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Ludmila Ulitskaja
 

Spikarna
Sommaren då Serjozjas syster Masja föddes blev det bestämt att han skulle 
skickas ut på landet – men inte till sin farfar, som andra barn, utan till gammel-
farfar. Gammelfarfar bodde i en by långt borta. Pappa och Serjozja gav sig iväg 
på en mödosam resa: först med tåg, sedan med en liten ångbåt och därefter 
gick de länge till fots.

Först till kvällen kom de fram till byn. På båda sidor om den smala by-
gatan, som var övervuxen med kort, fjunigt gräs, låg stora gråa timmerhus. 
Några av husen var tillbommade. Sakta och mitt i vägen gick några lurviga, 
smalbenta djur som fick Serjozja att utbrista: vilka underliga hundar!

Pappa skrattade till:
– Du känner ju inte ens igen ett får! Och där kommer herden!
Han pekade på en liten pojke, knappt äldre än Serjozja, som gick barfota 

och hade en varm mössa på huvudet. Också det var underligt.
Stugan, som gammelfarfar bodde i, låg i utkanten av byn. När de klivit in 

stod Serjozja som fastfrusen. Han hade en bok med ryska sagor och här såg 
allt ut som på teckningarna i den: från vedspisen hängde fårskinnspälsen som 
sagans Gamling tog på sig innan han förde sin stackars dotter ut i skogen för 
att offra henne till Farbror Frost. Till och med spiskroken stod på samma ställe 
som på bilden i boken. Och lukten i stugan var speciell, en sådan man minns 
hela livet. Det luktade av fårskinn, surdeg, äpplen, seldon och annat okänt – en 
lukt som inte längre finns här i världen …

Två gamla tanter kastade sig över Serjozjas pappa, de hälsade honom med 
kyssar, de grät och ställde frågor. När pappa var tonåring, före kriget, hade han 
också varit på besök hos dem.

Även Serjozja blev kysst. Den ena tanten såg trevlig ut, men den andra var 
fasligt ful. Hon var mycket mager och helt utan tänder.

Innehållsförteckning

Ulitskaja, Ludmila: Spikarna ................................................5

Pelevin, Viktor: Bron som jag ville gå över .........................11

Sadur, Nina: Den blå handen ..............................................13

Gavrilov, Anatolij: Ibland när man möts ............................16 

Tolstaja, Tatjana: Se andra sidan ........................................23

Grisjkovets, Jevgenij: Hur jag kom att äta hund .................31

 
Författarna .........................................................................56



# $

– Det här, Serjozja, är mina fastrar, Nastasija och Anna, sa pappa, din far-
fars systrar. Alltså blir de som farmor till dig.

”Jag har ju redan en mormor!”, tänkte Serjozja med längtan och mindes 
med ens sin vackra, lockiga mormor, som jobbade som bokhållare på tea-
tern och ofta tog honom med på barnföreställningar. Han grimaserade men 
sa ingenting.

Pappa drog fram gåvor ur ryggsäcken. Den ena tanten blev mycket glad 
men den andra började gråta.

”Tydligen är hon rädd att hon, den andra, ska ta alla presenterna”, tänkte 
Serjozja och drog försiktigt i pappa för att säga åt honom att själv fördela dem 
så att den magra inte skulle bli utan. Serjozja var en rättskaffens människa och 
från gården hemma i stan van vid att dela rättvist. Men pappa viftade undan 
honom:

– Senare, senare …, och han fortsatte att dra fram sina paket.
Just då kom gammelfarfar in. Han var stor och såg ut som en ful björn. 

Tanterna tystnade genast, och en av dem sa:
– Far, det är Ivans son Viktor som har kommit.
De kysste varandra. 
– Nu ser man att du är av vår sort, sa gammelfarfar med dov röst, och du 

som var en sådan liten grabb.
Serjozja tyckte att pappa verkade bli litet osäker.
Tanterna började styra och ställa, och fram på bordet satte de ett stort 

mörkt bröd, skedar och en grön bunke som de kallade ”kopp”.
Ingen tog någon notis om Serjozja, men han hade inte tråkigt. Han under-

sökte i smyg alla de många okända föremålen i rummet. En sak förvånade 
honom: här såg också de vanliga sakerna annorlunda ut – skedarna var av 
trä, och kuddarna var klädda i röda och olikfärgade överdrag, inte i vita, som 
hemma.

Den fina tanten hackade gräslök, gurka och potatis i bunken, den andra 
kom bärande på ett såll med ägg någonstans ifrån. Halmstrån stack fram ur 
sållet – som på bilden av sagans fläckiga höna…

In kom tre barn: två flickor, som var något äldre än Serjozja, och en pojke 
som såg ut att vara jämnårig med honom eller litet yngre.

– Här kommer ditt sällskap i sommar, sa pappa. Det är dina sysslingar.
De hette Marinka, Ninka och Mitka.   
Serjozja blev förvånad. Han hade ingen aning om att han hade så många 

släktingar.
De satte sig till bords. Mitt på bordet stod bunken med något slags brunaktig 

soppa, men det fanns inga tallrikar, bara skedar och ett stort, pirogliknande 
bröd. Gammelfarfar gjorde korstecknet och började sedan sleva i sig ur den 
gemensamma skålen, och efter honom de andra i tur och ordning.

– Ät, viskade pappa. Det är okrosjka.
Alla slevade i sig så skickligt att inte en enda en av dem spillde på bordet, 

inte ens Mitka.
Gammelfarfar frågade pappa om fabriken och om livet. Pappa svarade och 

tittade inte åt Serjozja, som satt och fingrade på en bit bröd och häpnade över 
att alla åt ur samma bunke.

Plötsligt tog den hemska tanten, som hette Anna, en vit djup tallrik, hällde 
upp litet grann från det gemensamma fatet och ställde tallriken framför Ser-
jozja.

– Ät, lilla du, du är ju van att äta som man gör i staden, viskade hon med 
sin tandlösa mun.

Flickorna fnittrade och pojken fnös till.
Och plötsligt kände sig Serjozja olycklig och ensam. Han tänkte att här 

skulle han inte stanna, han skulle resa iväg i morgon med pappa.
Framför honom stod den vita tallriken medan alla andra åt ur det gemen 

samma fatet. Alldeles oväntat tyckte Serjozja att det var mycket sårande. Och 
pappa bara satt och åt, och märkte ingenting. Gråten satt som en klump i hal-
sen och tårarna var nära att börja rinna.

– Varför äter du inte? Tycker du inte om maten, frågade tanten.
– Jo, det gör jag, viskade Serjozja.
Tårarna började rinna alldeles av sig själva. Han förstod nu att han ville äta 

ur den gröna skålen, som alla andra. Men det var så dags det.
Ingen tittade på honom. Han sköt undan den vita tallriken och sträckte sig 

fram till skålen. Soppan var kall och syrlig, och i skeden simmade gräslök som 
Serjozja inte tyckte om.

Sedan ställdes det fram stekta ägg och kokt potatis på bordet. Det var mat 
han var van vid och han åt. Tant Anna tog honom med till den andra delen av 
stugan där han skulle sova i en stor, hög säng med olikfärgade kuddar.

Han lade sig och tänkte att han inte på villkors vis skulle stanna här. 
På morgonen, när han vaknat, visade det sig att pappa redan åkt iväg. Det 

berättade Anna för honom, Anna som han inte kunde förmå sig till att kalla 
farmor. Hon gav honom mjölk och en bit av samma bröd som de tidigare ätit 
av. Sedan sa hon åt honom att gå ut och leka. De andra barnen hade redan 
gått ut.

Serjozja gick också ut. Han gick runt hela stugan och den verkade mycket 
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stor med sin tillbyggnad. En liten bit bort låg en bod. Dörren stod öppen och 
han tittade in. Det var ingen där. Inne i boden stod en hyvelbänk och över den 
hängde olika verktyg: hyvlar, hammare och en massa andra järnföremål som 
Serjozja inte visste namnet på. Under hyvelbänken stod en låda. I den fanns 
det fack med spikar i olika storlek. Serjozja tog en mellanstor, lång som ett 
lillfinger, han tog en hammare och började leta efter ett ställe där han kunde 
slå i den.

Han satte sig vid tröskeln, strödde ut spikar i en liten hög vid fötterna och 
började slå ner dem i tröskeln. Han missade, han slog sig på fingrarna, spi-
karna krökte sig. Så småningom gick det litet bättre.

Plötsligt kände han att han inte var ensam. Bredvid honom stod gammel-
farfar och såg på honom. Serjozja blev förskräckt. Utan att säga ett ord tog 
gammelfarfar hammaren ur hans hand. Han tog några spikar och satte dem 
jämnt och med lätthet bredvid Serjozjas.

– Håll skaftet längst ut i änden, sa den gamle med dov röst, och sätt spiken 
så här. Slå med ett slag! Och Serjozja förstod att han inte var särskilt arg.

Serjozja tog hammaren på samma sätt som den gamle, och slog i spikar 
länge och väl, ända tills han täckt hela tröskeln. Sedan reste han sig upp för att 
gå. Gammelfarfar höll på att hyvla en bräda men lade genast ifrån sig hyveln 
och gav Serjozja en tung, böjd järngrunka med vass, tudelad ände och sa:

– Här, ta spikutdragaren! Dra nu ut spikarna! Spikarna behövs till annat. 
Där gör de väl ingen nytta?

Serjozja tog spikutdragaren med båda händerna… Och än en gång ställde 
sig farfar på knä, han tog ifrån honom spikutdragaren och visade hur man 
skulle göra. Farfars fingrar var enorma, händerna mörka och naglarna tjocka 
och bruna som gammal papp.

”Med sådana naglar skulle man kunna dra ut spikar även utan tång”, 
tänkte Serjozja.

Han försökte länge få fatt på en spik, utan att den gav med sig. Bedrövat 
tittade han på raden av blänkande spikhuvuden framför sig som skulle dras 
upp. Han förstod att han gått i en fälla. Gammelfarfar kom fram, slog lätt med 
hammaren på spikutdragaren och fick ett ordentligt tag om spikens hals.

– Pressa hårt! sa gammelfarfar, och Serjozja pressade ned skaftet med båda 
händerna.

Spiken gav tvekande efter och började krypa uppåt, och så hoppade den 
till, lätt och glatt, som om den självmant ville upp… Bara alldeles mot slutet 
blev det nödvändigt att hjälpa den litet på traven, och så kom den fram i lju-
set.

Med nästa gick det inte lika lätt – spikhuvudet flög av. Farfar tittade hastigt 
till och sa med sin dova röst:

 – Ta det varligt med spikarna.
Serjozja tog sig an den tredje. Gammelfarfar gav honom en ask och sa åt 

honom att samla spikarna i den. Så höll han på och drog och drog ända tills 
de ropade på honom…

Efter middagen gick gammelfarfar iväg någonstans och Serjozja bestämde 
att han skulle gömma sig. Han kröp upp på vinden. Där var det dammigt och 
hemlighetsfullt. Men spikarna som satt kvar i tröskeln gav honom ingen ro och 
han kröp ner igen och gick tillbaka till boden.

Än en gång kom gammelfarfar och tittade på Serjozjas arbete utan att säga 
någonting. Serjozjas fingrar var slagna här och där och gjorde ont, men av 
någon anledning gick det inte att gå därifrån.

”Jag hamrade i fem minuter men måste dra ur i hundra timmar”, tänkte 
Serjozja ilsket, utan att veta vem han skulle vara arg på.

Ända tills det blev mörkt höll han på med spikutdragaren och hovtängerna, 
och slutligen låg alla spikarna i asken, krökta och tilltygade. Han gav asken till 
gammelfarfar som ställde den på hyvelbänken och sa:

– Nu går vi in…
Serjozja kände sig nöjd trots att gammelfarfar inte berömt honom.
Nästa morgon steg han upp tidigt. Flickorna och Mitja for omkring bar-

fota i stugan. Serjozja spände åt sina sandaler och funderade på hur han skulle 
hänga med. Men just då kom gammelfarfar in i stugan och sa:

– Kom med mig, Sergej.
Han blev förvånad men följde med.
Gammelfarfar tog honom med till boden. Där på hyvelbänken stod asken 

med gårdagens spikar fortfarande kvar. Gammelfarfar tog en bit järn, stor som 
en bok men tunnare, och lade den på en hög huggkubbe. Sedan tog han en kro-
kig spik och höll den mellan tummen och pekfingret. Han började knacka lätt på 
den med hammaren. Spiken rätade ut sig och glänste på nytt.

– Så här ska du göra, sa gammelfarfar.
Serjozja blev förstummad.
”Det här är arbete för resten av livet”, tänkte han. Han tog hammaren och 

dunkade lätt. Spiken vände sig över på andra sidan. Den slingrade sig från ena 
sidan till den andra som en levande varelse. Serjozja missade och slog sig på 
fingret…

Gammelfarfar hummade.
– Håll inte så hårt!
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Viktor Pelevin

Bron som jag
ville gå över
 
I en av sina romaner säger Milan Kundera att en fråga kan liknas vid en bro av 
förståelse som sträcker sig från människa till människa. Denna liknelse funge-
rar åt båda hållen. En fråga liknar en bro, och en bro liknar en fråga som ställs 
av människan och vänder sig till tid och rum: vad finns på andra sidan? 

Men ibland finns det broar som mera liknar svar.

När jag var tolv år gammal cyklade jag dagligen på stora vägen mot en kanal 
som en gång i tiden hade byggts av Gulag-fångar. Framme vid kanalen gjorde 
vägen ett språng över vattnet och förvandlades till en bro, stödd på två välvda 
metallbalkar. Bron var som en pilbåge med bågsträngen vänd nedåt. Under 
den låg en remsa av gul flodsand och dit ner skulle jag. Av sanden brukade jag 
bygga hus som föll samman varje gång det passerade en flodångare eller en 
stor pråm. I timmar kunde jag ligga på stranden, se solreflexerna i glasrutorna 
på andra sidan kanalen, planken långt borta, fruktträdgårdarnas dammiga 
grönska. Märkligt, men jag gick aldrig över denna bro, även om jag ville det 
ibland. 

Femton år senare befann jag mig återigen på stora vägen, även den gången 
på cyke l. Jag kom ihåg bron som jag en gång i tiden hade tänkt gå över. Idén 
om att göra det nu uppfyllde mig med oväntad glädje. Jag förstod att om jag 
gjorde det, skulle jag överskrida gränsen mellan mitt nuvarande och mitt forna 
jag, och det skulle betyda att denna pojke och jag skulle bli en och samma 
människa. Det skulle vara sann alkemi, en tanke som jag smakade på medan 

Och Serjozja, som pressat ihop tänderna för att inte börja gråta, fortsatte 
att dunka och dunka. En lång stund lyckades det inte alls, men så plötsligt gick 
det alldeles av sig själv – spikarna började lyda honom.

När arbetet var avslutat ställde han asken på hyvelbänken. Farfar tog den 
och lade den i lådan under bänken, sedan sträckte han på sig och sa:

– På hönshuset är det två brädor som behöver bytas ut. Kom med, du får 
hjälpa mig…

Under den sommaren hann Serjozja inte ens lära känna sina sysslingar. 
Han följde med den gamle och gjorde alla möjliga sysslor tillsammans med 
honom: i snickeriet, i huset, i bigården… Alldeles i slutet av sommaren kom 
farfar körande med plankor på en kärra. Han lastade av dem intill boden. 
Farfar granskade dem länge, suckade och skakade på huvudet. Sedan ropade 
han efter Serjozja – efter hjälp. Först skärpte den gamle hyvelstålet länge och 
väl, sedan skränkte han den gamla sågen, och när verktygen var i ordning bör-
jade han arbetet. Serjozjas hjälp behövdes egentligen inte men gammelfarfar 
lät honom inte gå iväg, utan gav honom hela tiden olika uppdrag. Alldeles före 
Serjozjas avfärd var arbetet klart – det hade blivit en stor, lång låda med lock.

Sista dagen frågade hans syssling Mitka:
– Kommer du på begravningen?
– Vilken begravning? undrade Serjozja förvånat.
– Gammelfarfar gör sig redo att dö, varför skulle han annars snickra en 

kista?
”Trälådan var alltså en kista!” – förstod Serjozja till slut.
Nästa dag kom pappa för att hämta Serjozja. Gammelfarfar visade honom 

kistan i boden, och pappa sa att det var mycket bra virke i den.
Sommaren därpå kom Serjozja på nytt till byn. Men den sommaren var allt 

annorlunda. Han blev vän med sina sysslingar, och gick tillsammans med dem 
till ån och till skogen för att plocka bär. Till boden gick han bara en enda gång 
– på hyvelbänken stod asken med spikarna som han förra sommaren hade 
rätat ut. Men gammelfarfar fanns inte längre.

Översättning: Marit Blomquist
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jag körde långsamt. Nästan framme vid målet upptäckte jag något underligt: 
vägen blev bredare och vek av till höger från sin tidigare sträckning. Plötsligt 
fick jag syn på den nya betongbron som vägen numera gick över. Den gamla 
bron låg ungefär hundra meter åt vänster. Den hade inte förändrats ett dugg 
förutom att vägbanan framför den var sönderbruten, och åt bägge hållen stu-
pade vägen brant ner i tomma intet. Det var ett bra svar. 

Nu misstänker jag att Letes flod inte är ett vatten som vi träder in i efter döden, 
utan en flod vi simmar igenom under livets gång. Bron är under fötterna på oss. 
Men finns det då stränder? Den gräns jag går utefter minns jag inte. Den gräns 
som jag går nära ser jag inte.  Skulle man ens kunna säga att jag kommer ifrån 
eller är på väg någonstans? 

Jag finner i alla fall tröst i att jämföra livet med att gå på bron, den bro som jag 
hade givit upp hoppet om att överskrida. I själva verket, tänker jag ibland, har 
jag ju i livet inte gjort an nat än med mina steg mätt den i tomma intet häng-
ande vägstumpen som inte leder någonstans – bron jag så gärna ville gå över.

Översättning: Elisabeth Poignant

Nina Sadur

DEN BLÅ HANDEN
Tillägnat Marja Ivanovna

Marja Ivanovna hade kommit att hata Valja – den nya grannen. Valja var ma-
ger och svag, tyckte om att dricka vin och hade även män hos sig ibland. Marja 
Ivanovna däremot hade suttit i fängelse för stöld och börjat hata alla som inte 
gjort detsamma. Hon hade blivit helt förstörd av fängelset och skrämd för 
livet, men stjäla ville hon, för alla andra laster tyckte hon var meningslösa. 
Särskilt den unga och svaga Valja. Marja Ivanovna var gift med Ivan Petrovitj 
som hon tvingade att pissa på toalettgolvet när det var Valjas tur att städa. 
Ivan Petrovitj pissade lydigt, men var i grunden snäll. Han hade sex fingrar. 
Tummen på höger hand delades i övre delen av fingerbenet i två små menings-
lösa fingrar. De hade en dotter. Dottern hade en man. Och de hade en dotter 
– ett barnbarn till Marja Ivanovna. De var många medan Valja var en ensam 
och dessutom mager, rädd tjej som söp.

Vad handlade nu trakasserierna om. Marja Ivanovna hade lovat att lämna 
plats för en klädhängare men gjorde det inte, utan ställde dit ännu ett skåp 
eftersom nu Valja var en sådan fyllkaja. I skafferiet hävde hon in några saker så 
att Valjas potatis där kvävdes av kemikalier. Sedan gungade hon med höfterna, 
fnyste, jämrade och vankade, för att sedan stampa till och utbrista: ”Herre-
gud!”. Hon brukade säga att hon hade förvaltat flera miljoner – men att halva 
Moskva är vittne till hur man gav henne mängder av guld, som hon bara tit-
tade på och sedan gav tillbaka utan att stjäla något. Hon behandlade Valja på 
ett överlägset, uselt och fräckt sätt och väntade sedan för att se hur hon skulle 
svara. Men eftersom Valja hela tiden tryckte sig mot väggen och teg blev Marja 
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Ivanovna alldeles svart av ilska så att hon inte ens kunde skrika för fullt och 
började då vanka och sucka – förmodligen för att hon kom ihåg hur hon hade 
förvaltat flera miljoner rubel. På vilket Valja tryckte sig ännu hårdare mot den 
smutsiga väggen och himlade med ögonen. Taket hade sedan länge gulnat och 
Marja Ivanovna vankade närmare Valja varpå den gamla parketten bågnade 
av tyngden och bristen på underhåll och flög ur sina fogar. Så var det. När 
Valja sedan fick besök av män, började Marja Ivanovna att sucka redan på sitt 
rum för att sedan störta vilt stirrandes ut i korridoren. Där satte hon sig på en 
gemensam stol för att lyssna – även om det var en film på TV eller om hon själv 
hade gäster. Hon gav upp allt för Valjas skull, för hennes kärlekssnyftningar 
bakom den tunna, smutsiga väggen. Marja Ivanovna brukade kasta sig ut som 
om någon hade försökt hålla fast henne i rummet: det var som om hon välde 
ut, uppskruvad och tålmodig inför den stunden som hon skulle sitta inför allas 
åsyn framför den förälskade Valjas dörr.

Och så började Valja få ont i nacken. Så fort Marja Ivanovna gjorde henne 
nervös steg en het stråle av smärta från halsen till nacken och dessutom allt 
starkare för varje gång. Och samtidigt blev hennes händer kalla och bleknade 
till den grad att de övergick i blygrått. Valja tänkte: ”jag vet ju att hon är i kli-
makteriet, att hon har suttit i fängelse – där de gjorde fan vet vad med henne, 
att hon är ett dumhuvud; hon har ju späck i huvudet istället för hjärna, hennes 
man är impotent, fastän sex fingrar har han. Hon har ingenting, inga miljoner 
väntar henne och hennes dotter är inget annat än kassörska. Och svärsonen 
är direktör om nätterna för en grönsaksaffär, så de har inte ens tryggat fram-
tiden för sitt barnbarn förutom med grönsaker. Och barnbarnet har en talang 
för friidrott, men även den talangen har de krossat med sina suckanden och 
vankanden fram och tillbaka. Så vad ska jag lida för?! Jag får inte bry mig om 
henne, som om hon vore en liten futtig loppa eller lus”. Men det gick inte. Hon 
visste inte hur hon skulle besvara Marja Ivanovna, hur hon skulle ryta tillbaka 
– hon var utmattad av vin och kärlek. Hon började då föreställa sig hur Marja 
Ivanovna råkar ut för olika slags olyckor, hur någon sparkar henne i arslet, 
hur hon kryper i blod och letar efter sina glasögon. Och hur hon hängs på 
fängelsegården till en olycksbådande trumvirvel, ändtarmen hänger ut och ska 
begravas avskilt. Man tar ner och återuppliva henne, ger konstgjord andning, 
häller i brandy och sedan när hon öppnar ögonen tvingar man henne att stå 
upp och begrava sin tarm varefter man hänger henne igen.

Det kändes lite lättare av detta. Men allt liv rann ur Valja – till och med 
vinet tog slut. Och i Valjas ansikte växte det ut vårtor. De hängde i klasar från 
vänster öga och även från läppen och hakan.

Marja Ivanovna lugnade sig 
och en gång när hon glatt blänkte 
med glasögonen såg hon hur Valja 
skalade potatis och det skar till 
inom henne. Marja Ivanovna gav 
henne då lite klumpigt två plättar 
– vackert gräddade, mjuka och 
rara.

Valja tog plättarna in till sig, la 
dem på bordet och började gnissla 
med tänderna.

Och så la de sig den natten. 
Allt dog ut i en fridfull sömn. 
Plötsligt vaknar Marja Ivanovna 
och känner sig orolig, hon tittar 
upp och ser hur gardinen i fönst-
ret rör på sig. Hon tänker: ”vad är 
det där”, går närmare och en blå 
hand sträcks ut från gardinvecket. 
Marja Ivanovna ville slita sig loss, 
men handen tog tag i hennes knubbiga strupe och började strypa henne. Marja 
Ivanovna väsnades, spretade på fingrarna och försökte rycka sig loss, men han-
den pressade allt hårdare och framför hennes ögon syntes begravningsljus.

På morgonen vaknar Ivan Petrovitj och det finns ingen frukost, ingen som 
skriker eller vankar. Han kommer in, ser hur Marja Ivanovna ligger död och 
på halsen hennes syns ett avtryck av en blå hand.

Alla rusar in till Valja, men hon är som bortblåst, bara nattlinnet ligger 
kvar i den skrynkliga sängen. De tar upp linnet och det faller sönder till stoft 
i deras händer.

Översättning: Galina Tolstaja och John Van de Meulebrouck Brendgard 
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– Jag vet inte. Det var kanske bara som jag fick för mig. Det var ju så ibland 
i barndomen, att man fick för sig saker.

– Jag hade den lyckligaste barndom man kan tänka sig. Jag växte upp i 
en miljö fylld av kärlek och med respekt för vissa orubbliga morallagar. Idag 
kan man inte prata om sådant, det är som om inget av det där har funnits eller 
ens skulle ha kunnat finnas, bara smuts, överallt smuts och vidrigheter, och de 
som ger tonen nu det är de som… jag vet inte ens vad man ska kalla dem… 
smådjävlar kanske, stora och små djävlar. Jämmer och elände. Det är som om 
det var en epidemi av något slag, prickskytte med spottloskor… men visst, 
strunt i dem…

Han blev tyst, gick ännu mer kutryggigt, sjönk ihop, det hade blivit mörkt 
redan, fönstren hade tänts och något flög under gatlyktorna: kanske regn, kan-
ske snö. 

– Där borta, han viftade med handen i riktning mot den katolska kyrkan, 
vi bodde där en gång, där föddes jag och växte upp, där hade jag de bästa åren 
i mitt liv. Min far var jägmästare och mor sjuksyster. Jag fick ofta följa med 
honom i skogen. 

Ibland gav vi oss ut hela familjen i skogen, vi åkte vagn, jag minns både 
hästen och vagnen och kusken, och hur han ordnade kärleksfullt med hö i 
vagnen åt oss, ja kärleksfullt, så att alla skulle sitta bekvämt, och jag och min 
syster satte oss med benen där i höet och så bar det långsamt iväg, och hinken 
som hängde från vagnen dinglade och slog emot, och vi åkte genom staden, 
och sedan kom en dunge på höger sida likt en klargrön våg emot oss med sina 
unga ekar, till vänster lyste malörten som silver i slänterna, och blåklinten i 
vägkanten bugade sig för oss, på avstånd reste sig de gröna skogsklädda höj-
derna, och runt oss bredde rågfälten ut sig, och en mörk vind jagade upp några 
mjuka vågor över råghavet, och det dundrade i timret i bron under hjulen 
ovanför det klara vattnet, och hästen drog oss uppför det sluttande berget, 
och där avtecknade sig sedan en underlig orangeblå sten och på den tänkte jag 
att även mitt öde någonstans stod skrivet… Men varför berättar jag allt det 
här för er förresten? För vad jag har förstått så skiter ni fullständigt i den här 
sortens lyrik. Men förlåt förresten…

Han såg sorgset på mig.
Jag fick lust att ta ett glas med honom och föreslog närmaste restaurang, 

men han avböjde.
– Jag bjuder, sa jag.
Han smålog och skakade på huvudet.
Han avslog även min inbjudan att följa med hem till mig.

Anatolij Gavrilov

IBLAND NÄR MAN MÖTS

1

Han var klädd i en tunn jacka, jeans och rutig keps. Över den vänstra ned-
sjunkna axeln hängde en tom svart väska, högra axeln var mager och uppdra-
gen, liksom ögonbrynet hos någon som plötsligt får ett slag mot ögat. 

– Kommer ni komma hit något mer? frågade han och bjöd av sina papyros-
ser med hemmagjorda kolfilter.

– Förmodligen inte, svarade jag.
– Nej… Nej, det är inte så att jag… tycker om allting här heller, jag känner 

mig egentligen inte alls till freds med saker här, men att bara låta bli att komma 
ser jag än så länge inte heller som ett alternativ. 

Vi gick på huvudgatan.
Skymning efter en mulen vårdag, fukt, lera, de sneda fasaderna på husen 

som satt sig, mörka öppningar in till innergårdarna, de förbipasserandes dys-
tra ansikten, det tråkiga mötet som vi återvände ifrån – allt detta framkallade 
känslan av ett fuktigt och unket källarrum till vilket luckan plötsligt slagit igen 
och nu trycktes ner av något tungt ovanifrån. 

– Vet ni vad en häst är för något? frågade han plötsligt.
Jag svarade något, men han fortsatte:
– Jag minns, jag ser klart och tydligt framför mig en brun och godsint häst. 

Men ni, att döma av ert svar, ni ser något annat. Det är klart förstås, var och 
en har sin häst. Ni säger att er häst förföljde er… att ni blev tvungen att spring-
ande fly från den… Finns det verkligen sådana hästar?
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– Sedan, en annan gång, svarade han. Jag skulle hellre bara gå en bit till 
med er om ni inte har något emot det.

Vi gick ett långt tag till på de smutsiga gatorna.

2

Han var klädd i en beige vindjacka och kamouflagefärgad keps. 
Han stod nära kanten på trottoaren, och bilen som for förbi stötte nästan 

till honom med stänkskärmen. Han vinglade till och muttrade något om nou-
veaux riches.

Eftersom vägen var uppgrävd gick det inga bussar och vi gav oss av till fots 
istället.

Efter dammen tog vi oss upp till rågfältet och gick på stigen genom den 
gröna rågen ut till byn.

I affären såldes tändstickor, tvål, margarin och filtskor. 
Det växte kardborrar vid kyrkan och runt Leninstatyn. En bonde körde 

hem nyslaget hö med en öppen traktor med släp. På det gröna dammvattnet 
inramat av höga träd och tjockt gräs hade änderna stelnat som på en tavla. 
Ända sedan morgonen hade någon försökt spela dragspel.

Längre fram följde tegelvillorna och han sa att det här var ett näste för våra 
nya, ärade folktjänare.

Det kulliga landskapet var vackert och jag sa att det inte skulle vara dumt 
att bo så här i avskildhet och tystnad.

– Det är du för sent ute för, skattade han. Det här landskapet är redan upp-
köpt. Vi har blivit bedragna, bestulna och sedan avlämpade på soptippen på 
det mest cyniska vis. Men förresten, det är ju inget som berör dig förstås.

– Varför inte? sa jag förvånat.    
– Ja, men hur då?! Du åkte ju till Italien för inte så länge sedan! De kastade 

så att säga till dig ett köttben från sitt herremansbord och nu är du tvungen att 
troget och tacksamt arbeta av gåvan. 

– Och det är därför är jag ute och går med dig på den här vägen.  
– Jag vet inte varför du går med mig på den här vägen! utbrast han, och 

hans röst skälvde till och jag tyckte det lät som att han snart skulle börja 
gråta.

Vi gick ut till fältet som med sin branta lutning liknade däcket på ett fartyg 
i sjönöd.

Det tog ett tag innan vi hittade våra tomter.
Jorden var torr och låg i stora kockor, potatisen såg dålig ut och den klena 

blasten var översållad av koloradobaggar som såg ut som små målade askar, 
vi började klämma sönder dem med fingrarna, och sedan slog vi med hackor 
på de torra kockorna av genomtorkad jord, sedan satt vi länge vid staketet till 
den vidsträckta bygården i det torra gräset där ett litet smultron lyste rött, och 
innanför staketet låg den gamla torra trädgården, och det var getter där och en 
av dem stack ut nosen till oss genom en springa och han gav henne en bit bröd 
och sa att hon hade väldigt fina ögon, och plötsligt mitt i den totala stiltjen 
blåste en skarp vind till, av någon anledning gjorde det honom orolig och han 
sa att någon, just precis, hade gått förbi, och att det inte betydde någonting 
att jag inte hade sett något, eftersom det bara vara den som verkligen var i 
nöd som kunde se sådant, medan den mätte och självbelåtne aldrig kommer 
se och aldrig kommer förstå – ursäkta, men sådan är helt enkelt logiken, och 
hans röst skälvde igen, och jag tänkte återigen att han snart skulle börja gråta, 
och jag försökte muntra upp honom, trösta honom, men han tog sig snabbt 
samman igen och svarade skarpt att han inte behövde någon tröst och att han 
tyckte mina försök var klumpiga och löjliga, och han plockade smultronet i 
gräset och räckte det till mig.

Mitt i natten ringde han till mig och bad mig att inte vara arg på honom, 
och hans röst brast flera gånger och gick över i ett viskande och mumlande, 
och utanför fönstret började det redan ljusna och dunet av något som blommat 
över flög förbi fönstret så att det såg ut som snö. 

3

Så dök han oväntat upp tidigt på morgonen i vindjacka och keps och med en 
svampkorg i handen. Komma in ville han bestämt inte och vi samtalade på 
trappavsatsen. 

– Jag ber om ursäkt att jag kommer i en så tidig timma och utan förvarning 
eller inbjudan. Vi är ju faktiskt inte i USA än, än så länge, menar jag, har vi ju 
inte helt förfallit till att vara deras ynkliga marionetter, sa han och bjöd mig och 
tog sedan själv en papyross med hemmagjort kolfilter och ställde sig och rökte. 

– Vad är det som har hänt? frågade jag.  
– Nej då, det är inget särskilt, du får förlåta att jag kommer och stör. Du 

var ju hemma hos mig igår… och jag låg vaken länge och kunde inte somna, 
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ja, ärligt talat, sov jag nästan inte alls… bara tänkte och tänkte… Förresten 
är det nog bara strunt alltihop, i alla fall för dig. Jag går väl då. Ja jag ska ut i 
skogen och plocka svamp. Jag tänker inte fråga om du vill följa med för… jag 
tycker om att vara ensam, om du vill så kan vi gå tillsammans, fast då håller vi 
oss på varsin kant där…

– Tack, men jag följer inte med, jag har mycket att göra, svarade jag.
– Mycket, log han. Jag förstår. Du måste väl skynda dig nu förstås att, så 

att säga, utnyttja din chans, ditt stora ögonblick, fru fortuna… Men vadå, 
skynda dig du, agera, annars kan det ju hinna bli för sent för dig, så att andra, 
de nya och unga tränger sig före… Men jag går ut i skogen jag. Det gör ont i 
benen, men jag går ändå. Numera blir benen väldigt snabbt trötta, förut visste 
de inte vad trötthet var, jag har varit rätt skaplig på fotboll, jag var en trogen 
supporter också och visste allt om laget jag höll på, jag väntade med yttersta 
otålighet på matcherna, som på möten med en flicka man är kär i, men nu vet 
jag inget längre, och ärligt talat, jag har inte ens någon lust att veta något. Allt 
har blivit främmande, landslaget känns till och med som ett annat lands lag. Så 
nu finns bara skogen kvar, skog, svamp, tystnad och avskildhet. Nu går jag dit 
alltså, och utan frukost ska du veta, utan kaffet, en fattig äter ingen frukost… 
Och inte ens kan man välja att för egen hand utträda ur detta skamliga liv 
när ceremonin är så kostsam, jag har inte rätt att utsätta familjen för sådana 
utgifter… Kanske bestämmer jag mig en gång för att gå bort mig i en snårskog 
någonstans eller går ner i en myr som det är omöjligt att ta sig upp ur och där 
ingen kan hitta mig… Det här landet har blivit helt sinnessjukt, som en mor 
som inte känner igen sina egna barn längre… Det är bara skogen som fortfa-
rande räddar oss… Man kan förlora sig där i dess tystnad… men sådant här 
kommer du aldrig kunna förstå.

– Varför inte?
– Förlåt, men du är ju faktiskt inflyttad, du är ju inte härifrån, du är från de 

där metallurgiska stäpperna där borta, från slagghögarna, för dig återstår det 
ju bara att ironisera, men vadå, gör det, ironisera bara, inget är ju heligt längre, 
som igår till exempel, när du förolämpade min katt och sa att han hårade och 
började bli skabbig, och knuffade ner detta snälla ömsinta djur ur ditt knä, han 
blev fruktansvärt förolämpad och vägrade att äta, och sedan sprang han iväg 
någonstans, och jag har letat efter honom hela natten, och nej jag vill inte vara 
bekant med dig längre!

Och han sprang ner så att det dundrade och försvann. 
På natten ringde han och sa att katten fortfarande inte kommit tillbaka och 

intygade att han hädanefter inte önskade min bekantskap.

4

Som en följd av åtskilliga dispyter och missförstånd var tomten till hans datja 
onaturligt smal och utdragen på längden och hade en tämligen skarp lutning, 
värst var ändå hur övre delen av den blev helt avskuren av den gemensamma 
vägen till området.

Det lilla trähuset hade blivit uppfört redan av hans far och hade länge varit 
i behov av renovering, men till det fanns varken kraft eller pengar. 

En lutande gärdsgård, ett snår med körsbär, krusbär och hallon.
Ett växthus, en komposthög, en plåttunna.
En liten bod, ett utedass.
I huset ett bord, en soffa och en tavla.
I närheten, till vänster, på den lilla allmänningen mellan trädgårdarna, 

brukar grannskapets ungdomar samlas om kvällarna: oväsen, skrål, supande, 
uppgörelser, det var ”ge dem glaset” och ”hit med något att bita av med”.

Här finns varken tystnad eller avskildhet.
– Sälj och köp något annat, sa jag.
Han smålog, skakade dystert på huvudet och sa att det var omöjligt av flera 

anledningar, av vilken den huvudsakliga var minnet av hans far, ja och mor 
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lever faktiskt fortfarande, och även om hon inte kommer hit längre eftersom 
hon är sjuk och svag, skulle det vara bittert för henne om hon fick veta att 
deras gamla datja blivit såld… 

Plötsligt snodde han iväg och klättrade upp på en vinglig tunna och började 
från den ta sig upp i det gamla äppelträdet och sträcka sig efter grenarna där 
det fortfarande fanns kraftiga, klarröda äpplen kvar, och det syntes att han 
inte skulle orka mycket mer utan snart förlora sitt tag och falla rakt ner på 
en rostig stång som stack upp ur marken under trädet, och jag for omkring 
och försökte hjälpa honom, men han skrek att jag skulle hålla mig borta och 
klättrade ännu högre och i farliga manövrar över den vassa stången, och för 
ett ögonblick tyckte jag det verkade som om han gjorde detta med flit, men 
varför – jag vet inte… 

Han sträckte sig efter äpplena för att bjuda mig, sedan grävde han upp 
några trädskott till mig och band in dem och släpade upp dem till hållplatsen 
för trådbussen. Han lät mig inte hjälpa honom. 

Samma dag tog jag med plantorna till min tomt där jag grävde ner dem så 
att de skulle klara sig till våren, och sedan, medan jag väntade på tåget, låg 
jag länge på halmen på vindsidan av skjulet och såg på hur vinden rev i de 
redan höstfärgade löven i skogsremsan längs med järnvägen, och hur de vred 
sig i luften sedan och flög i riktning mot staden, mot Uspenskijkatedralen på 
höjden i höstkvällens dimstråk, jag låg, tittade, lyssnade på suset från skogen 
och prasslet från mössen i halmen, och tänkte ingenting.

Översättning: Hans Andersson

Tatjana Tolstaja

Se andra sidan
Det är en brännhet majdag i Ravenna, den lilla italienska staden där Dante är 
begravd. Någon gång alldeles i början av 400-talet e. Kr. flyttade kejsar Hono-
rius det Västromerska rikets huvudstad hit. En gång fanns här en hamn, men 
havet har sedan länge dragit sig tillbaka och i dess ställe finns nu träsk, rosor, 
damm och vinrankor. Ravenna är känt för sina mosaiker och skaror av turister 
rör sig från tempel till tempel för att, med bakåtlutade huvuden, studera de 
små blåfärgade mosaikbitarnas matta lyster högt där uppe under de dunkla 
valven. Något kan man urskilja där, men inte särskilt väl. På glansiga vykort 
syns det bättre men alltför skarpt, platt och billigt. 

Det är kvavt, hett och dammigt. Jag är orolig till sinnes. Min far har dött, 
och jag som älskade honom så mycket! En gång var han här i Ravenna och 
skickade mig ett vykort på en av de berömda mosaikerna. Det var för väldigt 
längesedan, kanske fyrtio år sedan, när han var här på genomresa. På kortets 
baksida finns en påskrift, av någon anledning gjord med blyerts och tydligen i 
all hast: ”Flicka lilla! Aldrig tidigare i mitt liv har jag sett något så underbart 
(se andra sidan)! Det är så man vill gråta! Åh, om du vore här! Din far!” 

Varje fras avslutas med ett fånigt utropstecken – han var ung, glad och 
kanske hade han druckit lite vin. Jag ser honom framför mig i en filthatt som 
sitter bak i nacken – en sådan som var modern i slutet av 50-talet, med en 
cigarett mellan de vita tänderna, som då ännu var hans egna, och med små 
svettdroppar i pannan. Han är lång, välbyggd och snygg; hans ögon strålar 
lyckligt bakom de runda glasögonen… På vykortet, som han lade på brev-
lådan och som han obetänksamt anförtrodde till två opålitliga postverk, det 
italienska och det ryska, är himlen avbildad. Herren sitter mitt i det bländande 
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gröna paradiset, där våren är evig. Runt omkring honom betar vita lamm. De 
två opålitliga postverken, det ryska och det italienska, har nött och brutit av 
hörnen på kortet – men ingen större skada är skedd. Budskapet går fram och 
man kan i stort sett urskilja allt.

Om paradiset existerar, då är min far där. Var annars skulle han vara? Men 
nu är det bara det att han har gått bort. Han skriver inte längre vykort med 
utropstecken till mig och hör inte längre av sig från världens alla hörn: Jag är 
här, jag älskar dig. Älskar du mig också? Blir du glad som jag? Ser du denna 
skönhet som jag nu ser? Hej på dig! Här får du ett vykort! Här är ett billigt 
glansigt fotografi – och jag var här! Här är det underbart! Åh, om du också 
hade kunnat!

Han åkte hela världen runt och tyckte om den.
Nu är det jag som, så gott det går, följer i hans fotspår. Jag åker till de 

städer som han besökte och försöker se dem med hans ögon. Jag försöker 
föreställa mig honom som ung, när han svänger runt hörnet, går upp för en 
trappa eller stödjer sin armbåge mot muren vid strandpromenaden, med en 
cigarett i munnen. Nu är det jag som är i Ravenna – dammig, kvalmig och 
tröttsam som alla turistorter där man trängs på smala gator. En livlös, fåfäng 
och brännhet stad där det inte finns någonstans att slå sig ned. Här begravdes 
Dante efter att han fördrivits från hemstaden Florens. Här finns Theoderik den 
stores grav. Mausoleet över Galla Placidia, frun till den samme Honorius som 
gjorde Ravenna till imperiets huvudstad. Sedan dess har det gått femton sekler. 
Allt har förändrats. Allt har täckts av damm och mosaikerna har flagnat. Det 
som en gång var viktigt har blivit oviktigt. Det som man oroade sig för har 
runnit ut i sanden. Självaste havet har dragit sig tillbaka och på den plats där 
muntra gröna vågor en gång skvalpade, är nu ödemark, damm, tystnad och 
brännheta vinodlingar. För fyrtio år sedan – ett helt liv sedan – gick min far 
omkring här och skrattade, han kisade med de närsynta ögonen och slog sig 
ned vid uteserveringar, han drack rödvin och bet av pizzabitar med sina egna, 
starka tänder. Och den blå natten sänkte sig. Och stödd av bordskanten skrev 
han med en blyertspenna ner några hastiga ord till mig om sin förtjusning och 
kärlek till denna värld – med utropstecken utsatta lite på måfå.

 Himlen är kvav och molnig. Det är hett, men solen syns inte. Damm. Det 
som en gång i tiden var havsbotten ligger nu runt staden som vida, bördiga fält. 
Där krabbor krälade går åsnor nu och där sjögräs växte frodas rosor. Allt har 
dött, blivit övergivet och igengrott, och omkring i Västvärldens en gång glän-
sande huvudstad strövar nu besvikna amerikanska turister i rosa omlottröjor 
– missnöjda över att turistbyrån återigen har lurat dem: i det här Europa allt är 
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så obetydligt, så litet, så gammalt! Femton sekel. Dantes grav. Galla Placidias 
grav. Min fars grav. Ett naivt grönt paradis på ett skrynkligt vykort. 

Vad var det som slog honom med sådan häpnad? Jag hittar templet, vänder 
blicken uppåt och, ja, någonting grönt finns där högt uppe under valven. Vita 
lamm på ett grönt fält. Ett vardagligt, matt ljus. Turisternas sorl nedanför. De 
pekar och söker förklaringar i sina resehandböcker. Det eller det seklet, det 
eller det konstverket. Allt är som på alla andra ställen, som alltid. Man ser 
nästan ingenting. 

I varje italienskt tempel hänger det en myntlåda på väggen som en extra 
service för dem som är intresserade. Om man lägger i trehundra lire där – en 
kvarts dollar – så lyser starka strålkastare för några ögonblick under innerta-
ket. Med sitt klara vita ljus lyser de upp stenarna i mosaikmönstren. Färgerna 
blir starkare. Man kan urskilja alla detaljer.

Folkhopen blir upphetsad och sorlet stiger. Det handlar ju bara om en kvarts 
dollar. Det gör väl ingenting när ni redan har kommit hit långt bortifrån, be-
talat för flyg, för tåg, för hotell, för pizza, för läskande drycker, för kaffe. Kan 
ni verkligen inte göra av med några cent till…? Men många vill inte det. De är 
missbelåtna: de har inte blivit informerade i förväg. De vill se paradiset gratis. 
Klungan av turister väntar tills någon, frikostig och otålig, lägger ett mynt i 
skåran på den sluga italienska apparaten – alla italienare är ju skojare, eller 
hur? – och då tänds strålkastarna, och i det korta och för det mänskliga ögat 
otillräckliga ögonblicket blir paradiset grönare, lammen frommare och Gud 
godare. Hopens sorl tilltar i styrka… – men ljuset slocknar, och de besvikna 
turisternas sorl omvänds för ett ögonblick till en knorrande protest, snålhetens 
muttrande och besvikelsens viskning. Och åter är allt dolt i halvmörker.

Tillsammans med de andra går jag långsamt från kyrka till kyrka och lyss-
nar på det dämpade sorlet av röster som talar olika språk, likt havets brus. 
Jag förs runt i långsamma malströmmar av människor, tomma trötta ansikten 
skymtar förbi – precis lika tomma som mitt eget – glasögonen blänker, rese-
handböckernas sidor prasslar. Jag pressar mig genom templens smala dörrar, 
samtidigt som jag försöker tränga undan någon medmänniska; jag försöker på 
samma sätt som alla andra ta den bästa platsen och försöker att inte bli alltför 
irriterad. Om paradiset verkligen existerar – tänker jag – då kommer jag ju in 
i det tillsammans med just en sådan här flock får, en sådan här människohop 
– gamla, ointelligenta, lite giriga. Ty om himlen inte är till för oss, då vore det 
intressant att få veta vem den är till för? Finns det verkligen andra, särskilda, 
sådana som är märkbart bättre än oss, vanliga medelsvensson?

Nej, sådana finns inte. Och det kan mycket väl hända att jag blir tvungen 

att ströva omkring på de gröna ängarna i en flock amerikanska turister som 
är missnöjda med att allt där är så urgammalt och lågt. Och om det är så, då 
betyder det att i paradiset är det tråkigt och dåligt, vilket det per definition inte 
skall vara. I paradiset skall det vara otroligt underbart . 

”Aldrig tidigare i mitt liv har jag sett något så underbart (se andra sidan)!”, 
skrev far till mig. Jag tittar på baksidan. Där är ett vanligt paradis. Vad var det 
han såg här som jag inte ser? 

Tillsammans med folkhopen tränger jag mig fram i en liten byggnad som 
den ryske reseskildraren Pavel Muratov, verksam vid seklets början, på sin tid 
skrev om i den berömda boken ”Italienska bilder”:

”Den mycket mörkblå färgen på innertaket av Galla Placidias mausoleum 
är säregen och ofattbart djup. I spelet som uppstår av det ljus som tränger in 
hit genom de små fönstren skimrar den förunderligt och oväntat skönt än i 
grönt, än i lila och än i klarrött. Mot denna fond lades den berömda bilden av 
den unge gode Herden som sitter bland snövita lamm. Fönstrens halvcirklar 
är prydda med ett stort ornament med hjortar som dricker ur en källa. Gir-
langer av löv och frukt slingrar sig kring låga valvbågar. Vid åsynen av dess 
prakt kommer man ofrivilligt att tänka på att mänskligheten aldrig har skapat 
ett mer stilfullt konstnärligt medel för att inreda kyrkor. Och här, tack vare 
gravkapellets pyttelilla storlek, framstår mosaiken inte som ett uttryck för få-
fänglig och kall prakt. Luften som strålar av blå eld och som omger sarkofagen 
– vilken en gång i tiden innehöll kejsarinnas balsamerade kropp – är värdig 
att vara en dröm för en glödande religiös föreställning. Var det inte det som 
eftersträvades av de konstnärer som skapade de gotiska katedralernas färgade 
glas? Om än på ett annat sätt”.

Vilka underbara ord! Men då jag trängt mig in i kapellet ser jag ingenting. 
Kanske lyste guiden upp kapellets innertak och väggar med en fackla på den 
tiden då Muratov var här. Men nu är det bara mörkt här och turisternas ryggar 
skymmer det sparsamma ljus som knappt tränger in hit från fönstren. Folk-
skaran står tätt och envist, armbåge mot armbåge. Det är dags att lägga mynt 
i belysningslådan, men ingen skyndar sig, för var och en väntar tills någon 
annan gör det. Jag har inte heller bråttom. Jag har redan många gånger lagt 
i mynt, urskuldar jag mig inför mig själv, nu är det dags för andra att göra 
det. Det går någon minut i det kvava mörkret. Och ännu en. Jag ger inte upp, 
tänker var och en. Mörkret trycker mot huvudet. Det luktar möss, mögel och 
någonting mycket gammalt, som om själva tiden luktade. Sedan tränger män-
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niskors lukt fram – åldrande kroppar, parfymer, minttabletter, svett och tobak. 
Just så här blir det strax efter döden: mörkret, någons andning och snörvel i 
mörkret, hetta, väntan, en nästan omärklig antipati gentemot medresenärerna, 
en artig beslutsamhet att inte visa sin antipati, lite egoism, envishet, hopp och 
tvivel. En vänthall på vägen till paradiset. Vart annars? ”Aldrig tidigare i mitt 
liv har jag sett något så underbart (se andra sidan)! Det är så man vill gråta!”, 
skrev far från paradiset.

Slutligen hörs det karakteristiska knäppljudet – någon har äntligen bestämt 
sig och för några få sekunder tänds ljuset som förut. För det allra kortaste 
ögonblick omvandlas det blinda och heta mörkret över huvudet plötsligt till 
en stjärnklar himmel, en mörkblå kupol med enorma skimrande stjärnor som 
kommit oss närmare. Det sker bara för ett kort ögonblick under vilket man 
inte hinner betrakta innertaket. Blicken flackar.  ”Åhhh!” hörs det nedanför, 
och ljuset slocknar. Och det är mörkt igen, ännu mörkare än förut. Och på nytt 
hörs knäppljudet och liksom snurrande hjul dyker de fantastiska mångfärgade 
stjärnorna upp, och på nytt samma ”luft flammande av blå eld”, synlig bara 
för en kort sekund, och sedan är det åter mörkt. Och på nytt klirret av fallande 
mynt och samma knäpp – åh makalösa syn, försvinn inte, stanna hos oss lite 
till! – och så slår mörkret till igen. Liksom förtrollad står flocken av syndare 
med blickar riktade uppåt. I mörkret har vägen öppnats, ett löfte har givits, 
ett bevis har framlagts på att alla ska bli frälsta. Och inga förklaringar behövs, 
för det magiska blåa djupet som namnlösa konstnärer har skapat, talar själv 
och sjunger på ett språk utan ord. Det blå rinner ner mot korgar med frukt och 
löv… Allt försvinner, men om och om igen tänds ljuset, glädjen blir oändlig 
och vilken sekund som helst kan änglarnas sång genljuda. Varde ljus!

Jag tränger mig sakta fram genom folksamlingen. Jag vill smygtitta på den 
omättlige som har ordnat detta fyrverkeri och skilt gravvalvets väggar åt med 
hjälp av ljuset. Han sitter i en rullstol med sänkt ansikte. I hans knä ligger 
en ask med mynt. Han trevar i asken och hittar ett mynt. Han skjuter in det 
genom en springa i apparaten och under det korta ögonblicket som blåheten 
skimrar av lila och klarröd eld, viskar den kvinnliga ledsagaren hastigt några 
ord i örat på honom, ord som jag inte hör och som jag inte skulle förstå även 
om jag hörde dem; språket är okänt för mig. 

Mannen är blind. Han har ett slutet och tålmodigt ansikte som alla blinda, 
ögonlocken är slutna, huvudet är sänkt, örat har han lutat mot sin följeslagare. 
Vem är hon – hans dotter eller fru eller bara hans anställda resesällskap? Han 
lyssnar till hennes viskning och ibland nickar han kort: ja. Ja. Han vill lyssna 
mer, han stoppar i mynt efter mynt. Han slänger mynten ut i mörkret och ur 

mörkret hörs en röst som, så gott det går, berättar om den stora tröst som 
skönheten bär med sig.

Han har lyssnat färdigt, nickar och ler, och kvinnan som skickligt manöv-
rerar rullstolen i folkhopen, vänder den och rullar ut den ur mausoleet. Man 
tittar på dem: för honom är det likgiltigt och för henne måste det ha blivit en 
vana. Rullstolen hoppar fram på det stenlagda torget, vilket vållar den sittande 
vissa besvär. Ur molnet börjar regnet falla men upphör genast.

”Se andra sidan”! Men på andra sidan finns ingenting, på andra sidan finns 
bara mörker, hetta, tystnad, irritation, tvivel och modfälldhet. På andra sidan 
finns en av ålder utsliten bild av något som var viktigt för längesedan, men inte 
för mig. ”Det är så man vill gråta”, skrev far för fyrtio år sedan om skönheten 
som då slog honom med häpnad (och kanske om något ännu större). Jag vill 
ju gråta för att han inte finns längre och för att jag inte vet vart han tog vägen. 
Kvar av honom finns bara ett berg av papper och det här vykortet med sitt 
gröna paradis, som jag hela tiden flyttat från bok till bok som bokmärke.

 Men kanske är det inte så. Kanske är allt uttänkt för väldigt länge sedan 
och har gått enligt planen, men det blir uppenbart först nu? En okänd bysan-
tinsk mästare, uppfylld av tro, föreställde sig Herrens lustgårds skönhet. Han 
återgav, så gott han kunde, den på sitt språk och kanhända upplevde han miss-
nöje och harm över att han inte förmådde göra det bättre. Sekler gick, min far 
kom till Ravenna, lutade huvudet bakåt, fick se skildringen av Edens lustgård 
och köpte den billiga avbildningen av dess avbildning. Med kärlek skickade 
han den till mig och för att ingjuta pålitlighet lade han till utropstecknen – var 
och en väljer sitt eget språk. Och om han inte hade skickat kortet, skulle jag 
inte ha åkt hit och jag skulle inte ha kommit in i det mörka kapellet, jag skulle 
inte ha mött den blinde mannen och fått se hur han, genom en enkel handrö-
relse, fick det blå ljuset i paradisets förgård att tändas mot det svarta mörkrets 
bakgrund.

Ty vi är lika blinda, nej, vi är tusen gånger blindare än den gamle mannen 
i rullstolen. Man viskar till oss, men vi håller för öronen, man visar oss, men 
vi vänder oss bort. Vi har ingen tro: vi är rädda för att tro eftersom vi är rädda 
för att bli lurade. Vi är övertygade om att vi är i ett gravvalv. Vi vet bestämt att 
i mörkret finns det inte någonting. I mörkret kan ingenting existera. 

Och de avlägsnar sig längs den livlösa stadens smala gator, och kvinnan 
skjuter rullstolen och säger något samtidigt som hon lutar sig mot den blindes 
öra. Hon stakar sig troligen och försöker finna ord som jag aldrig kommer att 
finna. Han skrattar åt någonting och hon rättar till hans uppvikta krage och 
lägger mynt i asken på hans knä. Hon går in på en taverna och bär med sig en 
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bit pizza ut, och han äter – tacksamt sorgsfullt och slafsigt, samtidigt som han 
med handen trevar i mörkret efter den osynliga, underbara maten.

Översättning: Svetlana Fedorovskaja

Jevgenij Grisjkovets

Hur jag kom
att äta hund
Monodrama

Personer:

Berättare: En ung man, 30-40 år gammal, klädd 
i sjömansuniform. För det mesta håller han i en 
matrosmössa och ibland sätter han den på huvudet.

På scenen finns massor av rep, saker från flottan, en hink 
med vatten och en trasa. I mitten står en stol.

Texten kan kompletteras med egna historier och 
iakttagelser. De moment som man särskilt ogillar kan man 
hoppa över.

Den här historien bör helst inte berättas på mindre än en 
timme, och inte heller på mer än en och en halv timme. 
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finns inte längre och har ingen chans att komma tillbaka … Kort sagt, jag var 
tvungen eller råkade tjänstgöra tre år i Stillahavsflottan … Sån var alltså han.

Paus.

Jag minns hur vi åkte från stationen Tajga till Vladivostok i sju dagar med 
ett passagerartåg. Vi färdades långsamt, stannade vid varje ljussignal och 
för det lilla uppskovet var jag järnvägsarbetarna tacksam … Vi färdades … 
och vad som intressant är att man kan åka vart som helst, mot öst, syd, eller 
norr och hela tiden är det en och samma utsikt. Alltså den ändrar självklart 
på sig, men hela tiden kvarstår känslan att den är en och samma: överallt är 
det björkar som växer glest, alltså såna där svartvita träd som står på jämnt 
avstånd från varandra … Kort sagt, en ryss som ser detta bara måste säga: 
”Herre Gud … vad vackert det är!”.  Det går till så här: en ryss på ett tåg 
vaknar, går ut i korridoren från sin kupé där dom andra fortfarande sover, 
och på honom – så här – hänger det en handduk på axeln; i handen har 
han en tandborste med tandkräm på, han är lätt bländad av morgonljuset 
(i kupén är det lite småmörkt), han stannar till vid fönstret och håller sig 
– så här – i ledstången. I korridoren hörs tågets dunkande allt starkare. Nån 
tappar vatten ur samovaren. Tåget: ”Dunk-dunk, dunk-dunk, dunk-dunk, 
dunk-dunk…”. Den nyvakne utbrister: ”Åååh, var är vi nånstans?”. Personen 
med kokhett vatten i en kopp koncentrerar sig för att hålla balansen och går 
långsamt framåt av vilket det gungar ännu mer, och svarar: ”Fan vet …”. 
Den nyvakne: ”Jaha!? Men ändå, vad vackert …!”. ”Dunk-dunk, dunk-
dunk, dunk-dunk, dunk-dunk”.

 Vi eskorterades av två sjömän. Dom var klädda i vit paraduniform och 
var väldigt noga med sitt yttre. Båda var korta, och den ena hade en mus-
tasch som han var väldigt förtjust i och uppenbart stolt över, men urskilja 
den kunde man inte genast, och om man ville var det dessutom inte svårt att 
räkna alla fjun som han hade på överläppen. Den andre var – av nån konstig 
anledning la jag det på minnet – från Tambov, han var hjulbent och hade ett 
märke  –här – för ”Långväga fälttjänst”. Dom gick av på varje station och 
strövade omkring på perrongen med en gammal kassettbandspelare och såg 
sig lite omkring, typ tittar man på dem eller inte. Aha… dom tittar! Här-
ligt! Jag förvånades då över hur matrosmössorna hängde sig kvar i nacken, 
uppenbarligen borde dom ju ha ramlat av, men dom hängde ändå kvar … 
Utan att ta till nån idiotisk metafor hängde dom som glorior … Jag kom först 

Hur jag kom att äta hund

Det finns såna tillfällen i livet som till exempel när du kommer hem lite 
senare än vad du lovat, det vill säga – du lovad  att komma hem nio, men 
kom istället elva: utan att ringa, utan att förvarna. Men så kommer du hem 
och börjar ursäkta dig, liksom det var … Och man svarar dig: ”Åh, men du 
har ju druckit, du är ju full”. Men du har inte druckit, alltså inte en endaste 
droppe! Och du står på dig: ”Nejdå, mamma lilla (eller nån annan) jag svär, 
jag inte har druckit …”, och så fortsätter det. Plötsligt inser du, förstår tyd-
ligt, att du beter dig som om du vore full. Det är som att ju mer du försöker 
bevisa din oskuld, ju mer upprörd du blir, desto fullare verkar du vara. Det 
är uppenbart, men ändå kan du inte göra nåt åt det. ”Erkänn nu att du har 
druckit och gå och lägg dig, det blir ju inte bättre för att du håller på”, säger 
dom. ”Men jag har inte druckit, det har jag faktiskt inte …”, väser du fram, 
ger upp och går faktiskt och lägger dig, för vad mer kan du göra. Och ingen 
finns det att vara sur på, för du är precis som om du vore full …

Det här berättade jag för att man ska förstå att jag själv inte förstår 
anledningen till varför jag nu ska berätta allt det här. Det verkar som om 
anledningarna är många, men så fort man nämner en av dem, förstår man 
genast att det inte är den anledningen, eller att det inte är den viktigaste, eller 
överhuvudtaget … Alltså, vi kan anta att det som jag berättar, det berättar 
jag utan anledning, men ni … ni lyssnar av den anledningen att ni kom hit för 
att lyssna, eller helt enkelt för ni inte längre har nånstans att ta vägen. Inte 
vet jag …

Jag ska berätta om en person som inte finns mer. Han existerar inte 
längre. Jag menar, han fanns förut, och nu finns han inte mer, men det har 
ingen lagt märke till förutom jag. Och när jag minns honom eller berättar om 
honom, brukar jag säga: ”Jag tänkte … eller då sa jag” … Och jag kommer 
in i minsta detalj ihåg vad han gjorde, hur han levde och hur han tänkte. 
Jag minns varför han gjorde det ena eller det andra, alltså typ nåt bra eller 
kanske oftare mindre bra … Ibland skäms jag till och med för honom, trots 
att jag klart och tydligt förstår att det inte var jag. Nej, inte jag. Jag menar, 
för alla som känner och har känt mig var det jag. Men i själva verket är det 
”jag” som nu berättar detta, en annan människa och den där andra personen 
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efteråt på hur dom håller sig kvar … matrosmössorna alltså. Och att det inte 
finns nån hemlighet, dom håller sig bara kvar av sig själva och det är inget 
mer med det. Dom där sjömännen var lustiga … Vi plågade dem med frågor 
om vad och hur, och dom berättade gärna hur … ”Alltså vi gick igenom La 
Pérousesundet och sen vidare till Cam Ranh, där vi stod i … sen bar det av 
till Nya Zeeland. Men där fick vi inte gå av, men i Australien fick man gå av, 
men det var bara officerare och …”

Och jag tänkte: ”Men vad fa… jag läste ju engelska i skolan … och till 
vilken nytta?”. Visst fanns det såna där länder där man talade det där språ-
ket, liksom i Europa, nånstans där i … Paris, London, och Amsterdam … Så 
där fanns dom, men vad angick dom mig … Varför skulle jag bry mig? Dom 
kunde göra en svagt oroad ibland för att dom trots allt existerade … men nån 
direkt önskan att åka dit framkallade dom inte. Världen var enorm och fanns 
liksom bara i böcker …

Och dom där sjömännen hade ju varit, Herre Gud – i Australien, Nya 
Zeeland … Och snart väntar mig samma sak. Dom tar på mig en precis 
likadan uniform … Och snart, snart, tar tåget oss fram till Vladivostok och 
sen bara lite till – och där väntar nåt sorts hav, länder … Jag vill inte!!!! För 
trots att jag inte direkt visste, misstänkte jag självklart att allt inte var så 
värst enkelt där i Australien, Nya Zeeland … och där finns det också nåt 
sånt, väsentligt, nåt jag inte vill veta av, nåt jag är rädd för, nåt som gör mig 
vettskrämd och nåt som kommer väldigt snart … utan tvekan …

Det är precis som, jaa… som … minns ni hur man för en 15-17 år sen 
visade med stor pompa och ståt, och dessförinnan pratade mycket om att, 
för första gången på landets biografer var det en riktig skräckfilm: ”Legen-
den om dinosaurerna och monsterfåglarna”. Biljetterna var helt omöjliga 
att få tag på. Man visade filmen under två veckor på biografer med stora 
dukar. I kassorna var det trängsel … Jag gick tre dagar i rad, stod och vän-
tade en timme – övertygad om att i dag, men nejdå… jag gick då till biosa-
longens utgång och väntade på att föreställningen skulle ta slut. Från salen 
hörde man svagt ljudet av nån ovanligt hög musik och nåt annat … Och 
sen kom folk ut och jag betraktade noga deras ansikten. Dom hade redan 
sett …! Dom hade redan upplevt det där! Dom gick ut och skiljde sig på 
nåt sätt från alla andra. Dom rörde sig liksom långsamt, som i ett filmklipp, 
och förde med sig kunskap som var okänd för mig, som jag också skulle 
tillägna mig, som jag var rädd för, men som var nödvändig … utan tvekan. 
Och dom hade redan upplevt nåt sånt, dom visste redan … Jag ville se det i 
deras ögon … Jag beundrade dem och förstod att jag inte ens hade rätt att 

tilltala dem … Sen på fredagen efteråt såg jag själv den där filmen … och så 
hade jag då sett den … och gick ut … och åkte hem …

Men här var det frågan om nåt allvarligare, det var … Det är som, ni vet 
… Du går till skolan, det är vinter och mörkt. Allt är så bekant och du stör 
dig på alla ljud. Som en sån där liten stig i snön. Runtom är det träd och snö. 
Därframme skymtar några andra stackars jävlar och några mammor rycker i 
sömniga förstaklassare. Där är snö, grenar och kallt.

Du går – så här – för att händerna inte ska röra ärmarna, och genom 
grenarna och snön lyser tre fönster på andra våningen. Dom lyser med ett 
sånt giftigt och speciellt ljus. Det är där man lär ut ryska. Och nu på en gång 
är det två lektioner efter varandra … Men du fortsätter att gå, och det här är 
värst av allt, det är fruktansvärt, det är outhärdligt …

Men du har ju lärt dig allt och läxorna är gjorda, och egentligen har du 
inget att vara rädd för. Men … dom där tre fönstren … Och i huvudet dyker 
upp olika varianter på hur man kan slippa undan och tankar på hur härligt 
det vore om … eller att grabbarna från skola nr. 48 berättade om hur dom … 
Men du fortsätter … Det är fruktansvärt …

Du vet bara ännu inte att din fröken hatar dig. Nej, inte för att du är en 
sån odåga. Utan helt enkelt för att hon inte tycker speciellt mycket om dig. 
Du anar ännu inte att det är möjligt att inte tycka om dig, för att du har ju 
fortfarande inte …

Åååh…
Och vi åkte och åkte … Förbi Bajkalsjön. Vi färdades länge utmed Bajkal 

och sen vidare … Staden Ulan Ude …
Det är otroligt hur en moskvabo kan säga till en utlänning: ”Ja alltså … 

Bajkalsjön - det är vår stolthet, det är den största och djupaste sjön, där finns 
så och så många procent av världens sötvatten, där finns arktisk sik …!”.

Vilken jäkla Bajkal? Det är ju längre dit än till Afrika … Mycket längre … 
Och i Chabarovsk skriver skolbarnen i nionde klass en uppsats om ”Dosto-
jevskijs Petersburg”. Vadå Petersburg? Vad dillar ni om? Det är sju timmars 
skillnad mellan dessa städer, samt björkarna … många … många … många 
björkar.

Förresten om man många gånger säger ordet ”många” (”många”, 
”många”, ”många” …), så faller det sönder i olika ljud och förlorar sin be-
tydelse … och så är det med alla ord. Speciellt namn faller sönder snabbt … 
Men det är bara så det här …

Vi frågade sjömännen om hur det är att göra lumpen, ja, alltså … Ja, hur 
ska man … är det hemskt, får man mycket … Ja ni fattar … Men vi frågade 
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liksom ointresserat, som om … Och dom svarade: ”Nää, nu är det lugnt att 
göra lumpen – som på ett scoutläger, toklugnt, ingen kommer att kröka ett … 
skit inte på er. Vi låg inne däremot, det var … Då var det, ja… Serjoga, visst 
är det nu som ett scoutläger. Nää, det är lugnt … Det viktigaste är bara att 
inte hamna på Ryska ön, men annars är det lugnt …

Av nån anledning la jag det direkt på minnet och blev lite orolig: ”Så 
det viktigaste är att inte hamna på Ryska ön, för där är det inte värt att 
hamna, och om man inte hamnar där blir allt bra”. Men på nåt sätt var det 
lite svårt att tro att allt skulle blir bra … Vi kom fram till Vladivostok tidigt 
på morgonen, det var fortfarande beckmörkt och i luften låg en dimma … 
Det var inte ens en dimma, utan liksom ett fint regn, men så fint att det inte 
föll, utan bokstavligen hängde i luften. Regnet var på ett häpnadsväckande 
sätt upplyst av strålkastare på tågstationen och i hamnen, som i Vladivostok 
ligger bredvid varandra, och det var hemskt kallt. Men jag lyckades aldrig få 
se Vladivostok i dagsljus, för redan efter tre timmar förde man iväg mig med 
båt till Ryska ön.

Paus.

Båten gick tyst, det vill säga den väsnades inte, och alla satt tysta, alla höll 
tyst, och till och med dom som eskorterade oss höll tyst. Så här – ssssssh 
– susade vattnet. Ingen vände på huvudet, ingen såg sig omkring, alla var som 
förstenade … Heeemskt.

Men sjömännen som eskorterade oss var lustiga, jag såg dom då som såna 
… Men sen flöt dom samman med hundratals precis likadana, alltså, precis 
likadant klädda … Men dem lade jag på minnet … såna lustiga ena.

(Här passar det bra att visa bilder eller fotografier på sjömän, eller 
visa hur de kan vara och vad de brukar göra).

Föreställ er att ni vaknar upp en morgon som husar. Det vill säga, en riktig 
husar. Ni har en sån där speciell mössa, en husarmössa, med en sån där lång 
sak. Ni har en sån där kort husarrock med vansinnigt många knappar och 
små snören, byxor, stövlar, sporrar … sabel – här – och så en häst. Ett sånt 
stort djur – en häst. Och dessutom kan ni redan allt: hur man rider, hur man 
hugger med sabel, hur allt är ordnat, vilket regemente ni tillhör, vilken rang 
ni har, och vad som är än skrämmande – ni minns tidigare slag och anfall … 

Men samtidigt är ni väldigt förvånad över allt detta. Här hade ni just vaknat, 
och så händer det såna här saker …

Och under alla dessa tre år så tänkte jag nästan varje morgon – och ju 
längre jag låg inne desto starkare – ”Jag är matros! En riktig! En sån där som 
på bio, eller till och med ännu mer äkta. Helt enkelt, en matros på ett skepp, 
en sån där …”

Det kan inte vara möjligt! Det är omöjligt!
Jaa… a…
Och på Ryska ön var det … hårt. Där var det … hårt.
Jag klarar inte av att se hur man första september tar förstaklassarna till 

skolan. Det är en fruktansvärd syn. Oftast är det … olika sorts väder. Regn 
eller sol, det är oväsentligt. En uppklädd mamma leder sin nyduschade pojke, 
klädd i en ny liten kostym, som ännu inte har börjat i skolan, som ännu är 
… en sån liten pojke. Han fånar sig inte och bär på en bukett blommor som 
hans mormor har plockat på datjan. Och hon som grät igår, liksom, se så 
tiden flyger och vår – låt oss säga – lilla Sasja går redan i skolan … Och han 
går med dom där blommorna, hans ögon är uttryckslösa, och han föreställer 
sig nåt. Och så kommer dom till skolan, där det är mycket folk, och så första 
ringningen. Och så lämnar man honom … Min första fröken var … Alevtina 
Petrovna eller nåt sånt … Och så kommer pojken hem från skolan … så 
konstig … 

Och föräldrarna frågar: ”Hur var det”?
Vadå ”hur”? (Det är inte pojken, utan jag som säger det). Vadå ”hur”? 

Ja, precis likadant! Exakt likadant. Ni har ju själva varit där. Ni ju… Så det 
behövs inte … Ni vet ju …

I 7-8 klass dyker det som från intet upp en historielärare, en sån liberal, 
så annorlunda … Med honom kunde man ibland till och med prata lite, eller 
om han var missnöjd med dig blev du stött, med honom kunde man … Som 
till exempel, du är på toaletten och pissar, och plötsligt kommer han in och 
pissar han också. Och det här går inte att fatta … så i allmänhet var han en 
bra människa! Men sen blev han inte accepterad av kollegorna och undvek 
konflikter, man ”slukade” honom, eller så några konstiga rykten … eller så 
gifte han sig olyckligt … Det vill säga han försvann av nån oförklarlig hän-
delse och istället för honom kom … Ja, ni fattar.

Men på Ryska ön var det hårt …
Vi blev mötta av officerare och annat folk. Officerarna såg sig som adliga 

och svor därför aldrig … Aldrig! Dom sa bara så här:
God dag för f… kamrat matroser! Jag vet för f.. att ni nu har det svårt 
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och tungt f…! Det är därför att ni f… längtar hem f... (Dom svor aldrig, det 
var bara läpparna som framhävde dom nödvändiga preciseringarna)!

Så ni tror att ni hade det bättre hemma hos morsan. Men där har ni f… 
fel… Nu och för lång tid framåt … förutom oss f… har ni f… ingen närmare. 
Och för att inte längta hem behöver man f… ha tre simpla manliga behov! 
Det är att äta, dricka och sova! Därför ska vi f... inte ge er tillräckligt att äta, 
dricka och sova. 

Dom verkställde detta till punkt och pricka! Och på nåt sätt blev det 
faktiskt lättare. Men efteråt, efteråt.

Dom, alltså officerarna, sa:
En kinesisk granat kan nå hit på 30 sekunder och ni måste hinna försvara 

fosterlandet. (Väldigt högt).
Vi hade inget emot det. Vi hade inget alls … emot det. Vi var tvungna 

att klä oss väldigt snabbt för att försvara fosterlandet och det var därför vi 
klädde oss. Det var bara det att ingen var rädd för den kinesiska granaten, all 
rädsla fanns runtom … där.

Jag har fullständig förståelse för officerarna. Dom gick ut varje morgon 
och såg oss stående på led. Och det var uppenbart att dom skulle ha velat 
se nåt annat, men där stod vi, alltså, såna konkreta, och därtill uzbeker, 
tadzjiker, kirgizer – det vill säga vi. När officerarna sökte till militärhögskolan 
tänkte dom antagligen på hur det skulle låta: ”Kapten på bryggan” och sen 
ett sånt sus ”Hissa flaggan och gösen”. Och allt skulle vara så högtidligt, och 
flaggorna, och måsarna, och ääh… äh! Men här stod vi, såna … Och det gick 
inte att göra nåt åt.

Och jag började skämmas för att jag inte var bättre, och jag förstod att 
jag var skyldig och därtill till allt …

Där på Ryska ön (vilket namn) var allt en ritual. Allt var genomtänkt, och 
i allt kunde man se en tradition. Sedan länge. Alltid! Men den mest grandiosa 
handlingen var ”pissritualen”!

För att delta i den här ritualen behövde man, ja… hmm… hamna på 
Ryska ön … hamna.

Men andra ord, kl 6.00 ljöd nationalsången högt på radio, vilket betydde 
att det var dags att stiga upp. Vi steg upp väldigt snabbt och tog väldigt 
snabbt på oss kängorna – kalsongerna hade vi redan på oss. Och sen sprang 
vi väldigt snabbt ut på gatan, där det inte fanns nån gata, utan var dimmigt 
som jag redan har beskrivit. Vi sprang ut kompanivis och alla väsnades och 
skrek: ”Snabbare fan, va… ni… Vadå?! Ni fa… a… och så … spring … 
ännu snabbare era kräk, faaa… a… a…” Och vi sprang och sprang. Alla 

var kortklippta och rufsiga med solbrända halsar, mångfärgade, i långa blåa, 
skrynkliga kalsonger. Vi sprang fram till havet. Där på stranden fanns det 
en liten avsats på 4-5 meter. Den hängde nästan rakt ut över havet. Och där 
kunde det samtidigt stå en sisådär 300 personer. Och i mörkret, i fjärran, var 
det mörkt, för trots allt var det ju sex på morgon. Men där borta skymtade 
Vladivostok som jag aldrig fick uppleva i dagsljus. Det lyste i fjärran. Små 
ljus, små ljus … Och jag tänkte att jag skulle vilja ha ett litet hus där, liksom 
min lilla gudfar Tykva har, och att inget av allt detta skulle ha … och för 
inget i livet skulle jag där vilja ...

Så där sprang vi – 2000 personer. Sedan, på strikt befallning, ställde sig 
300 personer upp utmed avsatsen, på kommando tog av sig kalsongerna 
och pissade i havet! Det såg man strängt till … När den sista var klar … ljöd 
ordern, vi tog på oss kalsongerna och gjorde gemensamma övningar som … 
Kort sagt, på vår plats ställde sig 300 nya … 

Och samtidigt passerade ett tredäckat skepp förbi med lamporna tända.
Och i det här fanns den verkliga kraften och nån obeskrivlig skönhet … 

mamma … mamma …
Jag vet varför inga fiender anföll oss. Vi pissade i havet varje morgon och 

därför anföll man oss inte. Inte på grund av atomubåtar eller raketer … I alla 
väder, från forntida dagar, på morgonen … pissade vi i havet och ingen anföll 
oss. Jag menar det inte bokstavligen … jag är inte nån idiot eller nån clown 
… Vi gjorde bara det där … så att … 

På ön fanns det stora fjärilar. Gröna makaonfjärilar. Enorma – större än 
sparvar. Dom flög långsamt, långsamt. Och officerarna sa till oss … högt:

Gud nåde er, om nåt kräk rör dom där fjärilarna … Dom där fjärilarna … 
dom … är införda i ”Röda boken” över utrotningshotade arter … Dom lever 
bara här … Vi är stolta … över dom här fjärilarna … Så att inte en enda … 
Gud nåde er … Dom … dom har f… funnits här i miljoner år, och så kommer 
ni här och skitar ner allt på en timme …

Fjärilarna var väldigt vackra. Dom rörde sina vingar långsamt, långsamt 
och flög omkring.

Så här ...

(Här måste man ta av sig skorna och visa hur stora fjärilar flyger, 
jag menar, man måste alltså själv visa)

Deras vingar var smaragdgröna …
Jag hade ihjäl tre stycken. Dom knastrade i mina händer, och ur dem kom 
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nån sorts smörja, en gul sån där … Jag var tvungen att tvätta händerna länge 
efteråt för att få bort det gröna pollenet och det där … för faktiskt … Gud 
nåde … dom skämtade ju inte … aldrig. Det vill säga officerarna.

Det finns såna där stunder, när du till exempel borstar tänderna lugnt 
framför spegeln, eller tar ett bad eller en dusch utan att skynda och allt känns 
okej. Och plötsligt kommer du ihåg nåt sånt … som du skäms så för … så 
tarvligt … trots att det hände för länge sen i skolan. Du minns nån lögn … 
en så gräslig en … eller hur klumpigt du försökte komma undan … Allt var 
redan uppenbart, men du försöker ändå att komma undan. Eller nåt vidrigt, 
men som redan ingen minns, inte ens du minns, och plötsligt dyker det min-
net upp. Och det känns så skamset, så skamset att man har lust att kura ihop 
sig, krypa ihop till en liten boll (här är det nödvändigt att kura ihop sig och 
krypa ihop likt en liten boll), för att ta upp så liten plats som möjligt.

Eller nåt plågar dig, nån har sårat dig, och därtill sårat ordentligt – och så 
ligger du vaken på natten och försöker somna, och föreställer dig tydligt hur 
du ska säga allt till den som sårat dig. Och du säger och han svarar, och det 
faller sig så enkelt att säga det rätta, ett rätans ord och … du somnar framåt 
morgonen, för endast en 40 minuter och sen väckarklockan … Bara för 40 
minuter och det är allt … och så är bara allt borta.

Eller du är och går nånstans, och nåt plågar dig. Och på nåt sätt har du 
glömt bort allt och bara går. Men människor runtom lägger märke till en sån 
person. Alltså dig. En av dom säger: ”Ja, det är inte mitt problem”! Och så 
en paus. Alltså, du går – likt en i mängden – och stannar plötsligt till: ”Det 
där angår väl inte mig”? Paus. Eller nån annan: ”Men ursäkta!”. Paus. Eller: 
”Ja, vad vet jag”.

Ja, man fattar att du mår dåligt. Det är inget särskilt, bara det att … På 
nåt sätt mår du hela tiden … dåligt. Eller nåt smärtar, eller nåt oroar, ja, man 
fattar … fattar …

Och förut, för länge sen, sprang du ute hela dagarna, skrek, skrattade och 
tänkte ut alla möjliga lekar. Dina små armar och ben var fortfarande unga 
och inget värkte. Eh… eh… eh… Och så ropar pappa på dig, alltså genom 
vädringsfönstret: ”Zjenjaaa…, det är tecknad film”. Och du springer hem, 
dricker vatten girigt under kranen och sätter dig framför tv:n och till och med 
skakar i kroppen … För att innan det här hade du tittat i veckans tv-program 
och sett hur lite man hade förberett för dig. Men du hade ändå strukit under 
allt av intresse. Och så var det nu hela 20 minuter tecknad film.

Och du kan knappt hålla dig medan programannonsören pratar, och efter 
det visade man nån töntig inledning med en sån speciell, säregen musik. Och 

när tv:n visar förtexten kan du som vanligt inte hålla dig, utan springer till 
toaletten för att kissa … Du får en försmak av nöje och glädje … I hela krop-
pen … äkta … hoppas du.

Och sen börjar en dockfilm … En sån där barnfilm … om … ja… en 
björn, en hare och till exempel en igelkott. Och den där igelkotten eller 
björnen är elak, girig eller lat. Han har, låt oss anta, ett äpple och delar inte 
med sig, eller hjälper inte till. Och då slutar alla att umgås med honom. Ingen 
pratar med honom … Han förstår hur det hänger ihop och börjar hjälpa till 
eller dela med sig, och börjar så även gilla det, och i slutändan sjunger alla 
djuren tillsammans.

Alltså skräp. Men …
Du blev inte alltför ledsen, tittade till slutet och … sprang iväg igen … 

Kan så vara att dom som gjorde den här barnfilmen inte heller tycker om dig 
… Du springer ut … på gården. Det är som det ska vara.

Eller: du är liten och sover, det är söndag och vinter. Det är redan halv 
tolv och snart, snart slår klockan tolv, och du sover men liksom ändå inte och 
hör hur mormor säger: ”Nej, men nu är det väl ändå dags att väcka honom”. 
Hon går och drar av dig täcket och smeker dig på ryggen, men mormors 
hand är så sträv att du vänder och vrider på dig. För du har ju en sån rygg … 
sån rygg … och händerna är såna och du är så … du förstår ju själv att du är 
vacker, alltså alla släktingar är imponerade … Något som du förvånas av sen 
när du tittar dig i spegeln: ”Va… är det här jag”? Så alla människors ”Jag” 
ser ut så här, nej … det kan inte vara möjligt.

Det fanns mycket, mycket att skämmas över! Och där … på Ryska ön 
fanns det speciellt mycket att skämmas för. Sånt som inte borde ha nåt som 
helst att göra med barndomen. Men ändå fanns det där … DET FINNS 
DÄR.

Och man vill bara lägga sig ner – så här – (här måste man lägga sig ner) 
och kura ihop sig (här måste man kura ihop sig) och försöka ta så liten plats 
som möjligt (här måste man göra precis så, lägga sig ner lite … för en kort 
stund, så att man förstår att det inte går och sen säga följande) – det går inte 
… nej … det är lönlöst. Du vägde ju nån gång 3,5 kg. Och ännu tidigare var 
du en sån där lite fisk med stjärt. Och du liksom fanns och liksom inte fanns. 
Det var säkerligen … väldigt trevligt … Men det minns jag självklart inte. 
Vad tjänar det till att ljuga. Ingen minns. Det var mycket roligare att vara 
rädd för mörkret, eller rättare sagt för källaren i treans port, eller grabbarna 
från granngården, eller nån mystisk … än faktiska … som fanns i överflöd … 
på Ryska ön.
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Vad härligt det var att springa in i porten och tina upp dom små isklum-
par som hade fastnat på vantarna på elementet och samtidigt vara rädd för 
grabbarna från granngården.

Eller bara springa, och sen falla ner i snön och PLÖTSLIGT få se natt-
himlen, stjärnorna, och tänka på oändligheten, jag menar, bortom stjärnorna 
fanns det ju ännu fler stjärnor, fler, och fler och så … oändligt … och plötsligt 
… blir ”OÄNDLIGHETEN” tydlig likt en explosion. Man tappar andan, oj-
oj-oj… läskigt … och så … försvann … allt. Men läskigt … och härligt.

Fanns det verkligen nån som behövde det vi gjorde på Ryska ön? Alltså 
nån faktisk person!? Fanns det verkligen nån som förstod varför allt detta 
försiggick. Om det fanns nån eller fortfarande finns, vad är det då för män-
niska. Jag kan inte ens föreställa mig det … För sjutton. För det måste man 
ju …

Och där … i lumpen, kände jag först och sen förstod att fosterlandet och 
landet som man är född i inte är en och samma sak. Det är säkert solklart, 
men ändå måste man förstå det … ja, förstå!

Men många av grabbarna som jag låg i lumpen med förstod ändå inte 
det, men misstänkte starkt nåt sånt. För dem var det i det här fallet mer vik-
tigt vem som hade förrått dem. Landet eller fosterlandet? Här är det nödvän-
digt att reda ut … men det ska vi inte … Jag sa ju att grabbarna … Många av 
dom förstod inte … utan bara anade.

Men i hemlighet hittade dom på mycket konkreta objekt för sina miss-
tankar. Dom hade alla … alla … Jag menar flickvänner som inte väntade på 
dem, utan gifte sig med vilken student som helst och annat patrask som slapp 
undan att göra lumpen. Och gav utlopp för sin sorg … oh… oh… oh…: 
”När jag återvänder ska den där studenten få, han kommer att böna och be, 
så här”.

”Det är bara morsan som aldrig förråder en, bara morsan … bara 
mamma …” Och själva skrev dom brev, nåt sorts brev, och skrev under på 
baksidan av fotografiet: ”Må detta påminna dig om min orörliga gestalt”, 
och skickade iväg till några städer som fan vet vad dom ligger … Till såna 
städer … där upplysta fönster lyser som små prickar när man närmar sig 
dem. Och alla dessa fönster lyser gult … Ett sånt ljus … från vilket man vill 
tvärvända och åka tillbaka till mörkret. Ibland händer det att man färdas 
längs en huvudgata i just en sån stad och plötsligt tittar in i fönstret på andra 
våningen och ser där ett kök. Och där är gardinerna av sån färg … och ta-
peterna … och så en lampskärm av orange plast. Och i fönstret dyker för ett 
ögonblick upp ryggen på en karl i ljusblå undertröja … antagligen. Och allt 

är redan uppenbart … vad dom talar om där, vad som finns i kylskåpet och 
vad som finns på bordet … Och vilket porslin som står i vitrinskåpet, vilken 
soffa dom har, vilken matta och gravyr som hänger på väggen …
Och eftersom du tittade in i det där fönstret och av den kunskapen … blir det 
så … trist. Som om man tar damm som har samlats som damråttor i svåråt-
komliga vrår under sängen och proppar in det i munnen … och sen lever så. 
Lever så.

Fosterlandet förrådde … Men vi förrådde inte fosterlandet … vi försva-
rade det … hela tiden … Och en gång straffade dom oss med konst. Alltså, en 
gång gjorde vi oss alla skyldiga till nåt mer än vanligt och kaptenen för hela 
utbildningsförbandet straffade oss. Hårt. Man visade oss filmen ”En grym 
kärleksromans” 20 gånger. En sån bra film … Man visade oss den varje dag 
efter att det hade blivit mörkt på sommarbion … Det var i slutet av oktober. 
Man visade filmen utan ljud. Särskilt utställda personer såg till så att vi inte 
sov. Och filmen fortsatte och fortsatte, dag efter dag, i bemärkelsen, natt efter 
natt. För oss var det väl okej, men hur kände då uzbekerna det eller … dom 
andra grabbarna? För nån är inte floden Volga nåt dom håller kärt. Vad dom 
skulle hata Nikita Michalkov som ljudlöst och självgod öppnade munnen … 
Dom visste ju inte att han sjunger om den lurviga humlan … Eller varför zi-
genarna dansar som dom gör. (Här vore det inte fel att visa hur dom dansar). 
På grund av att delar av filmen var hopblandad på det mest förvånansvärda 
sätt satt vi och sov med öppna ögon och på duken … dansade plötsligt skå-
despelerskan som hade blivit mördad … och överhuvudtaget allt som visades 
på duken var så plågsamt att jag inte kunde sluta förvånas över det perfekta 
valet av film. Men självklart är alla våra filmer såna … för en uzbek … alltså.

Jag kommer ihåg hur dessa grabbar som hade fötts nånstans i Ferganada-
len gick i led med oss och sjöng … högt …:

”Mitt älskade Ryssland,
Dina fagra björkar och öppna fält …”

Dom skrev några pseudouttalanden av Peter den store i sina muckaralbum. 
Liksom: ”Fula och vinda tar den ryska flottan inte emot, så att de inte skäm-
mer ut den ryska staten med sitt yttre”. Ni skulle ha sett dom där grabbarna 
som skrev ner dessa ord i sina album … Dom tog med sig tatueringar av 
flottans flagga, skepp och inskrifter gjorda med gammaldags skrift till minne 
av ”den Ryska flottans ära” till sina asiatiska byar. Det är lustigt att se måsar 
på en muslims axel och bröst.
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Och en gång såg jag hur en vacker man från Azerbajdzjan skrev ett brev 
till en obekant kvinna från Omsk, eller nåt. Han skrev bara av bokstäverna 
ur det för honom föga kända ryska språket som beskrev hans fotografi, som 
han också skickade med:

”Säg inte att det inte finns någon skönhet här,
Skönheten ges inte var och en,
En enkel själ skådas här
Och ett enkelt hjärta slår så än”

Men det var förresten bara så det var.
Så vad gjorde vi då ändå där? Vi gjorde massor av skitsaker …  Allt detta 

kallades såklart  ”Att försvara fosterlandet”. Och nu är det uppenbart att vi 
gjorde det bra – för ingen anföll ju oss under den här tiden. Så var det ju.

Sen när vi hamnade på skepp blev det enklare. Vi vande oss på nåt sätt. 
Vi brydde oss inte om tiden. Vi hade redan inget behov att titta på himlen. 
Förresten, hur himlen var över havet minns jag inte, och säkert såg jag den 
aldrig för jag lyfte aldrig blicken.

Och så gick vi ut på havet. Allt var härligt, alla var på plats och allt 
funkade.  ”Hela besättningens liv kan vara i händerna på en idiot. Så var inte 
idiot, håll ögonen öppna!”, skrek överstyrman ofta … för han ansåg att det 
var mycket vitsigt. Allt var perfekt på skeppet.

Men plötsligt kommer man på att vårt skepp färdas på planeten jordens 
yta. Det där är ett hav, och på dess yta färdas ett sånt där järn … och på den 
är det 128 människor. Och runt omkring luft, och längre ut rymden och an-
dra planeter. Och det här kallas att försvara fosterlandet. Efter nåt sånt är det 
svårt att samla tankarna, ja.. så att man kan fortsätta att syssla med allt det 
där och delta i det. Alltså … Överstyrman hjälpte till med mycket. Alltid.

Hur förträffligt ryska sjömän ändå kunde sänka sina egna skepp. Nej, 
dom kunde göra allt som behövdes strålande, men att sänka sina skepp 
gjorde dom särkskilt talangfullt. Jag menar inte hur dom sänkte Svarta 
havsflottan, ja… för att blockera mynningen till … Nej, nej. Jag menar ju … 
att allt var förträffligt. Men antingen så gjorde spaningen en blunder eller så 
kom inte telegrammet fram, eller så glömde man att förvarna, och så ham-
nade kryssaren i dimma utan understöd … Och där lurade en fälla, alltså en 
fientlig eskader. Runtom fiender. Och vi mot alla. Alltid! Ensamma. I en fälla! 
Mot alla! För helvete! Och då är det … Allvarligt. Då är det … Om fienden 
är runtom … då … då …! Då är det eld ur alla kanoner, och våra artillerister 

är dom bästa. Och ur alla kasematter, vid varje kanon, flödar det blod och 
svett. Det skjuts snabbt och precist, och mitt i det här helvetet är …! Och så 
sjunker en av dom fientliga jagarna till botten, en kryssare som kränger och 
brinner drar sig ur. Två andra skepp är svårt tilltyglade, men vi skjuter fortfa-
rande ur tre kanoner. Runtom är allt färgat rött och natten drar sig tillbaka, 
och snart, snart gryr dagen. Och nu … Men nu är skotten slut. Kapten torkar 
rent insidan av skärmmössan med en snövit näsduk, tar på sig vapenrocken 
med kors och stjärnor över den omlindande axeln och skriver in den sista 
anteckningen i journalen.

Vad ska vi nu göra Serjoga, frågar han styrman.
Dom beordrar oss att ge upp, deras flaggskepp brinner, men dom har his-

sat flaggorna …
Mina kära matroser har kämpat bra, mina matroser …, säger kapten. Det 

är slut nu, Serjoga … ja…
Det är uppfattat, Aleksej Dmitrijevitj, alla är klara, alla har tagit på sig 

sin paraduniform. 
Och på det söndertrasade däcket stod, satt och låg man och nån haltade 

fram … Ryska sjömän var hjältar … riktiga hjältar. Riktiga. Vissa rökte och 
andra dog av sina skador. Och en ung fänrik och ett par skäggiga furirer gick 
för att öppna bottenventilerna. Och befälhavaren stod på däck …! Och solen 
gick upp … över röken från skeppet, över flottans flagga.

Och samtidigt på det engelska (eller tyska, ja, kanske även japanska) 
flaggskeppet irrade besättningen omkring och släckte branden … Och en 
amiral frågar nån officer:

Nå vad gör ryssarna? Tiger dom?
Dom tiger, sir. Det verkar som om dom har slut på ammunition.
Jaaa… Vad dom kämpade, eller hur …?! Vad dom kämpade! Om jag bara 

hade haft såna sjömän. Förbered allt, gör i ordning kajutan för den ryska 
kaptenen. Vi måste ta ombord alla, jag vill ta mig en titt på dessa sjömän.

Ursäkta, sir. Men … dom har drunknat.
Vad menar du? Signalerade ni dem att vi …
Ja, sir … men dom … vi såg dem alla i paraduniform … det verkar som 

dom öppnade bottenventilerna …
Vadå drunknade dom? Alla?
Alla, sir.
Vänta nu! Vad skulle det tjäna till? Slaget är ju redan över.
Dom har drunknat, sir. Bara matrosmössorna flyter på ytan.
Jag förstår inte … Jag förstår inte. Det är ju ingen mening med det … 
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Kunde man tänka sig! Men … ni … skjut salut. Dom var ändå ena riktiga 
matroser … Varför? Skjut en gång ur kanonerna … till ära av … Det går inte 
att fatta.

Och faktiskt! Skeppet var stort … Och vad som intressant är att Aleksan-
der Matrosov som räddade många av sina kamrater genom att täcka kul-
spruteelden med sin kropp … var soldat, men Matrosov … öppnade på sätt 
och vis också sina bottenventiler. Och så knöt han nävarna och med ett … 
Hemskt.

Men så en gång försvarade jag fosterlandet. Ensam. Personligen. Ja! Jag 
var … i strid, eller snarare … självklart var det en strid. Och jag vann den 
utan att lämna fienden en enda chans. I La Pérousesundet i riktning från 
ön Hokkaido närmade sig ett litet flygplan. Det verkade som att man hade 
skickat det för att ta en närmare titt på oss. Innan det hade kommit fram till 
oss började det vända och jag fick då syn på piloten. Hans huvud. Ett ansikte 
med glasögon, alltså en japansk pilot. För en kort sekund kastade han en 
blick på mig, och jag … visade utan närmare eftertanke honom … Alltså 
– dra åt helvete! Han vände genast och flög tillbaka mot Japan, och jag hade 
vunnit. Det var allt.

Det var vår duell. Trots att jag förstår att japanen hade händerna fulla, 
men jag … vann ändå. Min reaktion var snabbare … Det vill säga jag vann, 
och segraren har alltid … 

Grabbarna som jag låg i flottan med längtade alla hem. Även dom som 
inte hade nåt hem. Man var bara tvungen att längta hem. Att längta hem var 
det enklaste och mest självklara av allt.

I huvudet snurrade hela tiden: ”jagvillhem, villhem, villhem”. ”Jag vill 
äta” och ”jagvillhem”, ”jag vill sova” och ”jagvillhem”, for runt hela, hela 
tiden som tåghjulens dunkande. Det där dunkandet både hörs och inte hörs, 
det är både behagligt och outhärdligt, men det finns såklart där hela tiden när 
du är på tåget.

Grabbarna gjorde om sina uniformer och förberedde sig för att komma 
hem till sin lilla stad eller by. Skeppet förvandlades till ett litet skrädderi 
om nätterna. Överallt polerade man spännen och slipade klackarna, ritade 
i album och förberedde sig. Hela sista året gick åt till förberedelser för att 
återvända hem.

Utsvängningen på byxorna gjorde man till 40 centimeter. I utsvängning-
arna sydde man in gitarrsträngar så att dom alltid skulle vara sträckta, och 
i byxvecken strödde man vax och strök. Från verktygen skrapade man av 
fosforfärg och blandade med epoxylim och la runt bokstäverna på matros-

mössornas band. Varför då? För att dom skulle lysa i mörkret. Manschetter 
syddes fast på insidan med sammet. Helst av allt med mörkblått, svart, eller 
rött. Grönt ansågs som ren smörja, men om man inte hade nåt annat sydde 
man på grönt. Banden hängde … ända ner till under midjan. Alltså helt 
enkelt en skönhet!

Och allt detta tänktes ut, förbereddes och gömdes noggrant undan. Man 
snodde och skyddade … det var rent fruktansvärt.

Och så sätter sig muckaren på tåget, åker hem till sin by och dricker sig 
full redan första kvällen, river sönder den där skönheten, eller spyr ner den 
– allt på grund av ovanan att vara fri. Uniformen knölades ihop och gömdes 
undan i nåt avlägset hörn. Och alla sa: ”Åh, tack och lov, man kan ju inte gå 
omkring så där som en tupp. Det är slut nu! Lev nu som alla andra”. Men 
hur man ska man leva … Det var det ingen som sa. Det kunde ju ha börjat 
och slutat redan på tåget. Och då stiger muckaren av på sin lilla station, 
så skyldig och sliten … Han hade ju hoppats att fosterlandet skulle tacka 
honom. Att alla skulle se på honom, likt jag en gång såg på dem som gick ut 
ifrån biograferna. Det vill säga skulle respektera och beundra honom.

Vi hade ju under tre år … där … för sjutton. Vi hade ju … Det hör inte 
till saken … Där gjorde vi … vi hade det ju väldigt … Vi var ju inte skyldiga 
… vi ansträngde oss … Om ni frågar – berättar vi hur vi försvarade fosterlan-
det. Vi gjorde det bra. Fråga ni bara.

Och så visar grabben sitt muckaralbum: ”Det här är min broder Toljan, 
han är helt enkelt som en bror till mig, en sån redig kille, han kommer och 
hälsar på mig, och det här är Ljocha, Serjoga, och tadzjiken Fedja – fan vet 
vad han egentligen hette, det gick inte att uttala. Vi kallade honom Fedja. Det 
var också en ordentlig grabb, om ändå såklart en dumskalle. Och det … äh, 
det är inte viktigt. Åh … och det här är min kanon – 72 mm. Jag putsade den 
så att den bara sjöng. Min ääälskade… Och det här var vårt befäl, en riktig 
karl … helt enkelt … enastående. Och det här är överstestyrman … ja … 
också … en sån redig kille.

Ja, men det intresserar ju inte er … Ja, men tror ni inte jag ser, eller. 
Äh, dra ni … äh strunt samma. Låt oss dricka öl istället. Har vi nån öl? 
Mamma…, finns det nån öl? Och grabben lider och hans mamma frågar då: 
”Pojken min, visa mig nu din kanon, visa mig – jag minns inte riktigt”. Han 
öppnar sitt album: ”Här är kanonen min … mamma…, äh strunt i den, var-
för kolla på den, vad behöver du den … sen, okej”. Så går det till.

Men i flottan kom jag på att saker kan ha en helt annan funktion. Du 
trodde alltså att nånting var till för nåt, men det var helt tvärtom till för nåt 
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annat. Och det där andra var så pass annorlunda att man inte slutade att för-
vånas. Till exempel, ni tror kanske att tallrikar och bestick behövs för att äta. 
NEJ. Äta kan man, om det behövs, på nåt annat sätt utan bestick … Tallrikar 
och bestick är till för att diskas … i flottan är det så … att vissa alltid diskar, 
medan andra alltid är missnöjda med hur det är diskat … alltid.

Däcket på ett skepp är inte till för att man ska kunna gå på det, utan … 
för att … skura såklart. Och därtill, skura länge och snabbt. Det vill säga, 
vad gäller tiden länge, och vad gäller hastigheten … snabbt. Väldigt länge och 
väldigt snabbt. Samtidigt utförde man många uppfostringsuppgifter. Mycket 
finslipades och satte sig starkare. Tvättning … skrubbning av däcket … fast 
varför ska man prata om det. Så här var det …

(Här måste man spela upp någon väldigt vacker och högtidlig 
musik, och till den musiken måste man tvätta golvet, det vill säga 
– scenen, så som det görs i flottan, med andra ord väldigt snabbt, 
bra och noggrant. Och samtidigt måste man skrika högt … för 
sig själv: ”Snabbare, snabbare, ditt svin! Ännu snabbare! Torka 
däcket … din jävel … Vadå, älskar du inte ditt fosterland …? 
Slicka däcket … Om du inte slickar däcket – då är det smutsigt, 
a… din jävel … osv. och mm.)

Så gick det ett och ett halvt år, och jag började själv märka att man diskade 
… inte så värst … och däcket tvättar man inte heller särskilt … jag började 
göra anmärkningar … Jag gillade alltså inte hur det såg ut.

Paus.

På skeppet hade en vid namn Kolja I. En korean. Efternamn I. Han var 
tystlåten, liten, nedtryckt och smutsig. Han talade dålig ryska … Han var 
inte en av uzbekerna och inte heller en av ryssarna. En stackars jävel. Av nån 
anledning gick allting honom ur händerna. Antingen så tappade han bort 
mössan … eller så försvann kudden nånstans. Han fick ingen permission, 
men plötsligt visade det sig att vår I också skulle mucka … Och att man 
måste respektera honom, och sluta trycka ner honom, eller med andra ord ge 
honom lite andrum.

Från sin första permission kom I tillbaka med en död hund i en väska. 
Och alla började genast skrika åt honom att, typ släng den där jävla hunden 

överbord. Men han gav den inte ifrån sig. Inte för allt i livet. Ja, och så envist. 
Och blev stött.

Sen märkte vi hur han verkligen blev ledsen. Han släpade bort hunden 
nånstans, gömde den, och ja… blev sårad. På natten fick vi se hur han satt 
och grät. Jag … sa till honom: lugna ner dig gamle vän, strunt i det. Men 
man måste ju fatta att det ju är riktigt vidrigt, det där med hunden. Och så 
berättar han för mig med gråten i halsen att han skar huvudet av hunden 
enligt alla regler, att hunden är precis den rätta, att han hade letat efter en sån 
hela dagen.

Och allt det här gjorde han för att glädja oss med en koreans maträtt … 
Och så började han gråta igen. Han blev verkligen stött.

Jag kommer ihåg hur vi på natten: Kolja I, jag och uzbeken Abror som 
var kock satt och åt den där hunden som Kolja hade föreberett länge. Och 
som sen var orolig för hur jag skulle reagera. Och jag satt och tänkte: ”Här 
sitter jag och äter hund. Och kanske först nu slumrar nån flicka snyftande 
in nånstans, trött av all gråt. Innan dess hade hon och hennes pappa sökt 
igenom alla gårdar och lador med flicklampa, frågat ut och ringt runt till alla 
bekanta och frågat efter hennes älskade hund. Imorgon fortsätter eftersök-
ningarna och flickan ska sätta upp lappar, och över sängen kommer det länge 
än att hänga ett fotografi av en liten valp med ett sött litet band om halsen 
… Eller så tittar nån gammal gumma ut, hon ser ut i mörkret, och för varje 
litet ljud springer hon och öppnar dörren … och ropar utan hopp ut i portens 
tystnad: Bonik, Bonik, Bonik … Och sätter sig sedan vid sitt köksbord med 
vaxduk, tittar på skålen och bunken med vatten i hörnet av köket och gråter.

Jag åt och åt, tänkte och förstod att inuti mig, i min mage finns det redan 
en bit av den där trogna och försvarslösa varelsen som säkert rullade runt 
på ryggen och viftade på svansen när Kolja lockade på honom … Jag åt och 
ville känna upproret i mitt inre, men det var … gott. Kolja hade lagat till 
det väl. Jag tänkte hela tiden att jag inte kunde äta upp, men det kunde jag. 
Och med god aptit. Men tidigare hade jag inte kunnat göra det … tidigare … 
Det vill säga en person tänkte, en annan åt. Den som åt var mer … modern 
… jag menar, sammanföll bättre med tiden. Med tiden i flottan. Med min 
tid i flottan. Men nu skulle jag inte ha kunnat äta den där hunden. Rättare 
sagt, skulle inte ha kunnat … nattetid på den stora jagaren, i kabyssen med 
Kolja I. och den uzbekiska kocken … Nu skulle jag inte ha kunnat längre … 
antagligen …

Jag upptäckte konstiga känslor inuti mig: dom stunder när allt var som 
värst, när man som mest … sårade mig, när jag gjorde sånt som jag inte 
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borde ha gjort, sånt som jag aldrig borde ha gjort – nåt väldigt förolämpande 
… när man kallade mig för såna saker … kort sagt, i ögonblick … tyckte jag 
inte synd om mig.

Jag tyckte inte synd om mig, blev inte sårad … Jag tyckte däremot 
otroligt synd om mina föräldrar och alla som älskade mig eller hade älskat. 
För dom älskade ju mig så och väntade på mig. Jag är ju för mamma … och 
pappa … Dom känner mig så väl, hur jag är, att jag är den ende, deras ende. 
Kort sagt älskar dom mig …

Men mig slår man … så hårt … jag finns inte … Den som dom älskar 
och väntar … den ende … han finns inte. Den personen finns inte. Och mina 
föräldrar vet om detta. Jag finns inte.

Vad synd är det inte om dem. Mamma skrev brev varje dag. Skickade 
paket. Jag hade  svårt att äta dom kakor som låg i dessa små lådor. För mig 
var det svårt att förstöra ordningen i paketen som mamma hade skickat. Det 
där paketet skickade dom till den som hade vinkat farväl från tåget mot öst 
… Men den pojken finns inte längre. Paketet kom till fel adress. Det kom inte 
till deras käre, endaste, intelligente pojke. Utan till en av många smutsiga, 
plågade och fula grabbar som har ett nummer på en identitetsbricka … och 
ett efternamn … det där efternamnet ropar man upp en gång om dagen under 
aftonuppropet …

Jag hade fruktansvärt svårt att låtsas vara densamme … för att svara på 
min mammas brev: ”Hej, kära mor … allt är väl med mig … maten är okej 
… vädret är dåligt, men snart … Här har man inte tråkigt, i lumpen är det 
fullt upp … Kram och puss, er lille pojke …”. Jag kunde ju inte skriva att jag 
inte fanns, att deras son inte existerar längre, att här nu finns en annan. Och 
då hade den där andra varit tvungen att skriva … Nej, självklart inte. Vadå, 
jag är väl ingen idiot, eller? Jag var ju matros och inte nån idiot. Trots allt.

Och hela tiden for samma tankar runt: ”Jag vill hem, vill hem …”.
Jag minns hur jag sov hemma den första natten … Jag sov tungt men 

vaknade tidigt. Under tre år hade jag tänkt på hur det skulle vara att sova 
hemma och att jag då bara skulle sova och sova … Men jag vaknade sex på 
morgonen. Jag vaknade i mitt rum … och tänkte: ”Och hur ska det gå nu 
… Nu är jag hemma … men vill hem … men var är hemma …? Stop! Var är 
hemma? Det som var hemma existerade ju inte”!

Mitt rum fanns ju självklart kvar. Min mamma hade lämnat allt precis 
som det var. Allt låg utplacerat som på museum. Men det är inte mitt hem 
… Alltså, önskan att komma HEM var så stark att den blev större än det 
faktiska hemmet, i vilket jag inte längre rymdes. Precis som jag inte kom i 

mina byxor som jag hade innan jag ryckte in. Men i detta fanns det även nåt 
annat … fruktansvärt … Det som var hemma fanns inte …! Och jag fanns 
inte längre …!

Men hur var livet förut? Så här: man var tvungen att sluta i skolan, vilket 
betydde att en hel månad av prov låg framför en med ett svårt val av univer-
sitet och liknande … Sen väntande lumpen, från vilken man inte kunde fly. 
Och sen i lumpen den ständiga tanken på hemmet … Jag menar, hela livet var 
som en förberedelse eller väntan på nånting … men nu är det slut … nu finns 
det inget mer att vänta på … lev som du vill … men viljan finns inte … och 
hur i sånt fall …

Men sen uppstod en förnimmelse av tid … och en känsla av att den går … 
rättare sagt, försvinner.

Många av grabbarna förblev ju sjömän för hela livet. Dom kanske är 
chaufförer, eldare, eller snickare, men det bara blev så … I själva verket är 
dom sjömän. Och den sista söndagen i juli tar dom på sig sin gamla uniform 
och träffas på nån vanlig plats i sin stad … super sig fulla, omfamnar varan-
dra och sjunger falskt: ”Vårt stolta skepp ’Varjag’ ger inte upp för fienden, vi 
önskar ingen nåd”. Dom gråter, gnisslar med tänderna och knyter nävarna 
tills fingrarna vitnar och ingen förstår dem. Sen slåss dom … och diskuterar 
efteråt det hela och sluter så fred, och sen är dom åter eldare och snickare 
… Det vill säga precis samma sak som händer under gränssoldaternas eller 
fallskärmsjägarnas dag, men lite mer poetiskt och finstämt. Det hör till havets 
natur.

Hur många såna grabbar känner jag inte …
Jag lämnade skeppet den 27 april. En gång för alla. Alltså, jag hade 

många gånger förut gått i land och sen gått ombord, men nu var det an-
norlunda. För nu var det för sista gången som jag lämnade skeppet och 
flottan som rysk matros. För första och sista gången gick jag nu av. Natten 
innan kunde jag inte sova, för jag att hade svårt att tro på vad som skulle 
hända nästa morgon. Men morgonen kom, jag åt frukost och gjorde för sista 
gången allt som hör en matros till, tog farväl och gick landgången ner till 
piren och sen … hem.

Jag grät. Jag tog farväl av grabbarna och grät. Jag skrev upp adresser i en 
liten bok och trodde heligt … på mina egna löften att skriva till alla … hälsa 
på … bjuda hem alla. Och grabbarna trängdes ängsliga runt mig, det var 
uppenbart att dom hade glömt eller inte vågade säga nåt sådär viktigt, bety-
delsefullt … Och sa som vanligt: ”Visa dom där … en sjöman på fastlandet 
är inte nån nolla”! ”Ja, ska nog visa …”! ”Visa brudarna där medan vi är 
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…”, ”Jadå var lugna …”, ”Banga inte ur där …” ”Skit inte på er, jag ska nog 
greja det …” Och i deras ögon lyste en sån oro, en sån smärta. Det var så lätt 
att räkna ut hur lång tid dom hade kvar … var och en … att ligga inne … i 
deras ögon syntes … Och därtill skymtade ”jag vill hem” i deras ögon …

Tanken på att nån annan skulle ta min koj nästa morgon, eller med ens, 
gav mig för första gången ingen tillfredställelse. Allt for runt i huvudet, och 
själen och nåt brast inom mig … smärta. Och det var omöjligt att förstå 
nånting. Jag hade ju väntat så på den här dagen. Men vad kan man vänta av 
morgondagen? Och nu, redan nu … vadå? Plötsligt tystnade allt och kap-
tenen kom långsamt fram mot mig, skakade min hand och liksom suckade 
tungt: ”Så där ja, glöm nu inte oss, och lycka till, och tack för att du gjorde 
värnplikten”, och vände sen och gick. Och jag tänkte: ”Herre Gud, en sån 
bra, klok och rättvis människa, vad jag är honom tacksam … varför förstod 
jag inte det här förut? Jag ska skriva till honom också, nej till honom först. 
Jag ska skriva på en gång och vända mig till honom med endast förnamn, jag 
ska berätta hur det är hemma och hur … överhuvudtaget hur tacksam jag är 
honom, att han såna karlar … Han kommer att bli glad”.

Jag gick utmed piren från skeppet, vände mig flera gånger om och vinka-
de … På skeppet spelades det musik. Det finns en sån … genialisk … marsch 
… ”Farväl till Slavjanka”. Och den här gången spelades den till min ära. 
Den ryska flottan och alltifrån Peter den Store, Usjakov, Nachimov och till 
och med … jag vet inte … till och med vår kapten tog farväl av mig. Flottan 
tog farväl av mig. Man tackade mig för allt. Och för att man hade så nedrigt 
… för att jag pissade i havet, för den japanska piloten, för alla tre år … för 
hunden … för allt. Allt! Jag vände mig om, lät tårarna rinna och svor att jag 
skulle skriva till alla, att jag älskade alla och inte kunde leva utan dem. Och i 
det ögonblicket var det sant! Och grabbarna vinkade till mig, nån grät – även 
några av dem som jag knappt kände … Det är ju skrämmande att bli kvar så 
länge, speciellt när nån åker … hem.

Den ryska flottan. Den mäktiga! Alltså: ”Ryska sjömän frågade inte hur 
många fienderna var, utan var dom var!”, ”Hissa flaggan och gösen!”, och så 
vidare och liknande. För alltid.

Paus.

Jag skrev inte till nån. Träffade ingen … inte ens av en händelse … och tack 
och lov!

Och vad fanns det att prata om. Hur vi oj-oj-oj!? Eller: ”Och kommer du 
ihåg hur det var …?”. Ja, och så ta en pilsner, spendera sisådär en halvtimme 
nånstans och sen säga: ”Förlåt, men hos mig går det inte, jag har …”. Och 
till svar få höra: ”Ja, jag har ju också … förstår du”. Och glädja sig åt detta 
och sen lova att höras av, och strängt säga: ”Ja, du får också höra av dig, för 
vi har ju inte, förstår du, pratat ut, och vi måste minnas hur det var”. Och 
sen skiljas åt … och så spotta av förakt och lida kval några kvällar. Och till 
vilken nytta?

Men den Ryska flottan …

Paus.

Nåt liknande kommer aldrig att hända mig. Aldrig!

(Här måste man samla ihop alla saker som finns på scenen. Alla. 
Samla ihop allt så att scenen blir tom).

Aldrig. Men förut var det liksom … jag vet inte … och så kom jag hem, men 
det som förut var hemma fanns ju inte! Jag menar … kanske … Men och 
andra sidan, varför ska jag klaga för … Väldigt många hade ju. Men i mitt liv 
så kommer det inte åter … men det är mycket möjligt att … Och det som var 
hemma fanns inte.

(Man går ut och tar allt med sig och säger samtidigt)

Man måste bara … på nåt sätt förstå, sätta sig in … För vad är det man får, 
eller … Men det gör detsamma … det är såklart alltid så …

Ja! ja, ja, ja, jag tycker även själv det …
Det är inte värt att … det är ju …
Jag skulle inte så entydigt ...
Jag insisterar ju inte ...
Men det är ju som ni vill …

Översättning: John Van de Meulebrouck Brendgard och Galina Tolstaja
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Författarna

Anatolij Gavrilov
Anatolij Nikolajevitj Gavrilov föddes 1946 i Mariupol i Donetskområdet i nuvarande 
Ukraina. Stålverksarbetare efter militärtjänstgöringen. Examen från författarutbild-
ningen på Maxim Gorkijinstitutet 1978. Publicerade sig första gången 1989, vid 43 
års ålder. Debuterade med novellsamlingen V preddverii  novoj !izni (”På tröskeln till 
en ny tid”) 1990. Förutom publiceringar i tidskrifter och på Internet har det därefter 
följt ytterligare två novellsamlingar, Starucha i dura ok (”Gumman och dumskallen”) 
1992 och K priezdu N (”Till N:s ankomst”) 1997. 2004 utgavs Ves’ Gavrilov (”Hela 
Gavrilov”) som på drygt 200 sidor samlar i princip samtliga av Gavrilovs verk: 53 
noveller, två långnoveller och ett teaterstycke. Den sparsmakade produktionen 
vittnar om hans koncentrerade, utmejslande stil. Inget känns sökt hos Gavrilov, varje 
motiv verkar ha fått ta sin tid på sig att framträda ur verkligheten, varje ord tycks 
noggrant avvägt. Bakom knappheten anar man en motvilja mot samtidens skval och 
all form av marknadsanpassning som författare. Gavrilov är idag bosatt i Vladimir 
utanför Moskva där han försörjer sig som brevbärare.

Jevgenij Grisjkovets
Jevgenij Grisjkovets föddes 1967 i Kemerovo men är sedan 
1998 bosatt i Kaliningrad. Sin litterära karriär påbörjade 
han vid Kemerovos universitet, där han även uppförde en 
pantomimteater. Vändpunkten i hans karriär kom 1998 med 
pjäsen ”Hur jag kom att äta hund” om tjänstgöringen i flottan 
där han själv har tillbringat tre år. Hans verk har blivit flerfaldigt 
prisbelönta, bland annat tilldelades pjäsen ”Hur jag kom att äta 
hund” 1998 priset Zolotaja maska i två kategorier. 1999 mottog han priset Antibuker 
för pjäserna Zapiski russkogo putesjestvennika och Zima och fick även nästföljande år 
priset Triumf. Han samarbetar med gruppen Bigudi och tillsammans har de gett ut 
albumen Sejtjas (2003) och Pet (2004). Bland de böcker som han har publicerat kan 
nämnas: Gorod (2001), Kak ja sjel sobaku i dr. (2003), romanen Rubasjka (2004) och 
novellen Reki (2005).

Nina Sadur
Nina Nikolajevna Sadur föddes 1950 i Novosibirsk och är 
numera bosatt i Moskva. Sedan slutet av 1970-talet skriver 
hon både romaner, noveller och pjäser. Hon debuterade 1977 
i tidskriften Sibirskije ogni, men det dröjde till 1981 innan hon 
skrev sin första framgångsrika pjäs Tjudnaja baba vid M. Gorkij-
litteraturinstitutet i Moskva. Hennes pjäser har uppförts i 
såväl Ryssland som Italien, Kanada och Sverige. Hon har blivit 
översatt till bland annat engelska, tyska, franska, japanska och svenska. 1997 blev 
hon tilldelad tidningen Znamjas litterära pris. Bland hennes skönlitterära verk kan 
nämnas: Jug (1992), Veter okrain (1993), Tjudesnyje znaki spasenja (1994), Sad (1994), 
Zaikusja (1995), Nemets (1997).

Viktor Pelevin
Viktor Pelevin är född 1962 i Moskva. Hans far var lärare vid 
försvarshögskolan, hans mor undervisade engelska i skolan. 
Han började läsa vid en teknisk högskola men bytte snart 
till Moskvas institut för litteraturstudier. Sedan 1990 arbetar 
Pelevin som fri författare. Han berättar ogärna om sitt eget liv 
och vägrar uppträda offentligt med läsningar och i intervjuer, 
däremot kommunicerar han via internet med sina läsare som 
redan gjort honom till en kultfigur. Hittills har han gett ut sju romaner och ungefär 
femtio berättelser, hans böcker har översatts till ett tiotal språk.

Ludmila Ulitskaja
Ludmila Jevgenjevna Ulitskaja föddes 1943 i Basjkirien dit 
familjen evakuerats. Efter kriget återvände familjen till Moskva 
och Ludmila Ulitskaja utbildade sig så småningom vid biologiska 
fakulteten vid Moskvas universitet. Hon ägnade sig först åt bio 
kemi och genetik men under 1970-talet tog skrivande och 
teater allt mer av hennes tid. Ett tag var hon anställd på Judiska 
teatern och ansvarade för barnproduktionen. Hennes första 
berättelser publicerades i olika tidskrifter under 1980-talet. Genombrottet kom 
med novellen Sonetjka, först publicerad i Novyj Mir, och med novellsamlingen Bednye 
rodstvenniki (1993), som hann komma ut i fransk översättning innan den gavs ut i 
Ryssland. Sedan dess har hon utkommit med en rad romaner, novellsamlingar, drama-
tik och dessutom skrivit filmmanus. Hon har översatts till 17 språk och fått flera 
ryska och internationella utmärkelser. Bland hennes verk kan nämnas: Vesjolye 
pochorony (1997), Kazus Kukotskogo (2001), Daniel’ Sjtajn, perevod ik (2006).
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Tatjana Tolstaja
Tatjana Tolstaja, en av de mest omtalade moderna 
ryska författarna, föddes år 1951 i Leningrad 
(nuvarande S:t Petersburg). 

Som namnet antyder har Tolstaja litterärt påbrå. 
Hon är sondotter till Aleksej Tolstoj, författare till 
romanerna Pjotr Pervyj (”Tsar Peter”) och Chozjdenie 
po mukam (”Lidandets väg”), och dotterdotter till 
Michail Lozinkskij, poet som också översatt Dante, 
Lope de Vega, Shakespeare och andra klassiker. 

Hon studerade latin och grekiska vid Leningrads 
universitet.

Tolstajas första verk var berättelsen Na zolotom 
kryltse sideli (”Från en gyllene förstutrapp”) som kom ut första gången 1983. 
Därefter publicerades Reka Okkervil (”Floden Okkervil”), Ljubisj – ne ljubisj (”Älskar 
– älskar inte”), Milaja Sjura (”Kära Sjura”), Sonja (”Sonja”) och andra. 

Under några år delade Tolstaja sin tid mellan Moskva och en tjänst som 
universitetslärare i USA. Där undervisade hon i kreativt skrivande och i världens 
litteratur, inklusive den ryska litteraturen.

Tolstaja är en mångsidig författare som också skriver publicistik. I sina essäer tar 
hon upp vitt skilda ämnen: bland annat sådana fenomen som den ryska karaktären, 
okunniga översättare, politiskt korrekthet i USA, glamorösa tidskrifter, ett minskat 
ordförråd och ett okritiskt kopierande av engelska ord till ryskan.

År 2001 tilldelades hon priset Triumf för sin roman Kys (”Därv”).
Tatjana Tolstaja har skrivit ett antal berättelsesamlingar, bland andra Den 

(”Dagen”), Sjostry (”Systrarna”) och Notj (”Natten”).
Nu bor Tolstaja i Moskva där hon under den senaste tiden har deltagit i många 

tv-program, bland dem Sjkola zloslovija (”Skandalskolan”) och Minuta slavy (”En 
minuts berömmelse”).
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