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Dareios och Parysatis hade två söner. Den äldres namn var 
Artaxerxes, den yngres Kyros.

Intervjuerna börjar åtta på morgonen. Alla är fortfarande 
sömniga, skrynkliga och surmulna – både tjänstemän och tol-
kar, poliser och flyktingar. Fast flyktingar är de förresten inte 
ännu. Än så länge är de bara GS. Det är så de här människorna 
kallas här. Gesuchsteller.* 

Den förste förs in. Namn. Efternamn. Födelsedatum. Tjocka 
läppar. Ansiktet fullt av finnar. Helt klart äldre än sexton år.

Fråga: Uppge kortfattat skälen till er ansökan om asyl i 
Schweiz.

Svar: Jag har bott på barnhem sedan jag var tio. Jag blev 
våldtagen av rektorn. Till sist stack jag. På en parke-
ringsplats blev jag kompis med några chaufförer som 
kör lastbilar utomlands. En av dem hjälpte mig över 
gränsen.

Fråga: Varför gick ni inte till polisen och anmälde er 
 rektor?

Svar: De skulle ha dödat mig.
Fråga: Vilka de?
Svar: De är likadana allihop. Vår rektor tog med mig, en 

kille till och två tjejer till ett sommarställe någonstans. 
Det var inte hans utan någon annans, jag vet inte vems. 
Och så samlades de där, hela ledningen, polischefen 

* Asylsökande.

Och stoftet skall bli kallat, och till det skall bliva sagt: 
»Giv åter det som icke tillhör dig;
bär fram det som dväljts i dolt förvar.« 
För av ord skapades världen, 
och med ord skall vi återuppväcka den.

– Baruks, Nerias sons uppenbarelse, 4 xlii 
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Med jämna mellanrum blixtrar den vita plastmuggen till i 
händerna, ja, hela rummet lyser upp av svetsens sken – svetsa-
ren håller till alldeles utanför fönstret.

Ingen här, då har man tio minuter på sig att läsa i lugn och ro.
Alltså, Dareios och Parysatis hade två söner. Den äldres namn 

var Artaxerxes, den yngres Kyros. Då Dareios låg sjuk och ana-
de livets slut, önskade han båda sönernas närvaro hos sig. Den 
äldre råkade vara tillstädes, men Kyros efterskickade han från 
det hövdingedöme, till vars ståthållare han hade gjort honom.

Boksidorna blixtrar också oavbrutet upp i svetsskenet. Det 
gör ont att läsa – efter varje blixt blir sidan alldeles svart.

Stänger man ögonen tränger det rakt genom ögonlocken.
Dörren öppnas på glänt och Peter kikar in. Herr Fischer. 

Ödesbeseglaren. Blinkar att det är dags. Också han lyses upp 
av svetslågan, som av en kamerablixt. Så blir han också ståen-
de på bilden, med ena ögat halvslutet.

Fråga: Förstår ni tolken?
Svar: Ja.
Fråga: Ert efternamn?
Svar: ***.
Fråga: Namn?
Svar: ***.
Fråga: Hur gammal är ni?
Svar: Sexton.
Fråga: Har ni något pass eller annan identitetshand-

ling?
Svar: Nej.
Fråga: En födelseattest måste ni ju ha. Var finns den?
Svar: Den har brunnit upp. Allt brann upp. De satte eld 

på huset.

var också med. De söp sig fulla och tvingade oss också 
att dricka. Sedan tog de med oss till var sitt rum. Det 
var ett stort hus.

Fråga: Har ni uppgett alla skäl till er asylansökan?
Svar: Ja.
Fråga: Beskriv er färdväg. Från vilket land och vid 

 vilken punkt korsade ni den schweiziska gränsen?
Svar: Vet inte. Jag åkte i en lastbil och satt inklämd 

bakom en massa lådor. De gav mig två plastflaskor: en 
med vatten, en att kissa i och släppte bara ut mig på 
natten. Sedan satte de av mig här runt hörnet bara, jag 
vet inte ens vad staden heter, och sade åt mig vart jag 
skulle gå för att anmäla mig.

Fråga: Har ni ägnat er åt någon politisk eller religiös 
verksamhet?

Svar: Nej.
Fråga: Varit föremål för någon rättsprocess eller polis-

utredning?
Svar: Nej.
Fråga: Har ni sökt asyl i andra länder?
Svar: Nej.
Fråga: Har ni något juridiskt ombud i Schweiz?
Svar: Nej.
Fråga: Samtycker ni till att genomgå medicinsk under-

sökning för att fastställa er ålder genom benvävnads-
analys?

Svar: Va?

I pausen kan man ta en kaffe i tolkarnas personalrum. Fönst-
ren på den här sidan vetter mot en byggarbetsplats – de håller 
på att uppföra det nya flyktingmottagningscentret.



· 8 · · 9 ·

Svar: Nej, ingen annan.
Fråga: Har ni släktingar i något tredje land?
Svar: Nej.
Fråga: I Schweiz?
Svar: Nej.
Fråga: Vilken är er nationstillhörighet?
Svar: Rysk. 
Fråga: Trosuppfattning?
Svar: Va?
Fråga: Religion?
Svar: Troende.
Fråga: Ortodox?
Svar: Ja. Jag förstod inte frågan bara.
Fråga: Beskriv kortfattat skälen till er ansökan om asyl 

i Schweiz.
Svar: Tjetjenerna kom till oss hela tiden och ville att 

brorsan skulle följa med dem upp i bergen och kriga 
mot ryssarna. Annars dödar vi dig, sade de. Mamma 
gömde honom. Den där dagen kom jag hem och hörde 
skrik från ett öppet fönster. Jag gömde mig i buskarna 
vid ladan och såg en tjetjen inne i rummet som slog 
brorsan med gevärskolven. De var några stycken och 
alla hade kpistar. Brorsan kunde jag inte se – han låg på 
golvet. Då kastade sig mamma över dem med en kniv. 
En liten kökskniv som vi brukade skala potatis med. En 
av dem knuffade in henne i väggen, satte kalasjnikoven 
mot huvudet på henne och tryckte av. Sedan gick de ut, 
tömde reservdunken med bensin över huset och tände 
på. De stod kvar och såg på medan det brann. Brorsan 
levde fortfarande, jag hörde hur han skrek där inne. Jag 
var livrädd att de skulle få syn på mig och döda mig med.

Fråga: Vad heter er far?
Svar: *** ***. Han dog för länge sedan, jag minns 

honom inte ens.
Fråga: Orsaken till er fars död?
Svar: Vet inte. Han var ofta sjuk. Han drack.
Fråga: Kan ni uppge er mors namn, efternamn och 

flicknamn.
Svar: ***. Flicknamn vet jag inte. Hon blev dödad.
Fråga: Vem dödade er mor, när och under vilka om-

ständigheter?
Svar: Tjetjenerna.
Fråga: När?
Svar: Nu i somras, i augusti.
Fråga: Vilket datum?
Svar: Jag minns inte exakt. Jag tror att det var den nit-

tonde, kanske den tjugonde. Jag minns inte.
Fråga: Hur blev hon dödad?
Svar: De sköt henne.
Fråga: Var bodde ni innan ni lämnade landet?
Svar: ***. Det är en liten by i närheten av Sjali.
Fråga: Ange exakt adress: gata och husnummer.
Svar: Det har ingen adress, det är bara en gata och så 

vårt hus. Det finns inte kvar nu. De brände upp det. 
Och byn finns inte kvar den heller.

Fråga: Har ni några släktingar i Ryssland? Syskon?
Svar: En. Min storebror. Han blev dödad också.
Fråga: Vem dödade er bror, när och under vilka om-

ständigheter?
Svar: Tjetjenerna. Då, den gången. De blev dödade 

samtidigt.
Fråga: Några andra släktingar i Ryssland?
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Fråga: Kreuzlingen.
Svar: Ja. Jag gick förbi poliserna utan att de stoppade 

mig. Det är bara bilar som blir kollade.
Fråga: Varifrån fick ni pengar till ert uppehälle?
Svar: Jag hade inga.
Fråga: Vad ska det betyda? Att ni stal?
Svar: Det var olika. Ibland. Vad skulle jag göra? Äta 

måste man ju.
Fråga: Har ni ägnat er åt någon politisk eller religiös 

verksamhet?
Svar: Nej.
Fråga: Varit föremål för någon rättsprocess eller polis-

utredning?
Svar: Nej.
Fråga: Har ni sökt asyl i några andra länder?
Svar: Nej.
Fråga: Har ni något juridiskt ombud i Schweiz?
Svar: Nej.

Skrivaren börjar mata ut protokollet, alla väntar under tyst-
nad. 

Killen petar sina svarta, avgnagda naglar. Hans jacka och 
smutsiga jeans stinker cigarettrök och urin.

Peter lutar sig tillbaka och gungar på stolen, blickar ut ge-
nom fönstret. Där utanför jagar fåglarna i fatt ett flygplan.

Jag ritar små kors och fyrkanter i mitt anteckningsblock. 
Fyrkanterna delar jag med en diagonal linje till trianglar, som 
jag fyller i med pennan till ett reliefornament.

Väggarna i rummet är fulla av foton – ödesbeseglaren älskar 
att fiska. På det ena poserar han någonstans i Alaska med en 
bjässe som han håller upp i gälarna, på nästa syns någon kari-

Fråga: Fortsätt, berätta vad som hände sedan.
Svar: Sedan stack de därifrån. Och jag satt kvar tills det 

blev mörkt. Visste inte vad jag skulle göra eller vart 
jag skulle ta vägen. Efter ett tag begav jag mig till den 
ryska posteringen på vägen till Sjali. Jag tänkte att 
soldaterna kanske kunde hjälpa mig. Men de var lika 
skraja själva och jagade bara i väg mig. Jag försökte 
förklara vad som hade hänt, men då sköt de i luften för 
att få mig att gå. På natten sov jag i ett raserat hus. Se-
dan bestämde jag mig för att ta mig till Ryssland. Och 
vidare hit. Jag vill inte bo där.

Fråga: Har ni uppgett alla skäl till er asylansökan?
Svar: Ja.
Fråga: Beskriv er färdväg. Genom vilka länder färdades 

ni och med vilket transportmedel?
Svar: Olika. Pendeltåg, vanliga tåg. Genom Vitryssland, 

Polen och Tyskland.
Fråga: Hade ni pengar till att betala biljetterna?
Svar: Varifrån skulle jag ha fått det? Jag åkte i alla fall. 

Smet från konduktörerna. I Vitryssland fick de tag 
i mig en gång och slängde av mig från tåget i farten. 
Som tur var gick tåget sakta och det var nerförsbacke. 
Jag hade tur och bröt ingenting. Skar mig bara i benet 
på en glasskärva. Här. Sedan sov jag på en järnvägssta-
tion och en kvinna där gav mig ett plåster.

Fråga: Vilka dokument uppvisade ni vid gränskontrol-
lerna?

Svar: Inga. Jag tog mig över till fots på natten.
Fråga: Var och på vilket sätt korsade ni den schweiziska 

gränsen?
Svar: Här i, vad heter det nu …
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lära sig av med, men ett sådant brev kommer Ni kanske aldrig 
att skriva till mig igen. Kejsare växer upp så fort och glömmer 
sina kejsardömen.

Jag kan inte se mig mätt på den bifogade kartan över Ert 
örike, Era hängivna kejserliga kartografers noggranna arbete. 
Vet Ni, jag ska faktiskt sätta upp den här på väggen. Så kan jag 
titta på den och försöka gissa var någonstans bland alla dessa 
berg, öknar, sjöar, färgglada tuschdjungler och huvudstäder 
Ni befinner er just nu. Vad har Ni för er? Har Ni flyttat från 
Ert sommarresidens till Höstpalatset? Eller ligger Ni kanske 
redan och sover? Må Er sömn vaktas av Er osänkbara flotta, 
vars galärer och ubåtar går i sträng formation kring ön.

Och vilket praktfullt namn på en ädel statsman, präntat med 
olikfärgade bokstäver! Jag har nog mina aningar om var Ni fått 
det ifrån, men håller dem för mig själv.

I Ert brev ber Ni mig berätta om vårt fjärran och för Era geo-
grafer och upptäcktsresande ännu okända rike. Hur kan jag väl 
underlåta att besvara Er fråga!

Vad finns att säga om vårt kejsardöme? Förlovat är det och 
gästvänligt, så höglänt att det skrapar mot skyn och så vid-
sträckt att tre års ritt ej förslår för att ta sig till dess rand. I antal 
myggor per kropp under sömnlösa timmar har det ej sin like. 
Ekorrar löper över staketet.

När snön faller får vår karta vita prickar överallt. Gränserna 
ligger så långt borta att ingen vet mot vem vårt rike egentligen 
gränsar. Mot horisonten, säger vissa, och enligt andra källor 
mot änglabasunernas slutkadens. Dock är det allmänt känt 
att det är beläget någonstans norr om Hellas, längs den luft-
oceanens strandlinje där vår osänkbara molnflotta går i sträng 
formation.

Floran är inte helt borta ännu, men det enda som finns kvar 

bisk varelse med en stor krok som sticker upp ur det väldiga 
gapet.

Ovanför mitt huvud hänger en världskarta. Den är full av 
knappnålar med olikfärgade huvuden. De svarta sitter instuck-
na i Afrika, de gula sticker upp från Asien. De vita nålhuvudena 
är för Balkan, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Ryssland, Kau-
kasus. Efter den här intervjun ska de få sällskap av ännu en.

Akupunktur.
Skrivaren stoppar och blinkar rött – papperet är slut.

Högvördige Nebukadnasaurius!
Ni har redan fått mitt hastigt skrivna vykort med löfte om 

vidare detaljer. Här kommer de nu.
Efter en dag som tillbringats bakom lås och bom återvände 

jag hem. Åt makaroner. Läste än en gång brevet från Er som 
berett mig sådan glädje. Sedan såg jag ut genom fönstret. Vin-
den drev fram mörka skyar utanför. Regnet strilade ner. På gräs-
mattan ligger ett rött paraply, som ett skärsår i den gröna pälsen.

Men allt i tur och ordning!
Det är i sanning inte var dag som herr postiljonen skämmer 

bort oss med utrikiska epistlar! Och av ett sådant slag! Mitti-
bland räkningar och reklam ligger plötsligt denna oväntade 
glädje – Ert brev, i vilket Ni så detaljerat berättar om Ert Ne-
bukadnasauriuska imperium, om dess ärofyllda geografiska 
förflutna, historiens ebb och flod, florans sedvänjor, faunans 
skick och bruk, om vulkaner, lagar och katapulter, samt om de 
kannibalistiska böjelserna hos folket som bebor det. Vad jag 
förstår har Ni till och med vampyrer och draculor! Och där är 
ni alltså kejsare. Jag är hedrad.

Visst är det sant att Er skrivelse flödar över av grammatiska 
fel, men vad spelar det egentligen för roll! Skrivfel kan man 
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Alla vill de så gärna förklara något. De hoppas så innerligt 
att någon ska lyssna. Och så möts de av mig och Petrus. Jag 
översätter frågorna och svaren, Petrus antecknar och nickar: 
jovisst, syns det att han tänker, som om jag skulle tro på det. 
Han tror inte på någon. Där står en kvinna på tröskeln och 
säger: »Jag är en ringa herdeflicka, ett hittebarn som aldrig 
sett sin mor och far och som uppfostras av en enkel herde, den 
fattige Dryas.« Och så barkar det i väg. Frukt som mognar högt 
i träd, fält som dignar utav säd, vindens lek i örtesäng, vita får 
på grönan äng. Allomstädes syrsors låt i natten, frukters doft 
och bäckars klara vatten. Piratsegel vid horisonten, snart är 
fienden här. De välmanikyrerade naglarna lyses upp i skenet 
från tändaren. »Jag är uppvuxen på landet och har aldrig ens 
hört ordet ›kärlek‹. En spiral föreställde jag mig som något i 
stil med en dynfjäder. Ack, min Daphnis! Vi blev skilda åt, vi 
olycksaliga! Den ena uppgörelsen efter den andra. Är det inte 
Tyrosgänget som attackerar så kommer några snubbar från 
Methymne och tar för sig. Daphnis följde med mig till mina 
kunder som vakt. Frisyren avgör hur dagen ska arta sig, och 
därmed även livet. Och ser ni vad de har gjort med mina tän-
der? De tänderna var inget att hurra för innan heller. Det har 
jag efter mamma. Hon har berättat hur hon skrapade loss mur-
puts från spisen och tuggade i sig när hon var barn. Hon led av 
kalciumbrist. Och när jag väntade Janotjka brukade jag sno kri-
ta från lärarna på institutet som jag sedan gick och gnagde på. 
Med kärleken är det som med månen – den är antingen i ny 
eller nedan, men hela tiden ändå samma som sist, beständigt 
sig lik.« Petrus svarar: »Var det allt?« Hon: »Ja, det var allt.« 

– »I så fall, madam«, harklar han sig, »era fingeravtryck.« – 
»Vad är det med dem?« Hon förstår ingenting. »Jo, det är 
nämligen så att ni redan finns registrerad i vårt kejserliga kar-

av faunan är nog de här trädkronorna, som liknar väldiga stim 
av yra fiskyngel. De skräms av vinden.

Flaggan är en kameleont, lagarna maskätna av kryphål och 
några vulkaner har jag personligen aldrig hört talas om.

Den stora fråga som brytt kejsardömets kloka huvuden i 
fler än en generation är: Vem är vi och varför? Svaret på denna 
synbarligen enkla fråga förblir höljt i dunkel. I profil är vi hy-
perboréer, framifrån – sarmater, med andra ord är vi antingen 
orotjer eller tunguser. Och var och en av oss en gåta.

Trosföreställningarna är primitiva, men saknar inte viss poe-
tisk klang. Vissa är övertygade om att världen är en jättelik älg-
ko vars päls är skogen, medan parasiterna som lever i pälsen är 
tajgans djur och insekterna som surrar omkring den är fåglarna. 
En världsalltets hornförsedda härskarinna! När älgkon gnug-
gar sig mot ett träd så dör allt levande.

Hur som helst håller mången vårt rike för den bästa av värl-
dar, och nu undrar Ni förstås om Er ödmjuke tjänare möjligen 
är härskare här – men nej, det är jag inte. Hur ska jag förklara 
för er, min gode Nebukadnasaurius, hur livet här är inrättat? 
Kanske om jag säger såhär: till och med ynglen, som rör sig i 
stim här utanför fönstret och föga anar att de bara är vind, är 
övertygade om att det någonstans finns någon som väntar på 
var och en av dem, någon som tänker på dem och minns deras 
ansikte – intill minsta blodådra och fräken. Och det är omöjligt 
att övertyga dem om motsatsen. Och därför kommer de vand-
rande från alla riken under himlen, ett par av vart slag: dum-
merjönsar och gnällspikar, viktigpettrar och morsgrisar, vän-
sterhänta och högerhänta, banditer och taxidermister. Och 
ingen förstår någon annan. Och det är här som jag kommer in 
i bilden. Som tolkare på flyktingkontoret vid detta paradisets 
försvarsdepartement.
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De: »Ishtar, Venus gudinna. Solen symboliseras av Shamash, 
månen av Sin. Mars är Nergal. I Saturnus ser de förbannade 
babylonierna Ninurta, i Merkurius Nabu och Marduk själv är 
Jupiter. Förresten härstammar sjudagarsveckan från dessa sju 
himlakroppars gudar. Visste ni det?« Han: »Här är det jag 
som ställer frågorna. Nebukadnessars utomäktenskapliga dot-
ter, andra bokstaven B, åtta bokstäver.« De: »Tror ni att vi är 
helt bakom flötet, eller? Abigail!«

Före Petrus var det Sabina som härskade över skrivbordet. 
Hon trodde tvärtom på allt som sades. Och ställde inga frågor 
ur den allvetande pärmen. Och hon satte aldrig stämpeln Prio-
ritätsfall. Därför fick hon inte jobba kvar. Petrus däremot sätter 
nästan alltid den. På aktens första sida. Det innebär påskyn-
dad handläggning av fall som tveklöst kommer att sluta med 
avslag. Intet ont anande undertecknar GS protokollet, tar adjö 
och ler inställsamt mot ödesbeseglaren, tolkaren och väktaren 
med hillebard som kommit för att följa honom ut, han hoppas 
att allt ska gå vägen, men dörren hinner inte mer än slå igen 
bakom honom innan Petrus har stämplat.

Den sortens levebröd var ingenting för Sabina. När hon och 
tolkaren lunchade tillsammans på kaféet mittemot kunde hon 
beklaga sig och berätta att när hon kom hem efter jobbet och 
satte sig till bords såg hon fortfarande allt framför sig: kvin-
nan som gråtit på intervjun samma dag när hon berättade om 
hur sonen fått naglarna utdragna, samtidigt som den där poj-
ken utan naglar satt i väntrummet utanför. Barn och föräldrar 
intervjuas var för sig. 

– Det viktigaste är att inte tycka synd om någon, sade Sabina 
en gång. Men jag tycker synd om alla. Man måste helt enkelt 
lära sig att stänga av, bli en robot, fråga-svar, fråga-svar, fylla i 
formuläret, skriva under protokollet och så i väg till Bern med 

totek.« Och så ett knä i arslet. Men hon skriker från hissen: 
»Ni är inga människor, ni är bara kalla lerfigurer som ingen 
har blåst liv i!«

Och en annan kan knappt sätta ihop två ord ordentligt. Ändå 
flyter berättelsen som ett rinnande vatten. Jag svettas, kämpar 
för att förstå vad han kacklar om, och under tiden radar Petrus 
upp allt på sitt bord i perfekta rader, som om blyertspennor 
och tandpetare går på parad till hans, skrivbordsherrens ära. 
Vi är ju inom det offentliga. Ingen har någon brådska. Petrus 
tycker om när det är ordning. Och den här GS mumlar om 
något sesam, skriker att man ska öppna dörren. Sluddrar om 
några vita kors på porten, därefter om röda. Försöker övertyga 
oss om att han satt i en vattenlägel i godan ro och inte gjorde 
någon förnär, inte var i vägen, och för det fick han kokande 
olja över sig. »Här«, skriker han, »se här, beter man sig såhär, 
va?! Hälla skållhet olja på en levande människa!« Men för att 
mota rövaren i grind räcker det med att hitta oriktigheter i 
utsagan – Petrus plockar ner bödelspärmen från hyllan och så 
rullar det på. Säg mig du, min gode man, hur många kilometer 
är det från ditt Bagdadovka till huvudstaden? Hur står piastern 
mot dollarn? Vilka nationella högtider förutom den obefläck-
ade avlelsen och vinterns första snögubbe firas i det hemland 
du just har lämnat? Vilken färg har spårvagnarna och läglar-
na? Och vad kostar en limpa svart bröd?

Eller så återvänder Juda folk från den babyloniska fången-
skapen och stämmer upp körsången från tredje akten av »Ne-
bukadnessar«, men vår skrivbordsherre frågar dem: »Vilket 
språk talar man i Kaldeiska riket?« De svarar: »Akkadiska.« 
Han: »Vad heter guden Marduks tempel i Babylon?« De: 
»Esagila.« Han: »Och Babels torn?« De: »Etemenanki.« 
Han: »Vilken gudinna har gett namn åt den norra porten?« 
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Fråga: Uppge kortfattat skälen till er asylansökan.
Svar: Jag arbetade i tullen på gränsen mot Kazakstan. 

Militärerna smugglade narkotika i sina bilar och min 
chef var i maskopi med dem, sade att vi skulle blunda 
för allt och bara fylla i papperen som vanligt. Jag skrev 
ett brev till FSB. Några dagar senare blev min dotter 
påkörd av en bil på gatan och jag fick ett telefonsamtal 
där man sade att det var första varningen.

Fråga: Uppge kortfattat skälen till er asylansökan.
Svar: Inför guvernörsvalet stödde jag aktivt opposi-

tionskandidaten, deltog i protestmöten och samlade 
in namnunderskrifter. Jag kallades till polisen där 
man sade åt mig att sluta motarbeta distriktsledning-
en med mina avslöjanden. Vid flera tillfällen blev jag 
misshandlad av civilklädda polismän. Till min asylan-
sökan bifogas ett läkarintyg om frakturer i käke och ar-
mar, samt andra följder av misshandeln. Som ni ser är 
jag numera invalid och kan inte arbeta. Min fru, som 
kommit hit tillsammans med mig, har magcancer.

Fråga: Uppge kortfattat skälen till er asylansökan.
Svar: Jag är sjuk i aids. Alla i min stad har vänt mig ryg-

gen. Även min fru och mina barn. Jag blev smittad när 
jag låg på sjukhus och fick blodtransfusion. Ingenting 
finns kvar av det jag en gång hade: varken arbete, vän-
ner eller hem. Nu har jag inte lång tid kvar att leva. Så 
då tänkte jag: om jag ändå ska kola kan jag lika gärna 
göra det här, hos er, under mänskliga förhållanden. Ni 
kastar ju inte ut mig.

hela skiten. Så får de besluta där borta. Nej, jag måste nog se 
mig om efter ett annat jobb.

Sabina var en mycket ung skrivbordshärskarinna. När hon 
fått sparken flyttade hon till andra änden av kejsardömet och 
därifrån skickade hon en gång ett märkligt vykort till tolkaren. 
Men det hör inte hit. Kanske förklarar jag en annan gång. Eller 
så gör jag det inte.

Men vi har visst kommit från saken, min gode Nebukadna-
saurius.

Vad mer är vårt kejsardöme berömt för? Kan Ni tänka Er, 
vi har både ubåtar, öknar och till och med en dracula, fast han 
är ingen vampyr utan alldeles riktig. Över huvud taget är allt 
på riktigt här.

Vad mer? Såret i gräset blir allt längre – det har blivit mörkt.
Jo, jag glömde säga att kannibalism fortfarande förekom-

mer här hos oss, och dessutom är det inte vem som helst som 
slukar folk, utan envåldshärskaren personligen, eller envålds-
härskarinnan kanske, det var länge sedan jag tittade i adelska-
lendern och genus skiftar ju som bekant mellan olika tungomål, 
hur som helst rena Herodes, men om man inte tänker på det hela 
tiden så kan man gott och väl leva här, nynnande den envisa 
melodi som någon visslade när han steg av spårvagnen i morse.

Lustigt egentligen – när Ni en gång om många år får det här 
brevet minns Ni kanske inte ens att Ni en gång var kejsare över 
detta sällsamma, uppnålade land.

Skrivblock, kulspetspenna, vattenglas. Sol utanför fönstret. 
Vattnet i glaset ger ifrån sig en solkatt – nej, förresten, ingen 
liten katt utan en hel soltiger som smyger fram över taket. För 
ett ögonblick påminner den om ett öra till formen. Eller om 
ett ofött barn. Dörren öppnas. En man förs in.
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berätta om just sina plågor och bekymmer – någon 
om sitt förlorade ben, en annan om sitt utstungna öga, 
någon om den döde sonen och någon om den orättvisa 
domen och om brodern som oskyldig hade kastats i 
fängelse. Det blev en klagan vars like aldrig förr hade 
hörts, och de olyckligas veklagan hördes långt över de 
muntenska landen. Då befallde Dracula att samla dem 
alla i ett stort tempel som byggts för detta enda tillfälle 
och sade till om att rikligt undfägna dem med läcker-
heter och dryck. Och de smorde kråset, de drack och 
fröjdades. Så kom han till dem och sporde: »Vad öns-
kar ni mer?« Och alla svarade: »Det vet blott Gud och 
du, store härskare! Förfar med oss såsom Gud råder 
dig!« Då sade han till dem: »Önskar ni att jag befri-
ar er från denna världens sorger, så att ni aldrig mer 
behöver lida någon nöd, aldrig gråta över förlorade 
ben och utstungna ögon, över död son och orättmätig 
dom?« Och som de väntade sig något slags underverk 
av honom, svarade de alla med en mun: »Ja, härskare, 
det vill vi!« Då befallde han att låsa templet, överströ 
det med halm och sticka det i brand. Och det blev en 
stor eldsvåda och alla brann upp i den.

Högvördige Nebukadnasaurius!
Jag tittade just i postlådan, men där fanns ingenting från Er.
Det är klart, Ni har väl inte tid med oss. Och vi knorrar inte 

heller – vi vet att ärenden av nationell betydelse upptar Er tid. 
Gud förbjude att ni skulle förklara krig mot någon eller att ut-
omjordingar invaderar. Alla ska man hålla ett öga på. Då sätter 
man sig inte och skriver brev precis.

Här är allt som det alltid har varit.

Fråga: Uppge kortfattat skälen till er asylansökan.
Svar: I det ortodoxa riket Muntenien fanns en furste 

vid namn Dracula. En dag sände den turkiske paschan 
bud till honom och krävde att han skulle avsvära sig 
sin ortodoxa tro och underkasta sig honom. Sände-
buden tog inte av sig huvudbonaderna då de tilltalade 
fursten, och på frågan varför de skymfade honom 
på det viset svarade de: »Sådan är seden i vårt land, 
herre.« Då befallde Dracula sina tjänare att spika fast 
mössorna på sändebudens huvuden och sände tillbaka 
kropparna, samtidigt som han lät hälsa paschan att 
Gud är en, men sedvänjor finns det många av. Paschan 
blev rasande och gick in i det ortodoxa riket med 
en väldig här som började plundra och döda. Furst 
Dracula samlade då sin ringa armé och anföll musel-
manerna om natten, dödade största delen av dem och 
drev resten på flykten. Då morgonen kom inspektera-
de han dem av sina soldater som hade överlevt striden. 
De som var sårade framifrån förlänades stora ärebe-
tygelser och kallades hjältar. Om de däremot sårats i 
ryggen befallde han att spetsa dem på pålar och sade: 
»Du är ingen man, utan en käring.« Då paschan fick 
höra talas om detta vågade han inte dröja sig kvar i 
landet, utan förde tillbaka resterna av sin här. Så levde 
furst Dracula vidare på sina egendomar. Vid den tiden 
fanns det i Muntenien många fattiga, arma, sjukliga 
och svaga. Då han såg hur många olyckliga människor 
som led nöd i landet, befallde han att de alla skulle 
komma till honom. Sålunda samlades väldiga ska-
ror av olyckliga, krymplingar och föräldralösa. Alla 
hoppades de på hans höghets nåd och var och en ville 
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det inte medlidande det handlar om. Här handlar det om att 
utreda omständigheterna. För att kunna köra någon på para-
disporten är det viktigt att ta reda på vad som egentligen hänt. 
Men hur gör man det när folk blir till de historier de själva 
berättar. Det går inte. Alltså återstår bara en sak: om man inte 
kan reda ut vad som är sant så kan man åtminstone ta reda på 
vad som inte är det. Enligt instruktionerna är oegentligheter i 
vittnesmålet skäl nog för att sätta den berömda stämpeln. Så 
ni gör bäst i att vara noggrann när ni skapar er legend, och glöm 
inte att det viktigaste är de små detaljerna. Vem skulle tro på 
uppståndelsen om det inte vore för detaljen med fingret i såret 
eller hur de satte sig och åt grillad fisk efteråt? Och stämpel 
eller inte, handen på hjärtat – är landskapet verkligen så svart 
som ni målar upp det? Se er om för tusan! Där kravlar molnen 
förbi på magen. På bänken där borta har någon ätit och glömt 
sin tidning, nu pickar sparvarna i sig bokstäverna. I dammen 

– ser ni det – blänker halsen från en krossad flaska och kvarn-
hjulets skugga reser sig mörk och stor. Syrenen doftar billig 
parfym och tror att allt ska sluta lyckligt. Stenarna är ju levan-
de de också och förökar sig genom smulning. Äsch, ni lyssnar 
ju inte ens. Det är som att tala till en vägg. Allt ni bryr er om är 
er egen gamla visa: överfallen, bakbunden, ivägsläpad till skogs 
och sedan uppspöad och dumpad. Men vem vet, kanske gjorde 
de rätt i att spöa upp er! Skulder ska väl betalas, eller vad säger 
ni? Jo, jag menar väl det! Eller som den dagen då det kom hit 
två killar och anmälde sig samtidigt: den ene enligt utsago från 
ett barnhem utanför Moskva, den andre från Tjetjenien. En 
vecka senare fick vi deras pass från polisen – id-handlingarna 
hade legat gömda i ett betongrör vid järnvägen, där några ban-
arbetare hade råkat hitta dem. Båda två var från Litauen, hade 
åkt hit på semester. Att betala för hotell var för dyrt, men här 

Universum utvidgas. Tolkaren bedriver sin tolkargärning.
Sedan kommer man hem och försöker lämna dagens hän-

delser bakom sig. Det går inte. Allt har man tagit med sig hem.
Dessa människor och ord är inte så enkla att frigöra sig från.
Och det är samma sak hela tiden. För vad nytt kan tolkaren 

hoppas på? Allt följer samma upptrampade stig. Allt följer det 
i de högre sfärerna fastställda formuläret. Varje fråga följer ett 
givet mönster, varje svar likaså. Vad hälsningsfraserna beträf-
far väljer Petrus att inte slösa på rösten – han överlåter åt tol-
karen att läsa upp dem för den försagde GS: »Goddagens! Så 
bra att ni kom! Stig på för all del så får vi så ihjäl lite av denna 
ändlösa dag tillsammans! Slå er ner bara, ni är säkert trött efter 
er långa färd. Inte ska ni stå där med luvan i handen. Nu ska vi 
be husmor elda under samovaren! Filtstövlarna kan ni ta av er, 
sätt dem här vid öppna spisen! Nå, vad tycks om denna bästa 
av vita fläckar på kartan, där människan är det hon är och talar 
det som hon förtiger? Har ni inte hunnit se er omkring? Det 
ska det nog bli tid till! Kanske vill ni sätta er här, längre bort 
från fönstret, så att det inte drar på er rätt vad det är. Ni säger 
väl till om det drar? Så där ja. Var var vi nu? Jo, förstår ni, hit 
kommer alla möjliga typer, tilltufsade, enfaldiga, med usel 
tandstatus – och ljuger oss rätt upp i ansiktet. Bedyrar att de 
förlorat alla papper – bara för att inte bli hemskickade med en 
gång. Berättar hemska historier om sig själva. Trevliga saker är 
det ingen som berättar. Och väldigt detaljerat dessutom. Stick-
er upp sina elefanthänder under näsan på en, där någon alltså 
ska ha sprutat in smält vaselin med en kanyl. Eländes elände. 
Brer på gör de så att man hade kunnat skriva rena deckarna om 
det. Som om deras mammor inte lärt dem att tala sanning. I 
stället drar de snyfthistorier för att väcka medlidande. För de 
ska prompt in i paradiset! Förbaskade martyrer! Men här är 
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protokollen! Den ene bara nickar underdånigt, som för att säga 
att vi är enkla, oupplysta människor, vi skriver på vadhelst ni 
sticker åt oss, medan den andre tvunget ska gå igenom de geo-
grafiska namnen så att de är rättstavade. Den tredje kommer 
med hela mappen full av intyg från allsköns sorgens hus, kot-
knackningsanstalter och arrester, han gör det klart att han ald-
rig tänker lita på någon i den här världen igen och därför krä-
ver en skriftlig översättning av protokollet – den muntliga, ser 
ni, räcker inte för honom, och skriva sitt namn under något 
som han inte förstår tänker han inte göra av princip. Petrus 
sätter stämpeln i akten med en gång. Då blir det vilda protes-
ter. Vi får vissla på vakten, hota med hillebarden. Sådana som 
han är aldrig långt från att få kotorna tillknackade ens här i 
vårt nästkärliga rike. Och en fjärde vill nödvändigtvis att vi för 
in i protokollet att allting är så bra här, varken för kallt eller för 
varmt, hemma har de fyra årstider: vinter, vinter, vinter och 
vinter. Men vi vet nog vad ni är för ena! Först söker ni skydd 
som vinterns martyrer, och sedan raka vägen ut och stjäla! Hur 
många gånger har man inte varit med om det: först träffas man 
på intervjun – goddag-goddag – och sedan kommer det vänta-
de mötet på polisstationen när de åker dit för stöld – tolkaren 
extraknäcker nämligen hos polisen också – nämen ser man på, 
gamla bekanta! Det var inte i går! Och så samma gamla vals 
igen, nej, ni har inte alls bitit butikschefen på Migro i utgången 
vid kassorna, och om ni gjorde det så var det bara för att han 
försökte strypa er först. Men åter till saken. Se på er själv! Gam-
mal och grå, men alltjämt på rymmen! Var är passet? Ni vet 
inte? Men det vet vi: i tryggt förvar i en förvaringsbox på järn-
vägsstationen. Eller på flyktingförläggningen hos en polare 
hemifrån som redan anmält sig. Men vi skriver in er, ni får ert 
officiella dokument som låter er resa i kronans ärenden under 

fick de både gratis käk och tak över huvudet. Och resultatet från 
benvävnadsanalysen visade att de var långt över sexton år. Stäm-
pel. Stämpel. Eller så kommer en hel familj och anmäler sig: 
pappa, mamma och dotter, alla tre av Juda stam. Säger sig ha 
flytt från Judestan – nu orkar de inte utstå förföljelsen från 
slaverna mer. De där slaverna är rena fascisterna! Gud bevare 
Sions folk, och kan han inte det så må han åtminstone bevara 
gojerna. De började berätta om hur de kristna hade misshand-
lat dem – både mannen och frun hade fått tänderna utslagna, 
och dottern, inte ens tolv fyllda, hade blivit våldtagen. Som sig 
bör förhörde Petrus dem var för sig. Pappan och mamman be-
rättade båda två ungefär samma sak, som en utantilläxa: hot-
fulla brev på posten, nattliga telefonsamtal, överfall utanför 
porten till huset etcetera. Sedan blev det flickans tur. Genom 
den öppna dörren såg man hur hon tryckte sig mot mamman 
och inte ville gå in, men mamman sade: ›Gå du bara, var inte 
rädd!‹ Så hon kom in och satte sig ytterst på stolskanten. Pet-
rus försökte muntra upp henne lite och sträckte fram en chok-
ladkaka, han har några i högra skrivbordslådan just för sådana 
tillfällen. Det ingår kanske inte i instruktionerna precis, men 
är å andra sidan inte förbjudet. Och så frågade han om familjen 
är religiös av sig, och flickan svarade: »Gud, ja! Vi går i kyrkan 
hela tiden.« Och så korsade hon sig som lök på laxen. I pur för-
skräckelse hade hon rört ihop allting. Antagligen var farsgub-
ben bara en misslyckad smådealare som kommit på kant med 
sina slaviska affärspartner. Till sin asylansökan valde de en stan-
dardhistoria, en beprövad en – vem törs väl annat än att tycka 
synd om judar? Det skulle säkert funka: saknade framtänder 
går ju inte att simulera, och den medicinska undersökningen 
visade att våldtäkten av barnet faktiskt hade ägt rum. Stämpel. 
Och vilket skådespel är det inte att se på när de skriver under 
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den. Människorna är inte på riktigt, visst, men historierna är 
det! Sak samma om det var den där tjockläppade typen som 
blev våldtagen på barnhemmet eller någon annan. Och berät-
telsen om den mördade modern och brodern som blev inne-
bränd hade den här killen från Litauen hört av någon. Vad 
spelar det för roll vem som egentligen råkade ut för det? Det 
kommer alltid att vara en gångbar story. Människorna kan 
göra detsamma, det är historierna som är sanna eller inte. Allt 
man måste göra är att berätta en sann historia. Precis som det 
var. Och inte hitta på någonting. Vi är det vi säger. Ett nysnick-
rat livsöde, fullproppat av människor som ingen bryr sig det 
minsta om, likt en Noas ark – vad övrigt är, är skyfallet. Vi blir 
det som förs in om oss i protokollet. Till ord. Ni förstår, Guds 
tanke på floden är floden i sig.« Petrus: »Då börjar vi då.« Och 
så sätter det i gång: fråga-svar, fråga-svar. Snöflingor singlar 
in genom vädringsfönstret. Hur kan det komma sig? Nyss var 
det sommar och nu är allt redan täckt av snö. Genom fönstret 
ser man ner på gården, där går en svart kille runt med en stor 
spade och skyfflar gångstigen ren från snö. En polisman håller 
honom under uppsikt. Den tunna plåten skrapar mot asfalten, 
precis som i Moskva. Och nu förs morgonens andra parti av 
huttrande GS in för intervju, påbyltade i jackor och halsdukar, 
mest afrikaner och asiater. De stampar i den nyfallna snön och 
ett av barnen, en arabunge eller liten kurd eller kanske iranier, 
hur tusan ska man kunna se skillnad på en femåring, försöker 
nappa åt sig en näve för att krama en snöboll, men modern 
skäller på honom och drar honom i armen. Fråga-svar, fråga- 
svar. Sedan paus, kaffe ur plastmugg. Från det andra fönstret 
ser man den andra gården, där är det också snö och några neger-
pojkar kastar snöboll. Men kastade inte samma negerpojkar 
snöboll alldeles nyss, eller har redan ett år passerat? Och åter-

uppdiktat efternamn, och så bär det i väg för att hämta passet. 
Eller tar jag fel? Sedan kan ni lägga er i en färdigbäddad säng 
och så rullar det på: stjäla själv och köpa upp billigt det som 
andra stulit. En gång tjuv, alltid tjuv och nöden har ingen lag. 
När magen är tom blir självaste prosten tjyv. Och försök inte 
tuta i oss något om arbete! Vem vill ha en sådan som er? Här 
finns många hågade även er förutan. Många är kallade, för-
bannade svarting, men få är utvalda. Att snatta i affärerna här 
och sälja på marknaden där hemma – där har ni ert arbete. Än 
sedan att allt är larmat! Vet ni verkligen inte hur man fixar en 
väska? Lätt som en plätt: man tar en bit aluminiumfolie och 
limmar fast på insidan, då fungerar inte larmet. Bara att kånka 
med sig så mycket man vill. Sedan skickar ni det vidare. Hur? 
Tja, med vanlig hederlig post till exempel. Skriv att det är en 
gåva, begagnade grejer och annat skräp. Det viktiga är avsän-
daradressen. I telefonkatalogen hittar ni någon som låter res-
pektabel, eller ännu hellre en välgörenhetsorganisation. Då 
kommer ingen att ställa onödiga frågor. Är det uppfattat? Vad 
då ›kommer aldrig att funka‹? Friskt vågat, hälften vunnet! 
Ni är varken den förste eller den siste! Så berätta nu sanningen 
och ingenting annat än sanningen! Och glöm inte att ingen 
längre tror på era blodisande historier, livet består ju av kärlek 
och skönhet också, ty jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta. 
Hör, då klappar min vän på dörren: öppna för mig, du min 
syster, min älskade, min duva, min kyska; ty mitt huvud är 
fullt av dagg, mina lockar av nattens droppar. Har ni förstått 
era rättigheter och skyldigheter och att ingen hur som helst 
tänker öppna paradisporten för er?« GS: »Ja.« Petrus får till-
baka papperet med hälsningstexten från tolkaren och frågar: 
»Några frågor?« GS: »Må vara att de talande är fiktiva, men 
det talade är sant. Sanning finns bara där man försöker dölja 
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med utbuktande, gotiska bokstäver? Svar: Ja, det stämmer. 
Fråga: Blev sonen uttråkad när ni hade folk på besök, och kröp 
han in under bordet och tog av allas tofflor, så att gästerna 
trevade i blindo över parketten med sina fötter? Svar: Ja, det 
stämmer. Fråga: Då er mor begravdes, lade man en pappers-
remsa med en bön på hennes panna, och undrade ni plötsligt 
vem som någonsin skulle läsa den? Svar: Ja, det stämmer. Frå-
ga: Rinner floden Styx genom Perm? Tog det en natt för den 
att frysa? Och kastade ni en pinne så att den studsade på isen, 
och svarade isen med att klinga ihåligt, tomt och lätt? Svar: Ja, 
det stämmer. Fråga: Och vart var det egentligen hon simmade 
om nätterna, den där flickan, med ena armen framför sig un-
der kudden, den andra bakåt, med handflatan upp, och ni hade 
velat kyssa den, men var rädd att väcka henne?

Och när morgonen kom vaknade tolkaren med hjärtklapp-
ning och våt av svett: han hade drömt om Galina Petrovna, 
Galpetra, och med ens var allt tillbaka: klassrummet, svarta tav-
lan, och det var som alla dessa årtionden som låg bakom honom 
aldrig hade varit. Länge låg han kvar och tittade upp i det ljus-
nande taket, hämtade sig långsamt, med handen för hjärtat.

Hur kunde han vara rädd för henne nu?
Vad drömmen egentligen handlade om glömmer man genast, 

kvar blir bara den vaga förnimmelsen av skolårens rädsla.
En annan otrevlig sak är att man aldrig vet i vilket kejsardö-

me man kommer att vakna och som vem.

Tolkaren hade redan stängt av datorn, men slog på den igen 
för att skriva ner hur han vridit sig av och an i sängen, inte kun-
nat somna och av någon anledning kommit att tänka på den 
gången Galina Petrovna tog med oss på utflykt till Museet för 

igen fråga-svar, fråga-svar. Som om man talade med sig själv. 
Själv ställer frågorna. Och själv kommer med alla svaren.

Innan han ska sova försöker tolkaren läsa en stund för att 
skingra tankarna. Innan han släcker lyset och lägger kudden 
över örat vill han för en stund förflytta sig till andra änden av 
kejsardömet och tillsammans med Kyros färdas genom öknen, 
trettiofem parasanger på fem dagsmarscher, hela tiden med 
Eufrat på sin högra sida. Dessa trakter utgörs av en slätt, jämn 
som ett hav och tätt bevuxen av malört. De ved- eller rörväxter 
som finnas där, äro alla välluktande såsom kryddor. Något träd 
finns där icke, men allehanda vilda djur, främst vildåsnor, och 
talrika strutsar. Där finnas även trappar och gaseller. Dessa djur 
förföljas stundom av ryttarna. Då de förfölja åsnorna, springa 
dessa framåt och stanna sedan, ty de springa mycket snabbare 
än hästarna. Då hästarna närma sig, göra de på samma sätt. 
Det är icke möjligt att fånga dem, om icke ryttarna uppställa 
sig med mellanrum och jaga dem genom att avlösa varandra. 
Köttet av dem som fångas liknar hjortkött, men är mörare. Nå-
gon struts kan man icke fånga. De ryttare, som förfölja dem, 
upphöra snart därmed, ty strutsarna avlägsna sig långt under 
sin flykt, än genom att bruka fötterna till språng, än genom att 
höja sig med vingarna och använda dessa som segel.

Man slår igen boken, försöker somna, men huvudet ekar av 
fråga-svar, fråga-svar. Om igen kommer de där förklädda po-
liserna att slå in dörren, storma in i lägenheten, vända upp och 
ner på allt, banka sönder njurarna och bryta en arm eller ett 
revben. Och så Peter med sina frågor: Åkte ni på kryssning på 
Svarta havet tillsammans med era föräldrar när ni var barn, med 
fartyget »Rossija«, och upptäckte ni på de mest oväntade stäl-
len, till exempel i takventilerna, namnet Adolf Hitler stå skrivet 
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med vår Galpetra! Jag sneglade mot magen på den gamla ung-
mön, som förde en ihärdig kamp i skolan mot mascara och 
ögonskugga, men kunde inte se någonting – Galpetra var bara 
tjock, precis som vanligt. Jag ville inte, kunde inte tro det, för 
den obefläckade avlelsen finns ju inte – men det som övertyga-
de mig var orden: »Hela skolan vet redan att hon går på mam-
maledighet.« Och där stod vi och lyssnade på hur ärtorna för-
vandlades till ett fjärran åskmuller medan något oförklarligt 
växte i Galpetras inre, och utanför fönstret skymtade tevetor-
net Ostankino genom snöfallet, och dit vandrade Apollo di 
Belvedere tyst över snön, utan att lämna några spår.

Denna tungusiska morgon vaknar tolkaren som tolkare i den 
lilla enrummaren mittemot kyrkogården. Kanske är det därför 
hyran är så låg här. Grönska som grönska. Fintecknad, susan-
de och fjäderklädd. Och överallt, inte bara i lägenheten intill, 
rapporterar radion med munter morgonstämma om alla mord 
och rån som ägt rum under natten. Krematoriet lägger man 
inte märke till vid första anblicken, man kan ta det för en van-
lig villa där på bergssluttningen. Och det ryker aldrig, trots att 
det arbetas lika oförtrutet där som överallt annars här i landet. 
Det är tack vare filtren. Man har satt filter i skorstenen, för att 
inte smutsa ner regnet.

Ekorren som kilar förbi på staketet har jag redan skrivit om.
Grannarna syntes länge inte till. Bara deras kläder. De tvättar 

i källaren, där de gemensamma tvättmaskinerna finns. Maski-
nerna är nästan alltid upptagna och på linorna i torkrummen 
hänger urtvättade strumpbyxor och väntar på sina kroppar 
bredvid stoppade gubbsockor och kalsonger från långt före 
kriget.

Före vilket krig?

de livegnas konst i Ostankino. Det var bara september men 
snön hade redan kommit och Apollo di Belvedere stod mitt på 
den runda, översnöade gräsmattan. Vi började bombardera 
honom med snöbollar. Alla gjorde sitt bästa för att träffa där 
han hade sitt lilla löv, men ingen lyckades och sedan skällde 
Galpetra på oss och vi gick in i museet. Jag minns ekot i de 
kalla mörka salarna, vars väggar täcktes av tavlor som mörk-
nat av tid. Fönstrens återspeglingar flöt som isflak över den 
bonade parketten. Vi gled runt som på en isbana med kängor-
na nedstuckna i enorma filttofflor och trampade varandra på 
hälarna för att få kamraten framför oss att falla. Galpetra hys-
sjade åt oss och delade ut hurrilar. Jag kan se henne framför 
mig, de mörka små mustascherna vid mungiporna, den lilafär-
gade ylledräkten och vita stickade mohairbaskern på huvudet, 
dragkedjan i de fodrade stövlarna är neddragen till hälften för 
att hon inte ska svettas om fötterna, och filttofflorna som hon 
har utanpå ser ut som något slags stora lappländska snöskor. 
Det enda jag minns från guidens berättelse är att om de liveg-
na ballerinorna på teatern dansade dåligt, då tog man ut dem 
i stallet, drog ner kjolen och pryglade dem – antagligen var det 
bara de där orden som gjorde att jag kom ihåg det: drog ner 
kjolen. Jag minns också att de visade oss åska: om det ingick 
åskväder i pjäsen så hällde man ärtor genom ett stort rör av trä. 
Den här attraktionen ingick i visningen och någonstans upp-
ifrån tömde någon som vi inte kunde se ett paket ärtor i röret. 
Men den främsta orsaken till att utflykten fastnade i mitt min-
ne var att någon viskade åt mig att vår Galpetra var gravid. 
Det lät så orimligt i mina öron, så otänkbart att vår mustasch-
prydda klassföreståndarinna av obestämd ålder kunde bli med 
barn, för det betydde ju att någon hade gjort det där med hen-
ne som män gör med kvinnor – just det, med kvinnor, och inte 


