om hon är ensam? Om livet alltid är så här för henne? När jag var ung visste jag allt. År 

för år hade jag planer, ända fram till min egen planerade död, lägenhet i en stor-stan (NYC) 

Hollywood-roller, sen en het man, hus, barn, sen segelbåt och till sist en husvagn med 

barnbarnen, fiska med dem skulle vi göra, lära dem allt vi kan. Nu vill jag inte ens veta vad 

varje år ska bära fram, då finns ju inte längre livet. Jag tänker däremot fortfarande att jag ska 

dö 2100, då har jag levt i tre olika århundraden. Det ska vara på sommaren med doften av 

rosor och smaken av hallon i munnen, med en blå himmel inför blicken. Jag tänkte då att jag 

skulle säga ”Nu är jag redo!” men nu tycks det överflödigt.  

 

Min morfar kontrollerade allt. Han bestämde att mormors bullar skulle vara lite brända, för 

det tyckte han om. Han bestämde att där skulle bara serveras potatis, aldrig pasta eller ris. Han 

bestämde att mormor inte skulle jobba. Han bestämde vad min mor skulle bli, han bestämde 

massor. Men jag tyckte om honom när jag var liten och inte förstod, sen när jag var vuxen 

tyckte jag om honom men förstod. En morfar är trots allt en morfar inkluderat kontrollerande 

maktmissbruk. Jag ville se mannen bakom.  Vi åkte bil ut till stugan, vi skulle mata fiskarna. 

Morfar släppte ratten och jag lärde mig om att ta kontrollen. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag stod vid diskbänken idag och skalade sex brysselkål på en minut. Jag kan ta tre kunder i 

kassan på samma tid. Prioriteringar och hastighet? Det finns något som liknar tuggummi med 

hur tid beter sig.  
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Om en kvinna som lär sig: 

Du sommar som bär hot om vinter, du som kysser så att jag har något att förlora. Du blick 

som ser vad jag har och inte har, du kropp som fyller mig där bitar saknas. Här har jag 

kommit och gått, hit kommer jag tillbaka. När ljuset skiftar med tiden så ser du annorlunda ut, 

jag vill se dig igen idag som jag såg dig då.  

 

Ser ensamheten: 

Ensamhet är något grymt. Jag viskar för mig själv för att jag ska tro att någon är där och kan 

höra mig. Jag luktar på min kudde men känner bara doften av mig.  

Jag har pendlat för mycket fram och tillbaka nu, minnen, drömmar och galenskap. Jag tror i 

och för sig att galenskapen är boten för mina alla hål, för sugmärken på själen. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag vill skriva, jag vill förstå. Jag kan inte säga annat än att jag tycker som jag gör men om 

sanningen ska fram så når dina stycken om ensamhet fram till mig. Jag vill inte vara ensam.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag vill inte skriva med dig.  Jag är sjuk nog som det är och behöver inte mer influenser än 

mina egna humörskiftningar.  

 

Datum, Någon annan i framtiden:  

Jag, vi lever själva. Vi organiserar informationsutbyte men vi ses aldrig. Jag kan inte säga- 

Jag kan erkänna. Jag läser böcker vi inte får, jag tittar på saker jag inte bör, jag tänker 

olämpliga tankar. Här är jag arkeolog och jag hittade din bok. Den mer än något annat når 

mig. Vi är inte många som kan skriva och tala som ni gör i eran tid, därför har jag också fått 

lov att behålla den. VI letar efter ledtrådar om slutet.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Vad är slutet?  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Vi vet inte men det indikeras. Saker faller samman och tiden kan inte mätas så som den gjorts 

tidigare. Ibland vibrerar marken under mina fötter men sen vaknar jag och inser att det är 
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bara min kropp som skakar. Jag får för mig att ensamheten spelar in. Du talar om den som 

ingen annan. Du lever den och uttrycker den. Här erkänns den inte. Men när jag ser på 

historien så ser jag hur den spridits, tills vi är där vi är nu. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Pratar vi om min bok nu?  

 

Ser ensamheten: 

Om en kvinna i mitt hus. Hon gråter i trapphuset, hon luras, hon är senig och ful. Det är inte 

desamma som den tyste med plasthandskarna och den förlorade blicken, denne har flottiga 

glasögon och en rakt klippt lugg som separerar sig över pannan. I vår har hon ringt 112 två 

gånger. Hur vet jag det? Dem kommer på natten, jag bor ovan porten. De har med sig en 

kofot. De bryter sig in i hennes lägenhet. Det tar tid och det hörs. Efter en timmes hårt jobb 

och adrenalin inser de att hon ringt ambulans för att hon tycker synd om sig själv och inte för 

att hon är sjuk. Sen kommer reparatören och jobbar en timme till. Tycker man inte synd om 

henne blir hon elak. Jag hör henne när hon kommer med färdtjänst, jag hör henne när hon 

kommer med taxi.  

 

Imorgon är det min födelsedag och i natt tänker jag på henne och jag har en kudde över 

huvudet. Jag är för hård men jag hatar henne, hon låter ensamheten höras. 

 

Efter hålet i tiden: 

Här sitter folk och skäms för att aspirationer drunknar i vardag. Gnagande tankar får blir en 

lika en dröm. Allt jag borde, allt du borde, vi borde. Man borde inte drömma. Så fort den 

måste, som den hamnar på listan, den som sitter på kylskåpet. Där är den fångade livlöshet, 

slappt hänger den där, en använd kondom av visioner, kvävs av sin egen doft av 

jordgubbsgummi, något som ska föreställa friheten. Det sker lika illa, lika falskt som en 

plastblomma återger naturen.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Du skriver om tidsresor också? Vad menar du? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag tror jag har kommit på ett sätt. Eller jag vet inte.  
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Datum, Någon annan i framtiden: 

Varför vill du resa? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag MÅSTE resa. Det är något som måste ändras och om jag kan ändra det, kan jag kanske 

ändra andra saker med.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Ändra vad? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Du skulle inte förstå. 

 

Datum, någon annan i framtiden:  

Jag tror att jag har minst lika god kapacitet att förstå.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Det ändrar ingenting men om jag lyckas så kanske jag kan resa till dig. 

 

Datum, någon annan i framtiden: 

Du kan inte komma hit, vi skulle hamna i fängelse eller värre. Vi skulle- 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag kanske kan ändra på det. 

 

Datum, någon annans framtid: 

Vad? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

På ensamheten. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det har du redan gjort.  
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Vakuum-resan närmar sig: 

? 

 

Datum, någon annan i framtiden: 

Ta mig med.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Jag måste gå. 

 

 

Efter hålet i tiden: 

Jag skäms, jag undrar hur många timmar om dagen och veckan jag skäms? Ibland tror jag det 

finns en kvot vi krävs att fylla. Där i ligger samhällskontrollen. Som fluoret i USA:s vatten, 

som konspirationsteoretikerna säger finns där för att hålla dem, folket i schack. Här har vi inte 

fluor i vattnet men vi har skam och vi har jantelagens hand som håller flödet av luft bara så 

pass att det viskas bland träden, vad människan kunde ha varit.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Tror du verkligen du kommer göra nån skillnad? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Ingen aning men jag kan inte stanna här, jag är närmast galen. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag är nog kär. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Vaddå kär? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

I dig. Jag känner så mycket. Jag åker med dig. Jag måste få se dig. Ta på dig.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 
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Du kan inte vara kär i mig. Vi har aldrig setts, inte ens hörts. Du vet inte hur jag ser ut. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det spelar ingen roll. DU lever och tänker och jag tänker bättre med dig. Jag vill gå upp på 

morgonen när jag skriver med dig.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Men åker du kanske du aldrig kommer tillbaka? Du vet inte ens om det kommer fungera. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag vet. 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Du säger det ja.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Hur kommer det sig att du tror att du tror det kommer fungera bättre för mig än för dig? 

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Det vet jag inte.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Kan du inte berätta hur du tänker göra? Vill du inte träffa mig? 

 

Ser ensamheten: 

Nog lika gammal som jag fast med fnasiga stora händer, de var verkligen jättestora. De 

darrade när de knäckte första burken. I början av resan var han tyst. Han sneglade ut igenom 

fönstret och jag kikade på honom i smyg. Tjockt gult hår, rufsigt. En sliten mörk tröja med 

några halvdiskreta fläckar. Ärmarna hade repat upp sig längt intill handlederna, helt normala 

jeans och fötter så stora att de matchade händerna. Ändå var han liten. Han kändes framför 

allt liten. De blå ögonen färdades lätt över allt de såg men ville inte riktigt fastna. Jag ville 

sätta mig på sätet bredvid honom och ta de där fnasiga händerna i mina. Jag ville sitta å lyssna 

på allt han behövde berätta men det gjorde jag inte. Istället såg jag när han knäckte en andra 

och en tredje burk. Snart nog tog händerna tag i stolen fram för sig och han la huvudet där i 
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springan mellan sätena och pratade glatt med främlingen framför. Det var en äldre kvinna 

som inte helt ogeneröst gav sin tid. Trots att hennes resa blev präglad av doften från billig öl 

och en trasig stor liten pojks framsupna leende. Hon sa inte något om den tomma glädje han 

förmedlade och anmärkte inte alls. Men visst såg hon som jag hur ont han hade.  

  

INTE DU: 

Chipsgrodan. Det gör fortfarande märkligt ont att tänka på den. Är det för att du för första 

gången dödade något på egen hand? För att utan dig hade den kanske överlevt. Du hade hittat 

den i skogen bakom huset. Tagit upp den och satt den på ett blad i en kruka. Inte visste du vad 

den åt men du tänkte: ”Här är grönt som där ute och kan den leva där så kan den nog leva 

här.” Sen åkte du bort över helgen till morfar och mormor. När du kom tillbaka var den torr 

som ett chips, där av namnet Chipsgrodan. Men varför tänka på det nu? Det måste vara 

nycklarna. Minnena så som i boken. En del av lösningen till en till resa. Chipsgrodan är ett 

nyckel-minne.  

Eller så ljuger du för dig själv och chipsgrodan är inte minnen utan en liknelse för hur du som 

andra fått lära er att lämna era kvinnliga rättigheter bakom er, hur något vilt och extatiskt i er 

låtits glömmas bort, torkas ut och möjligt frasats sönder. De små bitar av rättigheter du ibland 

stöter på i en vindpust kan vara delar av en annan kvinnas större dröm.  

 

Efter hålet i tiden: 

Jag vill kunna ta på mig själv, ta tillbaka min kropp. Jag är osäker på mitt fysiska varande då 

jag inte tål beröringen av en hand, inte ens min egen. Finns jag? Känner jag? Måste skapa en 

plats, ett mentalt forum där jag inte är offret. Där jag får existera bortom allt som hänt, under 

min egen vilja och åtrå. 

 Av någon anledning jag inte släppa tankarna på Arvingarna, jag märker att jag slår på 

musiken utan att riktigt vara medveten om varför. Men där är kanske den där tryggheten, jag 

inser att det är via dem som jag kommer komma av egen hand till egen kropp. Skulle de få 

plats här alla i min säng? Det skulle inte ta på mig utan bara stå, kanske hoppa lite lätt medan 

de iklädda vita kostymer spelar gamla låtar som det folkliga, som mänskliga i mig inte 

våldgästas av. Det skulle vara trevligt. Jag sluter mina ögon. Jag hör ”Elois” på repat, till jag 

inte orkar mer.  

 

Vakuum-resan närmar sig: 

Är du där? Det finns inga plåster för syner, för de som sett för mycket. 
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Jag fick en dikt idag i brevlådan.  

 

Vi som resan 

Dör som minnen 

Och drömmar lämnas kvar 

ensamma, 

nakna utan värdkroppar. 

De är vilse, 

medan vi dör i samma riktning, 

på samma vis som vi alltid gjort.  

 

Vakuum-resan närmar sig- Goes – Vakuum-resan: 

Förlåt mig! 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det saknas sidor i din dagbok och allt är i ordning. Har det alltid varit så? När blev den så? 

Jag minns inte längre om det är jag som gjort det eller du. Allt är en röra. Kan inte se klart 

längre. Snälla svara. Jag är rädd.  

 

Vakuum-resan: 

(Du måste viska) Bussen är tidsresan… det är viktigt. Därför vi är trasiga. De som bor i mitt 

hus då jag lämnade är trasiga. Jag måste också vara trasig, annars skulle jag inte vara här. 

Aristoteles är min bästa vän och logiken, jag måste försöka behålla den. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Du skulle ju vänta på mig.  

 

Vakuum-resan: 

Jag vet, förlåt. Jag drömde igen om maskarna som suger ut själen. Jag inser att vi bara fått två 

val som människor. Att fly, leka med tiden, pendla mellan de lika otillgängliga dragen av 

framtid som formen av det som varit eller bli en av de. Sugare som lever av andra, de som tar 

och tar, de som är blinda och gräver så att jorden eroderar under oss andra. Jag vill hitta det 

första hålet och täppa igen det. Hitta tiden då människan var bara människa men ändå mer än 

idag. 
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Datum, Någon annan i framtiden: 

För att kunna följa dig så har jag satt samman boken så som du talar till mig. Jag har rivit ut 

sidor…. Vart är du? 

 

Vakuum-resan: 

Jag vet inte.  Sluta försök hålla ordning. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det finns inget datum där du skriver ifrån.  

 

Vakuum-resan: 

Jag vet.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Är du ensam? 

 

Vakuum-resan: 

Nej. Jag är med kvinnan från mitt hus. Du vet hon med plasthandskarna som jag skrivit om. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Hon som aldrig byter kläder och tittat tomt framför sig.  

 

Vakuum-resan: 

Precis.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Varför då? 

 

Vakuum-resan: 

Vi reste ihop. Hon gav mig dikten. Det var en biljett. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Vad gör ni? 
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Vakuum-resan: 

Hon virkar. Jag vet inte vad jag gör. Har inte greppat riktigt hur man rör sig här än.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Är du rädd?  

 

Vakuum-resan: 

Nej. Inte än. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Tror du, du kommer fram snart? 

 

Vakuum-resan: 

Vet inte. Som du vet är det svårt att skriva här. Vi hörs. 

PS. Att sidorna är i ordning kan ha med att jag reser att göra, det rätar nog upp sig igen om du 

slutar riva i den. Lägg dagboken åt sidan lite och njut av sommaren.  

 

En kvinna som lär sig: 

 

En kropp som lutar sig över avsatsen, 

med en puls lika hög. 

Möter vinden med längtan 

Låter den förlorar sig i hår, 

under kläder 

och i andning. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det här minnet har du skrivit om flera gånger, men olika år, olika mening. Bevis på tiden? Är 

du där? Jag har klistrat dem efter varandra för att kunna jämföra bättre.  Jag ångrar att det 

hänt dig. Jag förstår dig nu. Jag vill mer än någonsin resa och ändra allt med dig. Kom 

snälla tillbaka och ta mig med. 
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Efter hålet i tiden, OM HÅLET: 

Jag har i helvete försökt att ordna orden. Handen darrar så att jag ibland måste hålla i min 

egen handled, jag tappar penn-jäveln hela tiden. Det är ett helvete. Så fort jag försöker komma 

åt minnena så vill jag kräkas. Det är en hand under min kjol. Här stannar jag varje gång. Det 

kan vara vem som helst hand. Jag ser dem överallt, de tar och de tar och jag undrar vems 

händer som tog mig. Jag tänker på ölen jag drack och vägen jag gick och hur kort kvar jag 

hade till min dörr.  Fan, så jävla fan- 

 

Vakuum-resan närmar sig, OM HÅLET: 

Druckit för mycket och fötterna går där de är vana att gå, blicken faller ner mot mobilen och 

sen mot gatan. Lurarna är i och jag faller, eller faller jag? Är jag knuffad? Jag minns inte men 

ansiktet blöder, jag måste ta mig upp. Det går inte, en hand på ryggen, en annan hand är 

snabb. Den är under kjolen, den sliter söder mina strumpbyxor. Handen på ryggen är tung och 

med varje utandning får jag mindre luft. Jag vill skrika och fråga vad som händer. Vet jag vad 

som händer? Fingrarna sliter nu istället i mina trosor och knuffar sig in i mitt underliv. Blir 

jag våldtagen? Händer det? Nu är jag så rädd att kroppen skakar. Jag försöker ta mig loss men 

handen på ryggen lyfter mig nu i håret. Den andra handen tvingar mig runt på rygg och den 

landar sedan på min mun. Jag känner doften av mig själv tungt under näsan. Händerna släpar 

mig genom mitt hår in i ett buskage.  Jag kan inte förstå vad som pågår. Jag hulkar men 

tvingas svälja min egen spya då handen håller för min mun. ”Din äckliga fitta.” väser en röst. 

Han ligger tungt på mig när han försöker öppna sina jeans. Jag ser att han inte är gammal, inte 

gammal alls. Nu kommer en av mina händer loss och jag klöser honom, hans ansikte är delvis 

täck av en mask men mina fingrar gräver sig in mot hans ögon. Han skriker till ”Jävla hora.” 

Han slår mig hårt, hårt igen, hårt igen, hårt igen, hårt igen. Jag minns inte mer.  

Men hur jag än gör så hamnar jag här. I mörkret med händerna. Men jag minns mer nu, den 

gröna jackan, skorna från min egen trappuppgång, de anonyma jeansen, blicken jag mött flera 

gånger sedan jag flyttat in. Det är därför jag måste resa. Jag måste stoppa allt från att hända. 

Jag måste hinna före honom. 

 

INTE DU:  

Nu har du passerat och läst det du inte ville läsa, nu har du sett orsaken till alla jagen, till 

längtan för att resa i tiden, allt för att foga samman det som inte längre hör ihop och kan fyllas 
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med mening. Vad som följer är inklistrade papper utskrivna från en hemsida. Någon gång har 

de skador som uppståtts strukits under på papperet. Ett försök att försonas eller bara minnas? 

 

Skador i underlivet  

Om det uppstår skador i underlivet syns dessa vanligtvis i de yttre könsorganen och analområdet. Vid vaginal 

penetration kan längsgående sprickbildningar i huden och slemhinna uppstå. I en del fall kan djupare inre 

skador som omfattar slidan eller livmoderhalsen uppkomma vilket kan leda till rikliga blödningar och stora 

blodförluster som kräver akuta kirurgiska ingrepp. Om förövaren använt sig av ett föremål vid penetration i 

slida eller ändtarm uppstår oftare allvarligare skador. Kvinnor som uppnått klimakteriet kan lättare få skador 

på grund av att slemhinnorna i slidan är sköra och mindre elastiska. 

Skador på andra kroppsdelar  

Den vanligaste typen av skada är blåmärken och skrapsår på överarmarna, insidan av låren och skinkorna. I 

samband med orala övergrepp kan det uppstå petekier och blåmärken i munhålan, tandskador eller skador på 

läppband och tungband. Förutom blåmärken ses ofta rivsår, bettmärken och sugmärken. Skador på bröst, 

ansikte, nacke/hals, huvud och i vissa fall benbrott förekommer ofta hos de sexualbrottsoffer som uppvisar 

skador. 

 

Visst, inte den värsta sortens våldtäkt, inte så mycket blod, inga brutna ben, inte död, (inte 

fysiskt död). Borde hon istället vara glad? 

 

Vakuum-resan: 

Här finns massa lösryckta konversationer i luften och spår av mening. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag är så glad att du svarar. Låter som du har det svårt.  Jag har kommit på något… en tanke 

som kan göra det lättare…  Har du varit i en tid utan rum? 

 

Vakuum-resan: 

Hur menar du?  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Det är en filosofisk grej. Tror du har svårt att se tiden där du är men tänk: Har jag någonsin 

varit i en tid utan rum, eller hur dyker texten du skriver till mig upp på papperet?  

 

Vakuum-resan: 
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Den bara gör det.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Nej, självklart skriver du den. Är du fortfarande där? 

 

Vakuum-resan: 

Jag är här hela tiden. Hela tiden? 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag oroar mig. Du vet ju inte ens vad jag heter. Jag är ensam här och ingen använder mitt 

namn. 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag vet inte vad som är värst. Att vara ensam utan att förstå att där finns något annat eller att 

förlora och sedan bli ensam kvar med livet. Du har varit borta länge nu. Skrev något som 

liknar det du brukar skriva, fast på svenska. 

 

Tiger gör vi också ihop.  

Så som vi sover, 

blickar, andas och dör. 

Varje dag är tystnaden något vi tillåter. 

 

Vakuum-resan: 

Du är inte ensam riktigt än. Jag tror det måste vara höst nu. Hon har börjat sjunga: 

 

Rop över hav dör ut, 

för kropp kan aldrig älska- 

så som tanke, 

kan aldrig resa dit där jag varit 

och aldrig så långt bort. 

 

En repetitiv melodi, lite irländsk på något vis, jag längtar hem. Det måste nog vara färdigt 

snart, då kan vi inte höras mer, men jag vet att jag gjort något för framtiden. 
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Datum, Någon annan i framtiden: 

Kan du inte tala med mig om hur man älskar? Om du försvinner, om inget annat händer. Jag 

vill veta.  

 

Vakuum-resan: 

Hahaha omg. Du ber om mycket. Jag kan inte tala eller skriva om det, jag vet inte ens om jag 

gör det rätt själv.  

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Snälla. 

 

Vakuum-resan: 

Du ska inte behöva tjata. Jag är björnen Baloo och jag ska dela med mig men det är fan 

bristfälligt… 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Baloo? 

 

Vakuum-resan: 

Dålig referens. Skitsamma. Here goes: 

 

I tanke har en skulptur väntat på mig.  

När jag tryckt min kropp så nära  

Och där fortfarande finns luft, där 

Vill jag gjuta cement. Jag vill se formen. 

Men det finns det som inte låter sig fångas, 

Som inte låter sig ges bort.  

Där i bor kärleken och den sista fria tolkningen. 

Tillräckligt med luft för att bibehålla vår människas mest typiska drag 

Längtan. 
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Efter hålet i tiden: 

Där satt tre barn och en vuxen i de fyra sätena tvärs över från mitt. Barnen sjöng något från 

radion och trummade i takt på rutan. Den vuxna, halvt road, halvt generad tillrättavisade 

dem.  

De går av, andra går på. Där satt snart två medelålders män.  

De hade en påse från apoteket, den ena blödde från näsa. De delade angeläget det som fanns i 

påsen, sen delade de även en drickyoghurt. Då jag satte jag igång.  

Jag ställde mig mitt i tystnaden. Om jag inte själv kunde hitta rätt ord skulle jag låna någon 

annans, för tala behövde jag verkligen. På tuben mitt bland de sommarvarma människorna 

citerade jag Martin Luther King. ”I have a dream” Det kunde jag relatera till. En man klev på, 

han njöt fortfarande av ett leende för att han dragigt en rolig vits för vännen som stannat på 

plattformen. Leendet gled sakta av, först kunde han inte titta bort och stod för en sekund utan 

något alls men sen följde han de andra i vagnen, de som hittade alla platser där de inte kunde 

se mig i ögonen. Allt jag ville var att kommunicera. Jag ökade volymen och lät ett ”People 

can you hear me” slippa ut, som en präst som leder en gospel-kyrka ”I said, people can you 

hear me?” Nån filmade mig med mobilen men sa inget. Jag klev av vid nästa stopp.   

 

Ser ensamheten: 

Some are silent because they can’t 

find the right value in words, 

because nothing is sufficient 

nothing truly reflects 

what is meant to be captured. 

 

Vakuum-resan: 

Du måste hjälpa mig… Jag kan inte komma tillbaka. Säg att du fortfarande kan läsa mig? En 

kille från mitt hus kom. Han med grön jacka, grå huvtröja och anonyma jeans. Han stal min 

tid… Han syns inte för att han stjäl tiden. Nu är jag rädd.  

 

Ser ensamheten:  

Tåget bromsar in 

En man som står upp faller 

Fram och över 

Där kysser nästan en främling 
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En främling.  

Kanske är slumpen hoppet? 

 

Upplöst: 

Jag tror nog att jag inte finns mer. 

Där finns bara lek mellan skuggor och spöken,  

siluetten av en kropp kvar.  

Jag rör mig i mönster,  

jag lämnar tecken för tecken. 

Som kvinnorna ur historien, 

Som deras ord är jag förbjuden att bli sedd. 

Jag lever i marginalerna. 

Kommer du att läsa mig? 

 

(PS Jag vet vem jag är nu. Jag är kvinnan i huset med plasthandskar. Jag är hon. Jag kommer 

leva osedd med eller utan tid.) 

 

Datum, Någon annan i framtiden: 

Jag heter Johannes. 

 

Ser ensamheten- OM HÅLET: 

Att ta tillbaka något förlorat? Jag sträcker mig så som om jag skulle nå, hans hand innan den 

var innanför min kjol. I sömnen försöker jag alltid rädda mig själv, i sömnen vill jag slåss 

igen och vara starkare, skrika högre, klä på mig mera kläder innan jag går och gömma mig 

långt, långt där inne där inte ens skammen hittar mig. När jag vaknar svettas jag, river jag av 

mig lakanen sen vill jag ha dem tillbaka, tänker om min kropp var skäl till allt? 

 

Reser igen: 

Här mötte jag Jane Doe, John Doe. 

Två skallar som en bild av tusen och klädde sig dem i den eller klädde jag dem? 

Jag sa att jag kände igen dem. Tystnaden som följde lämnade paradoxen hängande.  

Vi talade utan ord men jag ville inte se vad som måste vara uppenbart. 

I mig såg jag redan hålen i den könsliga arketypen medan de ägde den. Den anonyma kroppen 

av en kvinna, av en man. Deras ben ifrågasattes inte. Medan min köttiga kropp var förvriden 
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både sexuellt och psykiskt. Jag kände avund för ansiktslösheten för det slutgiltiga. Betydde 

det att jag ville dö? Inte alls, utan leva mer än någonsin, fick jag skulle jag sluta låta någon 

annat hitta min kropp, jag skulle hitta den själv och de där förvridna, jag som andra får leva 

där jag står och bara hoppas. Dag för dag stöttar min bild verkligheten, driver tiden likt en 

vallhund framför mig. Jag hoppas att jag stundom får se saker för vad de är, att jag stundom 

väljer livet framför historien, framför drömmen om det. Finns det något trevligare sätt att säga 

att vi konstant drivs mot slutet. Finns det något trevligare sätt att säga att i min sista stund 

ville jag inte dö.  

 

De sista verserna: 

Kan jag tala högre? 

Jag tror inte det.  

Men om jag inte fortsätter tala, 

blir havet bara vatten, 

valvet bara något blått 

och resan bara tid som passerar.  

 

Där finns tröst efter steg som inte är mina 

Att vart jag än går så följer jag. 

Varje tanke är redan en stig.  

Jag måste släppa önskan och att vara egen 

och älska att följet. 

 

Det är utrymme och tid- 

som klär bäst i det abstrakta, 

och so inte klär i förstånd. 

Jag talar aldrig om det  

som inte kan höras.  

 

Jag går hungrig för att jag inte kan bli mätt. 

 

INTE DU: 

Visst du. Det är visst du. Du vill inte längre behålla avståndet. Du vill stäcka dig ut och rädda 

det liv som lämnat boken bakom sig. De sista verserna ska bli din sanning och din resa ska 
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fortsätta men då måste låta det som varit gå. Sorg och livsglädje trängs i samma rum och det 

får fortsätta vara så, ingen frid förrän du dör men frid är inte allt. Men Johannes, ditt ex? Hur 

lät du honom bli en del av detta? Kanske var det stunden han lämnade oss som ledde honom 

in i boken och i sinnevärlden. Med behovet av närhet invid den mänskligaste av sjukdomar, 

ensamheten. Det är din kropp och din drivkraft, den är varför kroppar stöter mot varandra så 

hårt, de önskar en sammanslagning.  

 

Citatkälla: 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/medicinska-och-psykosociala-

konsekvenser-av-sexuellt-vald/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


	Datum, Någon annans framtid:
	Jag har börjat inse att jag bor i ett alldeles speciellt hus. Jag brukar säga att jag bor med de människor som inte har råd med någon fasad, varken en ekonomisk eller en emotionell. De är små öppna sprickor in till mänskligheten. Ljuden från deras liv...
	Där i sängen och mörkret vänder jag mig, vrider mig, tänker på framtiden. Tankar om framtiden. Kommer jag vara gift a.k.a. dum i huvudet? Fuck… Det ena behövs kanske visst för det andra. Jag måste lägga något åt sidan, min lust för frihet, för kärlek ...
	Här är jag med en famn full men normen kväver mig, en kudde av dun över mitt ansikte.
	INTE DU:
	De dagar då det var din hand som skrev, som det var din säng, där du låg. Nu kanske det vore dags att lägga undan dagboken. Den kommer alldeles för nära. Du lyfter huvudet från sidorna och ser om någon är i närheten trots att oddsen är lika med noll. ...
	”Här uppe på berget finns ingen polis, jag har blivit bestulen, men har inga bevis.
	Först stal han mitt hjärta, sen stal han min hand
	Sen stal han mitt hjärta och satte i brand.”
	Min morfar sjöng alltid just den. I morfars knä såg jag berget. Jag var säker på att det var kalhygget som låg på vägen ut till stugan, jag såg en kvinna i en sjal som flög i vinden. Jag såg en polis i blått speja ut över hygget, jag såg ett brinnande...
	INTE DU:
	Vad gör att en gammal plats är så spännande och en ny så tom? Jag vill ha ett gammalt hus, där någon gått förut. Konstigt nog tänker jag aldrig på de glada minnena i huset som något jag vill åt. Jag vill åt ångesten, de gånger då händerna gnidit relin...
	INTE DU:
	Tvättstugetiden på söndag. Nu är det dags, det ska finnas så få likheter som möjligt mellan dig och denna sentimentala individ skrivit. Därför är du nu beredd att slänga alla ditt x ägodelar i tvätten och spola bort den förföriska doften av historia, ...
	Jag: Tack!
	På bussen mellan Stockholm och Dalarna reser människor. Jag har sett dem, dem är olika. En gång såg jag en av de fulaste kvinnor jag sett i mitt liv. Hon pratade lågt med chauffören när hon gick på, som om hon bar på en inneboende ursäkt. En ursäkt so...
	INTE DU:
	Men hon skriver bra om folk, det gör hon. Bilder fastnar bland orden och tar sig in dig. Sen den där listan borde vara allmän giltig. Tänkt om man själv hade känt tidigare att där fanns rum för den makten, den självdistansen. Tänk om man fick födas me...
	Efter hålet i tiden:
	One-night stand: Are you ok?
	Jag: Who are you? Where am I? I landed just a minute ago. I have been on a ship traveling through space with the commander from Star-trek Voyager. There was an emergency.
	Röda linjerna framför ögonen. Fönstret och persiennerna kom tillbaka. De röda var bilarna som passerade förbi som lågor utanför. Jag fick lov att skaka på mitt huvud. Det kändes som om så mycket tid passerat att jag inte kände igen dejten i min säng. ...
	Om en kvinna som lär sig:
	Snart 30 år och lyssnar på Elois med Arvingarna och gillar det. Är detta ålderskrisen? En playlist bestående av Systrarna Graaf, Bailando och Shaggy? I så fall gillar jag det, i så fall var det bättre förr. Jag är där nu i det där vuxna. Jag vill ha k...
	Om en kvinna som lär sig:
	Ska jag översätta det till svenska kanske?
	Är det konstigt att man längtar bort nån gång?
	Vid ett visst avstånd uppstår ett ansikte, när du är för nära hela tiden blir allt suddigt och svettigt. Jag ser dig inte som jag borde, längre bort bara… Gå längre bort. Jag behöver perspektiv.
	Efter hålet i tiden:
	Jag kan inte sluta tänka på resan med Skeppet. Star-Trek Voyager hade för en stund varit mitt. Just där och då kunde jag inte mäta hur länge. Sen insåg jag att i denna tid och i denna illusion så var tiden knapp, men på skeppet hade jag varit länge. H...
	INTE DU:
	Det finns mer än ett uns av spänning i att tänka på att där finns andra platser eller dimensioner att befinna sig i. Inte skulle du trott att du någonsin ta det lika långt som hon, men när du läste en bok, när du nån gång såg en film eller om du tänkt...
	Om en kvinna som lär sig:
	Igår läste jag igenom en del sidor i min dagbok. Jag skriver inte särskilt ofta och när jag skriver är det sorgligt. Jag vill göra nått annat, skriva om något annat.  I NYC finns en man jag älskar. Emellan oss finns också sorg men mest centimetrar. Hä...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Idag tatuerade jag in ordet Fryspizza på armen. Kändes viktigt, som något jag alltid borde komma ihåg.  Där i är förlåtelsen. Jag kan förlåta en fryspizza en gång i veckan.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Kan inte skilja på verkligt och overkligt längre. Känns som om jag varit här förut. Gjort alla misstag förut. Inget är nytt. Det känns inte längre som om händelserna är mina utan mer som om jag har tagit på mig någon annans kropp och upplevelser.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Katalogisering av de mest frekventa åren för att få ordning.
	2016-Allmänna dagboksinlägg.
	2017-Året då kvinnan gick sönder.
	2018-Råmaterial av mänsklig galenskap.
	2019-Tvivelaktigt. (ett förlorat år?)
	2020-Intressant-Här utvecklas något nytt.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vakuum-resan:
	Lovsång. Ordet. Jag känner att jag måste hitta någon att sjunga för. Jag försöker minnas min morfars sång men jag är trött och orden faller isär. Finns jag om ingen ser mig? Ljuspartiklar ter sig annorlunda när ingen tittar, mina partiklar skaver och ...
	INTE DU:
	I ett försöka att analyser boken och vad som passerat; ”Om en kvinna som lär sig” Ser du minnen, ser du liv ur ditt eget liv, genom ”Ser ensamheten” Skulle lika gärna kunnat heta, ”Ser mänskligheten” Men sen, de andra jagen, där lyfter hon på stenar. ...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Tror jag satt på en buss i natt. Jag drömde förstås. Alla i mitt hus var med. De svettiga, gapiga, alkoholisterna, mannen med moppen utanför mitt fönster som alltid går upp tidigt. Han som spelar dansbands-musik ovanför mig. Kvinnan som har samma kläd...
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Noteringar i marginalen. Ingen bryr sig om den här boken mer än jag, det är ju en kvinnas verk. Jag vet inte. Tycker en dagbok kan säga mer om mänskligheten än byggnader och ben. Sen att det är en hon om skrivit en dagbok, det måste ju räknas med i be...
	INTE DU:
	Boken är en sorg-sång, en sång över ben dolda av högt gräs, av dagg och jord.  Det är ett rekviem över de kvinnor som inte fått leva, över en kvinna som inte fått behålla sin integritet, sitt jag och sin kraft.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag fortsätter läsa om dina sidor. Du är så arg, så besviken. Här finns inte mkt rum för känslor. Allt i framtiden handlar om effektivisering, om återvinning och om logik. När dog känslan? Är den ensamhet du beskriver det jag också känner? Skulle gärn...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Det dyker upp kommentarer i min dagbok. Ord jag inte skrivit. Jag funderar på om jag är galen på riktigt. Att hyreshuset jag bor i faktiskt är ett mentalsjukhus. Jag orkar inte mer men jag vill inte erkänna för någon hur jag känner, jag vill inte erkä...
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Ser du att jag skriver?  Hallå? Är du där?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Fan jag svettas nu. Jag kan se orden dyka upp på sidan. Ring mamma, jag borde ringa mamma-
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag förstår inte. Ser du att jag skriver eller inte?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Fuck, ja. Jag ser att du skriver och jag är fett rädd.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Wow.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Wow-
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Är det du som har skrivit boken?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Är jag galen?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Nej!
	Vakuum-resan närmar sig:
	Ja.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Nej! Du är inte galen!
	Vakuum-resan närmar sig:
	Ja, det är jag som har skrivit i dagboken.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Du är alltså en riktig kvinna?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vadå riktig kvinna?  Vad vill du mig och vem är du?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Ingenting, jag hittade din dagbok. Jag är en man.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Detta är sjukt, jag är sjuk, jag måste sluta skriva.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	DU ÄR INTE SJUK! JAG ÄR HÄR!
	Vakuum-resan närmar sig:
	Sluta!
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Nej. Jag vill prata. Ingen pratar här.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Var är du? Hur går det här till? Jag är så trött.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag är kanske precis där du är, fast i en annan tid.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Tror? Det är ju Harry och Voldemort all over again.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Harry? Voldemort? Jag förstår inte?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vart är du?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	På jorden i framtiden typ.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Det går för snabbt. Jag är riktigt rädd. Är du jag?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Framtiden, år 3010. Jag sa ju dessutom att jag är man. Du är kvinna sa du ju?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Är jag död? Och vad spelar det för roll att jag är kvinna?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Nej. Du är inte död.  Vi talar inte med kvinnor här. De skapar oordning.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Va? Vart är jag då?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	En annan ände av tiden bara. Jag har aldrig talat eller något meden riktig kvinna förut.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Kan alla skriva mellan tider där du är? Är jag där? Är det därför jag är sjuk?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Nej.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Hur kan du då skriva med mig?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag vet inte.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Jag måste gå. Jag måste tänka. Jag måste jobba.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Var inte dum. Gå inte. Detta är ju nått helt nytt.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Hejdå.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag har läst allt. Jag vet att du är där. Att du tittar efter mig. Allt annat vore orimligt trots att du är kvinna.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vad menar du läst allt?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag visste att du var där. Jag menar du är oren. Det måste ju vara därför du inte ville skriva. Men du ska veta att detta inte är en vanlig chatt. Du skriver med framtiden. Ingen där du är kan läsa det du skriver och jag kan leva med att du gjort fel.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Varför är jag oren?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Du är en kvinna som inte skyler sig och som inte följer de regler som måste funnits för kvinnor redan då?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vad då? Vad sa du?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	När började du hata män och kanske är du inte riktigt frisk? Du har själv antytt det i boken. Att du blir så arg och upprörd över ”jämställdhet” nu när vi har den första konversationen genom historien någonsin.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Framtiden sa du?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Precis!
	Vakuum-resan närmar sig:
	BOOM! Där har vi ännu ett bevis för att tiden inte är linjär.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vad menar du? Självklart är den inte det.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Einstein var är du när jag behöver dig?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag sa ju det innan till dig ju.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Precis och du förtydligade det just.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Sluta spela spel nu. Säg vad du menar!
	Vakuum-resan närmar sig:
	Jag menar att mänskligheten inte går framåt. Så som de borde om tiden var linjär, om alla fucking människor var logiska, om människor faktiskt brydde sig. Vad har jag för intresse av framtiden om inget förändras.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Som vad?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Som mäns tro att de har rätt och säga vad en kvinna ska och inte ska känna eller behöver känna. Som om bara för att du har en penis kan säga till mig att du tycker att jag bör tyglas. Som om jag inte ens har några rättigheter.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Det är ju för allas bästa. Ni får det ni behöver och vi ser efter er men på avstånd.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vad? Vad försiggår egentligen?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Lägg av nu.
	Vakuum-resan närmar sig:
	Nej. Berätta. NU.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag fattar inte att jag ska behöva stå till svars för detta. Jag visste att det var riskfyllt att skriva med en kvinna.
	Vakuum-resan närmar sig:
	NU.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag vet inte vad du vill veta? Här lever ni själva. Vi har byggt perfekta platser till er. Där finns sanitära möjligheter att hålla sig i gott skick. Där finns en flera utegårdar att vistas på. Ni behöver inte lära er läsa och skriva, ni behöver helle...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Är ni helt sjuka i huvudet? Thanks so much for making my future into a 1984-situation. Jag kan ju skita i allt då. Fy fan vad äckligt.
	Datum, Någon annans framtid:
	Jag förstår att du inte förstår. Det kan inte vara lätt men du ska veta att vi har koll. Det kommer snart. Kanske kan du även inom din tid få uppleva denna frid? Kanske blir du då frisk?
	Vakuum-resan närmar sig:
	Fuck off and die, du är för ful för mig.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag fattar varför du är ensam nu. Du är inte en kvinna man vill avla på. Du ska veta att vi tar god hand även om de mindre attraktiva kvinnorna med. Det har samma rättigheter som de andra. Dessutom kommer deras gener successivt dö ut då de inte förs v...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Jag är inte bara ensam utan också sjuk i huvudet och det är du med.
	INTE DU:
	Du blir het om öronen. Du vill ge dig in i diskussionen som om den vore verklig. Sen slår det dig att det är en sjuk kvinna som skriver till sig själv. Det måste vara så men du känner ändå att din framtid på något vis är hotad.
	En kvinna som lär sig:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Jag stod vid diskbänken idag och skalade sex brysselkål på en minut. Jag kan ta tre kunder i kassan på samma tid. Prioriteringar och hastighet? Det finns något som liknar tuggummi med hur tid beter sig.
	Om en kvinna som lär sig:
	Ser ensamheten:
	Ensamhet är något grymt. Jag viskar för mig själv för att jag ska tro att någon är där och kan höra mig. Jag luktar på min kudde men känner bara doften av mig.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Jag vill inte skriva med dig.  Jag är sjuk nog som det är och behöver inte mer influenser än mina egna humörskiftningar.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag, vi lever själva. Vi organiserar informationsutbyte men vi ses aldrig. Jag kan inte säga- Jag kan erkänna. Jag läser böcker vi inte får, jag tittar på saker jag inte bör, jag tänker olämpliga tankar. Här är jag arkeolog och jag hittade din bok. De...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vad är slutet?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vi vet inte men det indikeras. Saker faller samman och tiden kan inte mätas så som den gjorts tidigare. Ibland vibrerar marken under mina fötter men sen vaknar jag och inser att det är bara min kropp som skakar. Jag får för mig att ensamheten spelar i...
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan närmar sig:
	Vakuum-resan närmar sig- Goes – Vakuum-resan:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Det saknas sidor i din dagbok och allt är i ordning. Har det alltid varit så? När blev den så? Jag minns inte längre om det är jag som gjort det eller du. Allt är en röra. Kan inte se klart längre. Snälla svara. Jag är rädd.
	Vakuum-resan:
	(Du måste viska) Bussen är tidsresan… det är viktigt. Därför vi är trasiga. De som bor i mitt hus då jag lämnade är trasiga. Jag måste också vara trasig, annars skulle jag inte vara här. Aristoteles är min bästa vän och logiken, jag måste försöka behå...
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Du skulle ju vänta på mig.
	Vakuum-resan:
	Jag vet, förlåt. Jag drömde igen om maskarna som suger ut själen. Jag inser att vi bara fått två val som människor. Att fly, leka med tiden, pendla mellan de lika otillgängliga dragen av framtid som formen av det som varit eller bli en av de. Sugare s...
	Datum, Någon annan i framtiden:
	För att kunna följa dig så har jag satt samman boken så som du talar till mig. Jag har rivit ut sidor…. Vart är du?
	Vakuum-resan:
	Jag vet inte.  Sluta försök hålla ordning.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Det finns inget datum där du skriver ifrån.
	Vakuum-resan:
	Jag vet.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Är du ensam?
	Vakuum-resan:
	Nej. Jag är med kvinnan från mitt hus. Du vet hon med plasthandskarna som jag skrivit om.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Hon som aldrig byter kläder och tittat tomt framför sig.
	Vakuum-resan:
	Precis.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Varför då?
	Vakuum-resan:
	Vi reste ihop. Hon gav mig dikten. Det var en biljett.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vad gör ni?
	Vakuum-resan:
	Hon virkar. Jag vet inte vad jag gör. Har inte greppat riktigt hur man rör sig här än.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Är du rädd?
	Vakuum-resan:
	Nej. Inte än.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Tror du, du kommer fram snart?
	Vakuum-resan:
	Vet inte. Som du vet är det svårt att skriva här. Vi hörs.
	PS. Att sidorna är i ordning kan ha med att jag reser att göra, det rätar nog upp sig igen om du slutar riva i den. Lägg dagboken åt sidan lite och njut av sommaren.
	En kvinna som lär sig:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Det här minnet har du skrivit om flera gånger, men olika år, olika mening. Bevis på tiden? Är du där? Jag har klistrat dem efter varandra för att kunna jämföra bättre.  Jag ångrar att det hänt dig. Jag förstår dig nu. Jag vill mer än någonsin resa och...
	Skador på andra kroppsdelar

	Vakuum-resan:
	Här finns massa lösryckta konversationer i luften och spår av mening.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag är så glad att du svarar. Låter som du har det svårt.  Jag har kommit på något… en tanke som kan göra det lättare…  Har du varit i en tid utan rum?
	Vakuum-resan:
	Hur menar du?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Det är en filosofisk grej. Tror du har svårt att se tiden där du är men tänk: Har jag någonsin varit i en tid utan rum, eller hur dyker texten du skriver till mig upp på papperet?
	Vakuum-resan:
	Den bara gör det.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Nej, självklart skriver du den. Är du fortfarande där?
	Vakuum-resan:
	Jag är här hela tiden. Hela tiden?
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Jag oroar mig. Du vet ju inte ens vad jag heter. Jag är ensam här och ingen använder mitt namn.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan:
	Du är inte ensam riktigt än. Jag tror det måste vara höst nu. Hon har börjat sjunga:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan:
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Vakuum-resan:
	Vakuum-resan:
	Du måste hjälpa mig… Jag kan inte komma tillbaka. Säg att du fortfarande kan läsa mig? En kille från mitt hus kom. Han med grön jacka, grå huvtröja och anonyma jeans. Han stal min tid… Han syns inte för att han stjäl tiden. Nu är jag rädd.
	Datum, Någon annan i framtiden:
	Det är utrymme och tid-
	som klär bäst i det abstrakta,
	och so inte klär i förstånd.
	Jag talar aldrig om det
	som inte kan höras.
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