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Efter avslutningen
 
Blicken faller grå mot asfalten
Sprickor som hårstrån lösgjorda ur en svans
I sin hand håller hon sina sandaler

En flicka väntar i en busskur av splittrat glas,
som en trollslända, tänker hon
vingarna har ådror
i vilka man kan drömma sig långt bort

Vattenstrålar av kristaller eller kanske solkatter
jag känner en regnbågsmakare
barnen tjuter och hoppar
i varje droppe finns en hemlig önskan

I trädgårdar står studsmattor på smala ben
att hoppa till himlen med

Glasbitar täcker marken, de är så vassa och min hud har blivit 
så tunn
alla de färger jag drömde om river och rispar huden som höljet 
på kokt mjölk
ja, så är jag
en hinna som tunn trikå
och trollsländans sträckta vingar som likt diamanter skär
det rinner från den målade himlen, det sipprar
den solbruna färgen flagnar
festen är slut, livet kan börja
om igen imorgon

Badbollen har ett litet hål och luften pyser ut när vi stöter den
mellan våra fingertoppar
mot den klara skyn
varje båge läcker luft

När kommer den anslutande bussen?

Ta på dig skorna, eller i alla fall strumporna
mamma tappade ett glas
Det är till underjorden du ska, pyret.
Det går inga bussar nu.

Barnet säger:
Den är trasig,
den är fin.
Jag gillar den.
Jag kan ha den.
Mamma vill ha den.

Jag är inte längre barn

Jag ska täcka hela pappret de ska vara överallt hela tiden
ingen vila de är på varje liten yta om man tittar mycket nära är 
de där om man tittar närmare så ser man fler och fler och fler

Jag ska fylla arken med sådant jag tycker om
som hör ihop med myten
en sköldpadda
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ett vackert vågmönster
jag ska leta efter sådant jag tycker om och låta det vara med.
Jag ska skapa en plats att älska,
föra kamerans öga nära, så nära att det inte kan fokusera.
Sedan ta en bild.
Jag ska köpa en sådan lins som gör att allt det lilla blir stort.
Jag ska leta efter sådant som du kan älska.

– Jaså har någon redan gjort det, ja då går det ju inte.
– Jag tror det ändå, vi kan hitta en plats att älska. Solen har inte 
ens gått ner. Den gör inte det den här tiden.
– En plats där vi kan höra fåglarna
– Du har redan fått glasbitar i dina fötter. Med ditt slutbetyg 
kan du göra nästan vad du vill.
– Men bara nästan, för mina fötter är ju inte bara runda på 
undersidan utan fulla med glasbitar. Ska vi verkligen åka hem 
redan?
– Natten är ung.
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Sommarlov

En fiskmås flyger över plaskdammen,
i sina klor har den en fågelunge
Ungen faller ner på marken
två svartklädda flickor med långt rakt hår springer ut i solskenet
de lutar sina kroppar över fågeln, de kupar sina händer
och deras ljusbruna hår sluts som mörka vingar

Klarade den sig?
slicka där
sockrade rosa droppar från glassen på den bara vita huden
där
fiskmåsen tog den
den e död

Med en sådan låda av ljus kan man
kalkera världen
rita det som är inuti utanpå
jag tror jag kan hitta en på nätet
de används inte så ofta nu för tiden
ljuslåda heter det.
Genomlysa livets nerver
se trädet som en miniatyr i dess blad

Jag ska samla allt som jag gör fel, allt det som de säger är fel, 
som jag hör,
jag ska bygga ett skåp till misstagen och måla det i allmoge-
mönster. Kanske kurbits. Sortera felen, betygsätta dem, värdera 
dem, nej färgkoder får det bli. Men det måste gå att låsa,
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ingen får hitta nyckeln.
Ibland har man fel ord för fel sak.
Ibland har man inga ord alls.

Bladlössen var överallt de åt upp hela krukväxten.
Jag sprutade såpa på dem och det var inte vackert,
kanske kan jag inte skapa en plats att älska
utan dig

uppblåsta bubblor

Jag följde deras stig, längs vägglisten, genom korridoren in i 
nästa rum, och nästa, längs med en ny vägg, under en  tröskel, 
upp på en gavel, in under fönsterkarmen, för att stanna vid en 
kruka, för att fortsätta gå till nästa. De försvann. Jorden var 
fuktig och svart. Jag lyfte upp blomman i dess ludna stjälk, jord 
hängde i rötterna, lite av den rasade tillbaka ner i urnan. Det 
var nästan som att lyfta upp ett avhugget huvud med halsen 
nedanför. På botten vimlade det, de var överallt hela tiden, det 
rörde sig oupphörligt. Jag satte ner den jordiga roten och gick 
tillbaka samma väg som jag kommit.
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Dödens väntrum

Detta är dödens väntrum
detta är dödens väntrum hör du det!
Och här får man sitta i entrén
De har köpt in sparkcyklar så att personalen ska kunna röra sig 
mellan oss fortare.
De är vår enda länk till livet.
All tid emellan är ingenting.
Jag skulle räkna blomstren på min
polyesterklänning,
om jag fortfarande kunde räkna.

Är du hon som nyps?
Jag vet inte.

Här lever vi i nuet. Varje ögonblick är nytt
Jag kör rullstolar och söker efter skönhet på parkeringsplatser 
och i gula korridorer
Lämnar matvagnen, tar hissen ner genom leverfärgad marmor

Detta är bruset, detta är det omedvetna surret som man ska ta 
sig igenom för att höra vad det
egentligen handlar om
Floden som skiljer oss åt är en trafikled.
Det är strömmen av bilar som åker, åker och åker igen
Jag har inget körkort
jag väntar på att de ska bygga ett övergångsställe här 
 någonstans.

Våra blickar möttes och vi färglade varandras drömbilder
ibland läser vi bara varandras tankar
det räcker



24 Sluta hennes ögon Amanda de Frumerie 25

Jag var en gång starkast i världen

Det finns alla möjliga här hos oss
I dessa pärmar med röd rygg finns de beskrivna
Vissa är bara en svag skugga av de som de en gång var
andra är helt förvrängda

Vi har handskar när vi tar i dem
och gummistövlar när vi duschar dem

Om jag skulle visa någon
det här skulle ingen förstå
När allting förlorat sin etikett
när tiden gnuggat bort dig

Det är som en beläggning som lägger sig på tänderna

det är inte etiketterna som fallit av, de har förbytts
om jag säger salt kan jag mena socker
eller lika gärna mina nya skor
du förstår inte mig
Säger jag salt så menar jag salt
Du förstår ju ingenting
dina bepälsade händer sticks
om du sköljer ner dem med vatten så löses håret upp och flyter 
ut som sjöhästar

inte där
men där
slicka där

låt mina tårar få falla i din hand

Jag vill åka hem nu.
Jag har packat min väska, jag har tagit på mig min ytterrock och 
mina allvädersskor
jag kan åka nu
Tack så mycket för all hjälp, men nu kan jag åka hem.
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Introduktion av Carro

Vi kallar dem hybrider
de som tror att de är av stjärnstoff och sedan blir utbrända
Vi kallar dem hybrider
de har fallit ner till oss och tror att de är bättre än vi
de har högtflyende tankar och pratar om
en massa saker man inte förstår
kanske är du också en av dom?

Där borta jobbar sisoferna de har hand om tvättberget
smutsiga plagg rullas dit i små vagnar och så tvättas de 
och rullas tillbaka ut igen i andra små vagnar
det syns ingen skillnad
Vi använder färgkoder

Vissa tror att dödsriket är långt borta och svåråtkomligt
men det är här i sakernas stjärningspunkt
mitt i köpcentret
det är bara glasdörrar som skiljer oss åt
och elektriska lås
allting styrs någon annanstans ifrån
det är digitalt
du kan bara komma in när ditt pass börjar
och ut när det slutar – då för du din bricka så här – mot ikonen
ja, jag vet det ser ut som en dödskalle utan tänder
nybörjarna brukar drömma om det de första 28 dagarna
att en tand faller ut varje natt
och sedan ser du dig i badrumspegeln på morgon 29 och då 
lyser den tandlösa dödskallen mot dig som en röntgenplåt
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Ja, vi ska alla den vägen vandra.
Här är vilorummet det finns en massagestol och en målad 
stjärnhimmel
Om du släcker i taket så lyser stjärnorna mot dig
det kan man behöva ibland
och naturliga ljud som av hav eller trafik
Det finns en teve också där kan man få höra röster från den 
andra världen och se dem leva
Jag tycker bäst om att titta på regnbågarna

När skiftet är slut då orkar du ingenting annat än att köpa 
en sådan där färdiglagad rätt i lågpriskedjans närbutik och så 
somnar du och drömmer om hur dina tänder sakta luckras upp 
av bubblorna i ett coca cola-glas.
Vissa tror att dödsriket är långt borta och att det är eteriskt
att där finns bara tanken och idéerna
Men här är det tvärtom
här finns bara kroppen som ett skal och
evigheten är ett ständigt oupphörligt nu
Varje ny minut, frågar du, var är jag? Varför är jag här? När får 
jag åka hem?
Ja, ditt jobb är att upprätthålla detta nu. Att vara närvarande.
Utanför glasdörrarna där lever det, saker händer och förändras, 
ibland går det framåt och ibland lite tillbaka. Men här är det 
inte så, här sker samma sak om och om igen.
– Sa du att det var någon som skulle hämta dig härifrån... att du 
hade en plan?

I golven här finns historia, ser du vilka vackra mönster av 
 fastlåsta djur som stelnat mitt i flykten,
det är fint tycker jag, man kan titta på dem och föreställa sig hur 
de springer och hoppar eller bara betar på en äng.

De syntetiska materialen noppar sig, kläderna är märkta men 
ibland går de i arv, det kan stå Inger fast det egentligen nu är 
Gunvor, men sådant lär man sig efter hand, de vet ändå inte 
själva vad de heter.

I plaskdammen flyter döda sångfåglar
vi begraver dem i stenmuren
det finns ojämna mörka hålrum
i vilka deras ljusa röster ljuder
vila ditt mjuka öra mot den ljumma stenen

Ja, jag är liksom mellan arbeten,
jag har det här så länge,
medan jag tänker ut vad jag ska göra
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Den 8:e på kortet

Den 8:e på kortet
ligger stilla i sin säng.
Rummen är nedsläckta och ordnade

Hon har sina ögon slutna och intill på nattduksbordet står en 
liten lampa med en veckad skärm
den lyser
Jag ropar hennes namn då jag går genom lägenheten
stannar på hennes tröskel
det är bara en tidsfråga har de sagt
Jag tycker hon ligger orörlig
väntar på att se hur bröstkorgen höjs eller sänks
men jag ser det inte
Så öppnas ögonen
Jaså, ni är här nu
du måste vara en av änglarna
– Inte riktigt, svarar jag, det är bara kläderna som är vita
– Jaha, ja jag ser att ni är många. Ni rör er så tyst men pratar så 
mycket.
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Insekter

Det finns så kallad dödtid även här
egentligen är det kvalitetstid som det brukar kallas
men det skärs ju ned hela tiden
ja det brukar iallafall infinna sig litet lugn och ro
mellan klockan 14 och 16
Då kan man gå ut här på bakgården och sitta lite i solen
då har vi hattar till dem
och parasoll
Och så sitter vi
Det brukar vara mycket insekter, tycker jag
men annars kan det vara ganska skönt
Man kan prata lite om man orkar
Lyssna på radion
Alla djur som visar sig brukar vi trampa på eller smälla sönder 
med den här
man kan ju inte veta om de är giftiga eller något
Flugor till exempel tycker jag är speciellt äckliga,
oberäkneliga
Ja, jag sa att det var mycket samma samma,
men ibland händer det saker
man inte kunnat vänta sig.
Trollsländor tror jag de heter, med sådana långa kroppar i 
 konstiga färger
de låter så mycket
de brukar jag slå till mot glasdörrarna
Varje gång jag gör det brukar Inger säga: nu vände en ängel
Jag vet inte vad det är för uttryck, hade inte hört det innan jag 
kom hit
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En gång hade en orm lyckats ta sig in här genom köpcentret
Jo, men det ska nog gå bra det här ska du se

De går alltid tre och tre
Varje sommar.
Tre.

Natten

Det blir inte mörkt om natten
Teven lyser upp väggarna
Jag vill inte att det ska sluta
Så skymde det ändå utan att jag märkte det
Teven är ett brus
väggarna fladdrar
det ringer
det ringer
Jag sträcker ut fötterna ur täckesklumpen, ner mot marken
örat mot luren
Hallå

– Hotellrummen är utformade som kuber av glas. De är 
 designade av ett sådant material att man kan se allting som 
händer innanför glaset när man är utanför. Men när man är 
inuti så ser man inte ut. Insidan är endast självreflekterande.

– Vem sa du att du var?
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Avdelning

I vissa andra yrken, där sker en förbättring, man kanske gör 
någon frisk, så att de får återvända till den andra världen. Men 
så är det inte hos oss, här upprätthålls tillståndet tillfälligt, eller 
förloppet fördröjs, det rör sig faktiskt fast man inte märker det, 
men här kan vi inte läka några sår, vi kan bara försöka få dem 
att inte märka dem. Det är inte för inte som avdelningen heter 
Sköldpaddan. Jag syftar mest på farten, inte på de bepansrade 
väggarna eller det formlösa innandömet.

Fjärilar i färg

I ett av rummen fanns en kristallkrona. Då jag började mitt 
arbete kunde jag de första dagarna urskilja hur ljuset bröts i de 
slipade kristallerna och gjorde att taket fylldes av små prickar 
med regnbågar i. Det lät vackert också när kristallerna stötte 
mot  varandra och alla de små prismorna fladdrade som  fjärilar 
 runtikring mig. Men så plötsligt en dag då jag som vanligt 
skulle göra den 5:e uppgiften på mitt kort: att damma den stora 
 kristallkronan hos Inger Vinge, då såg jag bara prismorna i grå-
skala. Och när jag tittade mig omkring så  upptäckte jag att allt 
var i svartvitt. Färgerna hade sugits ut ur världen, den var liksom 
urlakad. Då jag tittade ner på mina händer var de inte längre 
skära utan  ljusgrå. Jag strök den stora dammvippan över kristall-
erna igen. Kanske var det bara ett mycket finkornigt damm som 
pudrat allting i rummet. Det yrde upp smått ludd som virrade 
kring i luften. Men världen förblev färglös. Allt hade blivit som 
ett mycket gammalt fotografi.
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Vi närmar oss

Vi närmar oss, vi kommer närmre
Håret blir gråare, mattare
mera livlöst skulle man kunna säga
Men vissa hår glänser som silver
Att kamma det och rulla det på papiljotter
så att det lägger sig runt ansiktet som virvlar
eller fossil
Mitt hår har samma färg som deras nu

Vi kan åka nu

– Ja, han ska komma och hälsa på mig. Vi ska flyga. Jag tycker 
så mycket om att titta ut på molnen. Vi ska åka till Grekland på 
solsemester, när jag sparat ihop lite pengar.
– Ja, du ser lite blek ut. Du kan behöva lite färg.
– Han är musiker, han spelar in fågelsång och gör musik av 
det. Han har en liten svart låda i vilket ljudet stannar tills man 
 släpper ut det igen. Så jag antar att han ska spela in fåglar i 
Grekland också. Jag tror platsen heter Thrakien. Hans musik 
spelas ganska ofta på radio. Ni kanske har något av honom 
i vilorummet? Nu har jag inte hört av honom på ett tag. Jag 
oroar mig för att jag förändrats, att han inte kommer att känna 
igen mig. Jag vill inte att han ska se vem jag har blivit. Jag vill 
nog helst inte att han kommer än, fast det egentligen är det 
bråttom, innan jag fastnar här och inte kan ta mig härifrån.
– Ja, titta inte på mig.

Vi lägger lakan över deras kroppar
på bröstkorgen en blomsterbukett.
de lämnar oss en efter en
Vill du sluta hennes ögon?

Jag uträttar mina sysslor
Jag lyssnar
jag upprepar
jag svarar
så plötsligt en dag då jag ska säga ett ord blir det till ett annat
Jag söker efter det jag tänkte och hittar det inte
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Är kaffet salt eller sött?
Ord som små lappar med klister på, de är så lika varandra
nu har allt kletat ihop sig
tårarna svider

Hur vet jag om jag sagt det eller bara tänkt det?

Vi tittar i Inger Vinges fotoalbum
på vissa ställen är pappret mörkare
och har droppar av stelnat lim
Vissa bilder har visst lossnat,
säger Inger Vinge
Jag tror där en gång var en bild av mig som barn
eller kanske min mamma
eller min dotter

De applåderar nu
och ropar bravo bravo
och applåderna blir långsamma för att sedan
avstanna en efter en
det skulle kunna vara ljudet av ett hav eller en motorled
Jag trodde jag skulle vara en av de på scenen
men jag är en i publiken

Alla instrumenten har tystnat
det är den som låter som näktergalen
den som lärkan
och som spoven

jag känner det ljumma sammetstyget mot mina handflator
och alla små nubb av mässing längs stolskanten
mot mina fingrar
de är kalla
armstödet av handstruket trä som fjädringen i vingar
jag föreställer mig hur takets skulpterade änglar
sliter sig loss ur sin frusna flykt
Kom
Vi kan åka nu

För brickan mot dödskallen
den lyser
blinkar till
Leaving End
Content zero
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Han såg dem en gång levande

Det är dunkelt och svalt
Alla fönster är stängda och luften är tung av cigarettrök
det är närmast dimmigt
Längs taket står fastspikade och uppstoppade
fåglar från alla världar
Han skryter och berättar om dem
Hur han en gång såg dem levande
Hans tänder är gula och ersatta
röken rullar ut ur hans mun då han pratar
den påminner mig om snäckor

Det är nog bäst att du inte kommer

Jag kan inte längre flyga
inte längre se och inte känna
och mina drömmar har inte längre några färger
och alla ljuden hörs som dämpade av väggar
det är nog bäst du inte kommer
för tankarna har inte längre några ord
Mina händer ingen beröring,
du kan inte färglägga mina drömbilder mer
för konturerna har suddats ut

Den boll som rörde sig mellan
våra fingertoppar
som svepte linjer över himlen
den har fallit till marken
bara platsen är kvar
luften som förut var inuti har blandats med luften utanför
jag vet inte längre vad som är jag
så, du förstår nog, att det är bäst att du inte kommer.
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Avslutning

De har hört din musik och vill gärna att du spelar. Du får ett 
passerkort. Men jag måste nog arbeta, så vi kanske inte ses. Det 
är förresten inte så mycket att se här. Och jag är alltid så trött 
numera.

Han står vänd med ryggen mot publiken och skärmen  framför 
honom är täckt med ett fantastiskt himlavalv, som ett enormt 
lövverk. Det liknar en wunder kammer. Den innehåller all 
 världens skönhet och där finns luckor och små skåp och lådor 
och dolda rum. Då han rör sina armar öppnas mellanrummen 
ett efter ett och fåglar flyger ut över publiken. De sätter sig 
längs taket och börjar sjunga.

Se mig
men inte med mina ögon
Kom
Vi kan åka nu

Strålkastarljuset flackar över hopen av människor. De är svart-
klädda och har små vita broscher av fågelskelett. De jublar 
när han vänder sig om på scenen. Han har bett dem söka efter 
henne där i folkmassan, det är klart hon kommer stå där och 
lyssna ändå. Fågelsången börjar, publiken tjuter och gungar och 
lyfter upp sina mobiltelefoner, folkhavet glittrar som en stjärn-
himmel. Hon sitter långt bak och högt upp under en balkong så 
att han omöjligen ska kunna se henne. Lampan söker sig fram. 
Då ljuset träffar henne tystnar musiken. Hon känner värmen 
mot sina ögonlock. För ett ögonblick fylls världen av alla regn-
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bågens färger, sedan är det som att se på en stad i natten från ett 
flygplan. Det känns som att hon hoppat högt upp i luften på en 
mjuk studsmatta, men hon faller inte ned, hon fortsätter bara 
lyfta. Jag älskade alltid att flyga, tänker hon.

Då ljuset träffar hennes ögonlock, då fryser fåglarna fast i 
frisen och människorna håller andan. Så upplöses kroppen cell 
för cell. Sammetsstolen är tom. Det hörs en suck i konsert-
salen. Men tystnaden varar bara ett ögonblick. Sedan börjar 
 människorna skrika, det är mest flickor i tolvårsåldern, de rusar 
upp på scenen. – Vi älskar dig, skriker de. Vi vill ha dig. De 
gråter. De jublar, de vet inte vad de ska ta sig till. De börjar dra 
i hans kläder. De sliter i hans hår, de vill ta på hans hud. De vill 
ha en bit av honom.

Till hans minne byggs ett museum, det har skåp och dörrar 
och lådor och i varje litet utrymme ligger en del av hans heliga 
kropp. Kön ringlar sig lång utanför i några år för att sedan 
bli allt kortare. Numera går endast en ensam museivakt i de 
 dammiga salarna och det talas om att de ska rivas och byggas 
om till bostäder. En blek protest utropas i dagspressen. Ett litet 
återupplivande startas och svartklädda sextonåringar börjar 
lyssna på fågelsången och bära små bakelitbroscher formade 
som  skelett på sina skolväskor. Det sades att han inte kunde få 
den han älskade, ingen kan förstå varför hon avvisade honom. 
Det är nästan mytologiskt.



52

SLUTA HENNES ÖGON

Amanda de Frumerie
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Blicken faller grå mot asfalten.
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