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Mamma dog i tisdags, den sjuttonde november. Jag fick veta det 
av grannfrun – det låg en särskild ironi i detta eftersom varken 
jag eller mamma någonsin hade stått henne nära, hon var en 
grälsjuk kvinna, missnöjd med sitt liv, med ett dystert ansikte 
liksom ristat i sten; under de femton år som mamma och jag bod-
de i samma trappuppgång som hon, gick det flera år innan jag 
ens hälsade på henne och jag brukade med glädje trycka på NER- 
knappen just när hon med väsande andhämtning och långsam-
ma steg var på väg mot hissen, de automatiska dörrarna stängdes 
i samma ögonblick som hon var framme, och den monumentala 
indignationen som då avspeglades i hennes ansikte fick henne 
att se så komisk ut. Med detta ansiktsuttryck ringde hon under 
de där åren, jag var då fjorton, kanske femton, mer än en gång på 
vår dörr – mamma bad henne aldrig komma in – och framförde 
sina klagomål: det var smältvatten efter skor i entrén, det var nå-
gon som besökt oss och av misstag ringt på hos henne efter tio på 
kvällen, »vad vill hon nu då, mamma«, sa jag högt när mammas 
tonfall blev totalt hjälplöst – under hela livet lyckades hon aldrig 
lära sig att försvara sig, och första bästa lilla struntkonflikt, som 
hos övriga inblandade endast höjde glansen i ögonen och gav kin-
derna en klädsam rodnad framkallade hos henne huvudvärk, hjärt-
klappning och tårar. När jag fyllde arton var det plötsligt slut med 
grannfruns varje vecka återkommande interventioner – möjligen 
kände hon på sig att jag var beredd att avlösa mamma vid dörr-
posten, och upphörde därför med sina upprörda attacker; först 
efter en tid började jag hälsa på henne igen, varje gång med en 
obestämd känsla av triumf, och sedan, mycket snart, flyttade jag 
hemifrån (det är möjligt att kriget fortsatte efter det att jag hade 
flyttat, men mamma berörde det aldrig med mig), och bilden av 
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den ilskna, ovänliga kvinnan med det missvisande mjuka namnet 
Ljubov bleknade och blev till ett i raden av alla andra betydelse-
lösa barndomsminnen. 

Jag hade säkert inte hört hennes röst en enda gång under de se-
naste tio åren, men ändå kände jag omedelbart igen henne, det 
räckte att hon sa »Anjuta« – hon sa bara mitt namn, sedan var 
hon tyst, och jag förstod genast att mamma var död – hon bara 
andades i luren, oregelbundet och ljudligt, och väntade tålmo-
digt hela tiden medan jag sjönk ner på golvet, medan jag försök-
te andas, medan jag grät – utan att ha hört ett enda ord utöver 
mitt namn grät jag och tryckte luren mot örat, och hörde hennes 
andhämtning, och jag var beredd att gråta hur länge som helst 
för att det inte skulle komma ett enda ord mer, och den ilskna 
kvinnan med det milda namnet Ljubov som i mitt minne hade 
förvandlats till ett suddigt barndomsintryck – hissdörrarna som 
stängdes, den monumentala indignationen – lät mig gråta i tio 
minuter, eller tjugo, och först sedan började hon berätta. Då 

– jag satt kvar på golvet – sa hon att mamma inte hade plågats, 
»vi har ju sett en massa hemskheter på teve, men du ska inte ha 
några sådana föreställningar, det var inte alls så där otäckt, inga 
kramper, inga kvävningsanfall, de sista dagarna stängde vi inte 
dörrarna, Anjetjka, vad spelade det för roll, du förstår ju själv – 
om det blir sämre, då hinner man inte fram – jag skulle titta till 
henne, jag gick in med lite buljong, och hon låg i sängen, och 
hennes ansikte var alldeles lugnt, som om hon hade slutat andas 
medan hon sov«.

Mamma hade inte talat om för mig att hon blivit sjuk – men jag 
kände på mig att det skulle hända, det var outhärdligt att varje 
dag leva med tanken att hon fanns där, bara åtta mil från vårt 
lugna, lyckliga hem, bara fyrtio minuter från oss med bil, och att 
jag inte kunde hämta henne. För en och en halv månad sedan var 

jag hos henne för sista gången, Misjkas skola var då redan försatt 
i karantän, högskolorna var också stängda, det ryktades att bio-
graferna och cirkusen skulle stängas, men allt detta kändes ännu 
inte som en katastrof – snarare som något slags oväntade ferier, 
det mesta var som vanligt, man såg inte många människor med 
skyddsmask ute och de som hade det kände sig obekväma därför 
att de blev uttittade av alla de mötte, Serjozja åkte fortfarande 
varje dag till kontoret, och staden, staden var inte stängd ännu – 
det var inte ens något som diskuterades, ingen kunde föreställa 
sig att denna väldiga megastad, denna ofantliga myrstack med 
en yta på tusen kvadratkilometer skulle kunna spärras av uti-
från med taggtråd, avskiljas från yttervärlden, eller att på en och 
samma dag alla flygplatser och järnvägsstationer plötsligt skulle 
stängas, resenärerna motas ut från pendeltågen och bli stående 
på perrongerna i frusna, förvånade hopar, som barn när man har 
ändrat schemat i skolan, och med blandade känslor av oro och 
lättnad följa tågen med blicken när de tomma försvann in mot 
staden – den dagen hade ännu inget av detta hänt. Jag tittade 
in en kort stund för att hämta Misjka som hade ätit lunch hos 
henne, och mamma sa: »Anjuta, du kan väl äta lite, soppan är 
fortfarande varm«, men jag ville hinna hem innan Serjozja kom, 
jag tror knappt jag gav mig tid att dricka en kopp kaffe innan jag 
reste mig – utan att ha pratat ordentligt med henne pussade jag 
henne hastigt på kinden i korridoren vid ytterdörren, »Misjka, 
skynda dig nu, snart börjar bilköerna«, jag gav henne inte ens 
en kram, å, mamma, mamma.

Allt gick så fort – efter några dagar dök det plötsligt upp rykten 
på Internet, jag hade inget annat för mig så jag läste och på kvällen 
berättade jag för Serjozja som skrattade:

 »Anjka, men hur menar du att det skulle gå till, stänga stan 
– tretton miljoner människor, regeringen, och dessutom jobbar 
ju halva befolkningen i regionen där, var förnuftig nu. De håller 
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på att skrämma vettet ur er paranoiker på grund av något slags 
strunt som sätter sig i andningsvägarna, gå och köp lite medicin, 
det kommer att lugna ner sig så småningom.« 

Staden stängdes plötsligt, på natten – Serjozja brukar aldrig 
väcka mig om morgnarna, men jag vet att han tycker om att jag 
stiger upp samtidigt med honom, gör kaffe åt honom, tassar bar-
fota efter honom i huset, sitter bredvid och klipper med ögonen 
medan han stryker sin skjorta, följer honom till dörren och sedan 
släpar mig tillbaka upp till sovrummet och drar täcket över hu-
vudet för att sova en timme till eller två – den morgonen ringde 
han och väckte mig:

»Hjärtat, kolla på nätet, det är fruktansvärd trafikstockning 
in till stan, jag har stått stilla i en halvtimme nu utan att kunna 
röra mig en meter.« 

Hans röst var aningen irriterad, som hos någon som inte tycker 
om att komma försent, men det fanns ingen oro i rösten – det 
minns jag tydligt, det fanns ingen oro ännu. Jag svängde ner föt-
terna på golvet och blev sittande orörlig några minuter medan jag 
vaknade, så lufsade jag ut till arbetsrummet och slog på min lap-
top – ja, på vägen dit gjorde jag förstås en tur in i köket och häll-
de upp en kopp kaffe – det hade inte hunnit kallna, jag drack små 
ljumma klunkar medan jag väntade på att Google laddades upp 
och jag skulle kunna läsa om trafikstockningarna, och precis ovan-
för sökrutan, bland de övriga nyheterna i stil med »Inga döda i 
flygolycka i Malaysia« och »Michael Schumacher tillbaka på For-
mel 1-banan«, stod meningen: »Beslut om tillfällig begränsning 
av inresa till Moskva«. Det var en ofarlig mening med tråkiga, 
platta ord, »tillfällig begränsning« lät liksom vanligt och oför-
argligt, jag läste igenom den korta artikeln – fyra rader, och me-
dan jag ringde upp Serjozjas nummer började plötsligt den ena 
nyheten efter den andra dyka upp, direkt ovanför den första, oför-
argliga notisen; jag kom precis fram till orden MOSKVA FÖR-
SATT I KARANTÄN när Serjozja svarade i mobilen och sa:

»Jag vet redan, de sa det just på radio, inga detaljer än – jag ska 
ringa till kontoret nu och sedan ringer jag dig, du fortsätter kolla 
på nätet, okej? Fan också«, och så lade han på.

Jag fortsatte inte att läsa, jag ringde till mamma, det hördes 
långa signaler i luren, jag gav upp och slog numret till mammas 
mobil – när hon äntligen svarade var hon lätt andfådd på rösten.

»Anjuta? Men vad är det som har hänt, så konstig du låter?«
»Mamma, var är du?«
»Jag är ute och handlar – brödet var slut, hur så, Anja, jag går 

ju alltid ut vid den här tiden, varför är du så till dig?«
»De har stängt in er, mamma, de har stängt stan, jag vet inget 

mer ännu, de sa det på nyheterna, hörde du på nyheterna i morse?«
Hon var först tyst en liten stund, sedan sa hon:
»Så bra då att ni är utanför. Är Serjozja hemma?«

Serjozja ringde flera gånger från bilen, jag läste detaljerna som 
dök upp på nätet högt för honom – alla nyheterna var korta, 
upplysningarna kom droppvis, mycket av informationen börja-
de med orden »enligt obekräftade uppgifter«, eller »en källa 
vid stadens administration uppger«, man lovade att vid tolv-
nyheterna skulle en överläkare från hälsovårdsmyndigheten 
medverka i rikskanalerna – jag uppdaterade och uppdaterade 
webbsidan, tills rubriker och bokstäver började flimra för ögo-
nen på mig, kaffet hade kallnat och jag önskade bara en sak, att 
Serjozja skulle skynda sig hem; när jag ringde honom för tredje 
gången sa han plötsligt att bilkön började röra på sig, förarna 
som hade slagit av motorerna och börjat strosa omkring på mo-
torvägen och titta in i bilarna bredvid och lyssna på brottstycken 
av nyheterna från andras bilradioapparater – »det är rena van-
sinnet, hjärtat, nyheterna kommer bara en gång i halvtimmen, 
de kör musik med reklaminslag, fan ta de jävlarna« – förarna 
återvände nu till sina bilar och började krypköra in mot staden; 
efter fyrtio minuter och fem kilometer stod det klart att bilkön 
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vid närmaste avfart vände tillbaka bort från staden och Serjozja 
ringde ännu en gång och sa:

»Det verkar som om det är sant, stan är verkligen stängd.« 
Som om det fortfarande funnits några tvivel, som om han, 

medan han rörde sig de sista fem kilometerna mot avfarten före 
staden, fortfarande hade trott att det hela bara var ett påhitt, ett 
dåligt skämt.

Misjka vaknade, kom ner från övervåningen och öppnade kyl-
skåpsdörren, jag gick ut från arbetsrummet och sa:

»De har stängt stan.«
»Och?« 
Han vände sig om, och det var som om hans sömndruckna 

uppenbarelse med det rufsiga håret och avtrycket efter kudden 
på kinden med ens gjorde mig lugnare.

»Moskva är i karantän. Serjozja är på väg hem, jag har ringt 
mormor, hon är okej. Det är redan för sent att ta sig in till stan.«

»Toppen«, sa min sorglösa, gängliga son, i vars liv det inte 
fanns värre problem än en trasig spelkonsol; honom skrämde 
nyheten inte ett dugg – kanske tänkte han att skollovet skulle 
förlängas ett tag till, eller kanske tänkte han inte någonting alls, 
utan log bara sömnigt mot mig och gick med släpande fötter och 
en förpackning apelsinjuice och en kaka i händerna tillbaka upp 
på sitt rum. 

Alltsammans var faktiskt inte så hemskt ännu. Det var omöjligt 
att föreställa sig att karantänen inte skulle hävas om några veck-
or – under de här dagarna sa man på teve »tillfälliga åtgärder«, 
»läget är under kontroll«, »det finns tillräckligt med medicin i 
staden, livsmedelsleveranser har organiserats«, nyheterna kom 
ännu inte i en ändlös ström med en löpande text längst ner på 
skärmen och direktsändningar från gatorna, som såg egendom-
ligt öde ut med några få förbipasserande med masker av gasväv, 

i alla kanalerna var det fortfarande fullt med underhållnings-
program och reklam och ingen var ännu riktigt rädd – varken de 
som var kvar där inne eller vi som befann oss utanför. 

Morgnarna började med nyheterna, med telefonsamtal till 
mamma och vännerna, Serjozja jobbade på distans, det var till 
och med trevligt, som en oväntad semester, vår förbindelse med 
staden var inte bruten, bara begränsad. Det verkade inte vara 
någon överhängande brådska med att ta sig in till staden och 
hämta mamma – första gången vi pratade om det var det inte på 
allvar, jag tror det var första karantändagen, vid middagen, och 
de närmaste dagarna gav sig Serjozja iväg några gånger – och 
inte bara han, några av våra grannar, visade det sig senare, hade 
gjort samma sak, för enligt ryktena var det då bara de största 
vägarna som hade stängts medan det fortfarande gick att ta sig 
in via flera mindre infarter – men han lyckades inte komma in i 
staden en enda gång och han återvände med oförrättat ärende.

Rädda på allvar blev vi den dagen när det tillkännagavs att tun-
nelbanan skulle stängas. Allt hände samtidigt – som om plötsligt 
ett antal ogenomskinliga ridåer sänktes omkring oss – och infor-
mationen vällde över oss som ett dånande hav, med ens blev vi 
förfärade över hur vi kunnat vara så bekymmerslösa, fyrahundra-
tusen hade insjuknat, mamma ringde: »Det är tomt på hyllorna 
i affärerna, men ni ska inte oroa er, jag har hunnit lägga upp ett 
litet förråd, jag behöver inte så mycket, och Ljubov Michajlov-
na säger att på fastighetskontoret trycker de upp livsmedelsku-
ponger och de närmaste dagarna kommer de att börja ransonera 
varorna«, och sedan sa hon: »Vet du, gumman, jag känner mig 
lite illa till mods, ute på gatan har alla en mask för munnen.« 
Sedan kunde Serjozja inte komma fram på telefon till jobbet, 
mobilen lade av som på nyårsafton – nätet var överbelastat, det 
hördes bara korta signaler och mot slutet av dagen sköljde den 
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ena nyheten efter den andra över oss: utegångsförbud, förbud 
att förflytta sig inom staden, patruller, mediciner och matvaror 
delas ut mot kuponger, affärer hålls stängda, i skolor och daghem 
upprättas extra vårdcentraler, på natten lyckades Lenka ringa till 
oss och hon grät i luren: »Anetjka, vårdcentraler säger de, det är 
rena militärsjukhusen, madrasser på golvet där folk ligger som 
om det var krig.«

Från den dagen gick det inte en enda kväll utan att Serjozja och 
jag gjorde upp planer för att på något sätt ta oss in i karantänen, 
genom kedjan av dystra beväpnade män i skyddsmasker; till en 
början bestod avspärrningarna bara av röda och vita plastko-
ner som brukar finnas vid varenda trafikpolispostering och som 
man lätt kunde knuffa undan med en bil i full fart, balkarna i 
betong med sina utstickande armeringsjärn som rostade i no-
vembervinden kom senare; »De kommer ju inte att skjuta på 
oss, vi har en stor, tung bil, vi skulle kunna köra runt stan, över 
åkrarna, vi ger dem pengar«, jag blev arg, grälade, grät: »Vi 
måste hämta mamma och Lenka, vi måste åtminstone försöka«, 
och en av de där kvällarna ledde det ständiga grälandet till att vi 
for – Serjozja stoppade pengar i fickorna, han sa inget, såg inte 
på mig, knöt skorna, gick ut, kom tillbaka efter bilnycklarna; 
jag blev så rädd att han hade ändrat sig att jag högg första bästa 
jacka från en galge och ropade till Misjka:

»Vi åker och hämtar mormor, öppna inte för någon, hör du 
det?« 

Och utan att vänta på svar sprang jag ut efter Serjozja.

I bilen satt vi tysta. Vägen låg tom och mörk, vi hade ett par mil 
att köra innan gatubelysningen började, en och annan bil kom 
åkande mot oss – i kurvorna syntes först ett disigt moln av glest 
vitt ljus som sedan blinkade till och förvandlades till mattgult 
halvljus, blinkningarna från de mötande bilarna kändes som häls-

ningar och fick oss att känna oss lugnare; jag såg på Serjozjas pro-
fil, de envist hoppressade läpparna, och jag vågade inte sträcka ut 
handen och röra vid honom, rädd att störa hans ingivelse som 
efter flera dagars gräl, tårar och tvivel hade fått honom att höra 
på mig, åka iväg med mig, jag bara såg på honom och tänkte: jag 
ska aldrig mer be dig om någonting, hjälp mig bara att hämta 
mamma, snälla, hjälp mig.

Vi passerade samhällen med små villor hopgyttrade som myr-
stackar, fönster som glimtade fridfullt i mörkret, vi kom ut på 
den upplysta delen av sträckan, gatlyktor lutade som stora träd 
sina gula huvuden över den breda vägen, på ömse sidor låg stora 
nersläckta köpcentra, tomma parkeringsytor, sänkta vägbommar, 
reklamskyltar »Knjazjie Ozero – ett område för eliten«, »Mark 
direkt från ägaren – från 1 hektar«; när vägspärren som blockera-
de infarten till staden dök upp förstod jag först inte ens att detta 
var avspärrningen: två patrullbilar parkerade tvärs över vägen, 
den ena med påslagna lyktor, en liten grön lastbil vid vägkanten, 
några långa betongbalkar utlagda på asfalten – på avstånd likna-
de de vita jätteskumbananer –, en ensam mänsklig gestalt. Allt 
detta såg så oseriöst ut, som om det var på låtsas, att jag först fak-
tiskt fick för mig att vi skulle klara det, och medan Serjozja sänkte 
farten tog jag fram min telefon och slog mammas nummer, och 
när hon svarade sa jag:

»Säg ingenting, vi kommer och hämtar dig nu.« 
Så tryckte jag på Avsluta.

Innan han steg ur bilen öppnade Serjozja handskfacket och stäng-
de det igen, men utan att ta fram något; han lämnade motorn på, 
och jag satt kvar i framsätet och såg efter honom när han gick 
mot avspärrningen. Han rörde sig långsamt, som om han i tankar-
na gick igenom det han skulle säga, jag tittade på hans rygg, sedan 
hoppade jag ur bilen – på ljudet märkte jag att dörren inte slog 
igen, men jag vände inte tillbaka och jag började nästan springa 
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efter honom, och när jag hann ifatt honom stod han redan fram-
för mannen som liknade en klumpig björn i sin kamouflageuni-
form; det var kallt, under hakan på mannen hängde en mask 
som han skyndade sig att kränga över ansiktet så fort vi steg ur 
bilen, utan framgång försökte han flera gånger få tag i ändarna 
på den med sin tjocka handskklädda hand. I andra handen hade 
han en halvrökt cigarett. I en av patrullbilarna bakom honom 
kunde man ana några gestalter och en svagt upplyst liten skärm 

– jag fick för mig att de tittade på teve, att de var vanliga män-
niskor, sådana som vi, att vi skulle kunna komma överens.

Serjozja stannade på ett par meters håll – och i tankarna beröm-
de jag honom för det, mannens febrila försök att dra på sig mas-
ken fick mig att gissa att han inte ville att vi skulle komma nära; 
jag stannade också och Serjozja sa med överdrivet munter röst – 
den där rösten som man brukar använda när man talar med trafik-
konstaplar och ordningspoliser:

»Jo ursäkta, kapten, men hur gör vi för att komma in i stan?« 
På tonläget och på sättet att knipa ihop läpparna märktes det 

hur svårt det var för honom att åstadkomma den otvungna frå-
gan, hur obehagligt det var för honom att spela en vänskaplighet 
som han på inget vis kände, hur osäker han var på att lyckas; 
mannen fick masken på plats och lade handen på karbinen som 
han hade hängande över axeln – det fanns inget hotfullt i rörel-
sen, det såg mera ut som om han inte hade någon annanstans 
att göra av handen; han teg, och Serjozja fortsatte med samma 
onaturligt hyggliga tonfall: 

»Jo alltså, det är väldigt viktigt, hur mycket ska du ha – en fem-
ma? Vi kan kanske komma överens?« 

Och han stack handen i fickan. Ena dörren i patrullbilen bakom 
öppnades på glänt, och i samma ögonblick lade mannen handen 
på sitt vapen och sa med en röst så ljus att man kunde tro att han 
fortfarande var i målbrottet:

»Det går inte, ni får vända om«, och han pekade med handen 
som höll den fortfarande rykande cigaretten i riktning mot av-
spärrningen, och vi följde båda automatiskt hans hand med blick-
en – en bit av avspärrningen var prydligt borttagen och i snön 
syntes ett tydligt hjulspår på ömse sidor om kedjan. 

»Men var lite hygglig nu, kapten«, började Serjozja, och jag hade 
redan förstått på den beväpnade mannens ögon att det inte skul-
le lyckas, att det inte tjänade något till att kalla honom kapten, 
att erbjuda honom pengar, att nu skulle han kalla på de andra och 
vi bli tvungna att gå och sätta oss i bilen, vända i spåret som hade 
gjorts av andra som liksom vi försökt ta sig in i den avspärrade 
staden för att ta med sig någon som de älskade därifrån, någon 
som de oroade sig för, och jag knuffade undan Serjozja och tog 
fyra steg framåt och ställde mig tätt intill mannen med vapnet, 
och först då såg jag att han var väldigt ung, kanske tjugo, och jag 
ansträngde mig för att se honom rakt i ögonen – han försökte 
undvika min blick – och sa:

»Du, hör på nu.«
 Jag sa »du«, fast jag aldrig någonsin brukar dua någon, det 

är viktigt för mig – »ni« skapar distans – där står jag, en vuxen, 
bildad, framgångsrik kvinna, och där står den där pojken med 
mörka koppärr på kinderna där de inte doldes av den vita mas-
ken, men nu står det helt klart för mig att jag måste säga just 
så: »Du, hör på nu«, säger jag, »du förstår, min mamma är där, 
min mamma är där inne, hon är helt ensam, hon är frisk, du har 
säkert en mamma som du älskar, så snälla släpp in oss, ingen 
kommer att märka något, ja, om du vill så kan jag åka ensam, han 
kan vänta på mig här, jag har ett barn hemma, jag kommer ga-
ranterat tillbaka, jag lovar, jag åker ensam och kommer tillbaka 
om en timme, släpp in mig.«

Han fick något osäkert i blicken, jag märkte det och gjorde mig 
beredd att fortsätta övertalningen, men nu dök ännu en person 
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upp bakom hans rygg, med en likadan mask och ett likadant 
automatvapen på axeln:

»Semjonov, vad är det som pågår här?« 
Och jag försökte nu stirra honom i ögonen, innan de hann se 

på varandra, och satte igång att prata snabbt, för att de inte skulle 
få tid att tänka efter:

»Grabbar, släpp igenom mig, snälla ni, jag måste hämta mam-
ma, mamma är kvar i stan, min man väntar kvar här hos er, jag 
är tillbaka om en timme, ni behöver inte ens låta honom sitta hos 
er i bilen, Serjozja, du har rejält på dig, inte sant, du kan gå runt 
här i en timme, jag ska skynda mig …« 

Den äldre sköt plötsligt undan den unge Semjonov med hans 
nästan utbrunna cigarett i handen, tog ett steg framåt och sa högt, 
han nästan ropade:

»Det är inte tillåtet, har vi sagt, det är inte något jag hittar på, 
vänd om nu, jag har mina order, gå tillbaka till bilen.« 

Han viftade med vapnet, och inte heller nu fanns det något 
hotfullt i hans rörelse, men jag hann inte säga något mer därför 
att den unge Semjonov, som motvilligt kastat ifrån sig fimpen 
och trampat på den, sa nu med ett nästan medlidsamt tonfall:

»De har dragit taggtråd vid ringleden, det är en avspärrning 
till, även om vi släppte in er kommer ni inte förbi där.«

»Vi sticker, hjärtat, kom nu, de släpper inte in oss, det tjänar 
inget till«, sa Serjozja och tog mig i handen och drog mig nästan 
med våld mot bilen. »Tack, grabbar, jag förstår«, sa han och drog 
mig med sig, och jag visste att det var lönlöst att protestera, men 
ändå sökte jag efter något att säga som skulle få dem att släppa 
in mig, men ingenting dök upp, ingenting, och när vi hade satt 
oss i bilen öppnade och stängde Serjozja handskfacket igen och 
sa innan han började köra:

»Det där är varken polisen eller trafikpolisen. Titta på unifor-
men, Anjka, det är reguljära trupper.« 

Och medan han vände bilen, medan spåret i snön knastrade 
under hjulen, tog jag fram telefonen och slog mammas nummer, 
det första under bokstaven »M«, »Mamma«, hon svarade efter 
första signalen och ropade:

»Hallå, Anja, vad har ni för er där borta?«
Och jag sa – nästan lugnt:
»Mamma lilla, det gick inte, vi måste vänta, mamma, vi ska 

tänka ut något.«
En liten stund sa hon ingenting, det var bara hennes andetag 

som hördes, lika tydligt som om hon suttit bredvid mig i bilen. 
Sedan sa hon:

»Javisst, lilla du.«
»Jag ringer till dig sen, i kväll, okej?« 
Jag lade på och började rota i fickorna, jag var tvungen att resa 

mig till hälften från sätet, vi var redan på väg tillbaka hem, snart 
skulle vi lämna den upplysta delen av sträckan – jag såg redan 
framför oss hur det gula ljuset upphörde och avlöstes av villaom-
rådenas glittrande fönster, hemma väntade Misjka på oss. 

»Fattar du, jag glömde cigaretterna hemma«, sa jag och bör-
jade gråta.

På dagen en vecka senare, tisdagen den sjuttonde november, dog 
mamma.

Ð  +  Ð

Den här drömmen hade jag haft i hela livet – ibland en gång om 
året, ibland mer sällan, men varje gång som jag började glömma 
den kom den obönhörligt tillbaka – jag måste gå någonstans, 
inte särskilt långt, mamma väntar på mig där, och medan jag 
oändligt långsamt rör mig framåt, stöter jag på några ovidkom-
mande personer, och jag fastnar i samspråk med dem som i en 
spindelväv, och när jag till sist äntligen är nästan framme vet jag 
plötsligt att jag har kommit för sent, att mamma inte längre är 
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kvar, att hon inte finns någonstans, att jag aldrig mer kommer 
att få se henne. Jag brukade vakna av mitt eget skrik, med ansik-
tet vått av tårar och skrämma min man som låg bredvid mig, och 
även om mannen som låg bredvid mig tog mig i sin famn och 
försökte trösta mig, drog jag mig undan och knuffade bort hans 
armar, förlorad i min egen ohjälpliga ensamhet.

Den nittonde november tystnade vår telefon för gott och samti-
digt slocknade också Internet. Det var Misjka – den ende som 
åtminstone försökte låtsas som om livet pågick som vanligt – som 
upptäckte det; när jag vaknade ur det halvsovande komatillstånd 
som tabletterna försänkt mig i – Serjozja tvingade mig att ta 
dem varje gång som jag började gråta och inte kunde sluta – gick 
jag för att ta reda på var de befann sig, de båda människorna som 
jag hade kvar. Ibland hittade jag dem båda lutade över datorn i 
färd med att läsa nyheterna, men ibland var Serjozja utomhus – 
jag tror att han höll på med att hugga ved, trots att det var svårt 
att tänka sig en mer meningslös sysselsättning, och Misjka – Misj-
ka satt fortfarande vid datorn och tittade på trailers på Youtube 
eller spelade onlinespel, och när jag såg på honom började jag 
gråta och hulka igen; nu slog det i ytterdörren och kall luft svepte 
in i huset, Serjozja dök upp, han tog med mig till sovrummet 
och gav mig ännu en tablett. Dagen när uppkopplingen försvann 
vaknade jag av att Serjozja ruskade mig i axeln:

»Nu har du sovit nog, hjärtat, vi behöver dig. Telefonen är död, 
Internet också, vi kan bara få nyheter via parabolen och varken 
Misjkas eller min engelska räcker till.«

Jag gick ner till vardagsrummet och hittade Misjka på soffan 
framför teven – i knät hade han Oxford English Dictionary, i 
ansiktet ett koncentrerat och olyckligt uttryck, som om han var 
med om en tentamen. Runt omkring honom satt idel vuxna: 
den tjusiga Marina från trevåningspalatset i sten med de hem-
ska små tornen mittemot oss på andra sidan vägen och hennes 

tjocke man Ljonja, som Serjozja spelade kort med på söndagar-
na. På golvet bredvid soffan satt deras lilla dotter – framför hen-
ne stod skålen med snäckor som vi hade haft med oss hem från 
vår bröllopsresa; att döma av hennes putande kind hade hon 
redan en av snäckorna i munnen och en tunn glittrande saliv-
sträng löpte från hennes haka ner till resten av våra dyrbarheter. 
Serjozja höll mig under armen utför trappan – uppenbarligen 
hade två dagars tabletter och tårar inte gått spårlöst förbi, för 
när Marina fäste blicken på mig (trots den tidiga timman var 
hennes makeup oklanderlig – det finns kvinnor som lyckas se 
fullständigt sagolika ut vilken tid som helst på dygnet) förde 
hon snabbt handen till munnen och försökte till och med resa 
sig ur soffan:

»Anja, du ser förskräcklig ut, du är väl inte sjuk?«
»Vi är friska«, sa Serjozja snabbt, och jag blev omedelbart arg 

på honom för den där brådskan, som om det var vi som satt i 
Marinas vardagsrum och lät vårt barn suga på deras oskattbara 
souvenirer. »Det som har hänt, förstår ni …«

Innan han hann tala till punkt – och jag kände att det var myck-
et viktigt för mig att inte låta honom göra det – gick jag fram till 
flickungen och bände upp hennes salivblöta små fingrar, drog 
undan skålen och ställde upp den på spiselkransen:

»Marina, ta ut den där snäckan ur munnen på henne, hon kan 
kvävas, det är faktiskt ingen karamell.«

»Nu känner jag igen dig«, sa Serjozja lättad med låg röst, vi 
såg på varandra och jag kunde inte låta bli att le mot honom.

Jag tålde inte de där två – varken Marina eller hennes enkel-
spåriga, högljudda Ljonja, lika äckligt full med pengar som med 
dåliga skämt; i källaren hos Ljonja stod ett biljardbord och när 
han var ledig brukade Serjozja gå dit och spela ibland – första 
halvåret som vi bodde i byn brukade jag försöka göra honom 
sällskap, men jag insåg snart att jag inte klarade av att låtsas att 
jag hade roligt tillsammans med dem – »Hellre inget socialt liv 



22 23

alls än den där förskräckliga parodin«, sa jag till Serjozja och 
han svarade: »Vet du, hjärtat, så där kräsen får man inte vara när 
man bor på landet, man måste umgås med sina grannar«; och 
nu satt de där båda i mitt vardagsrum på min soffa och min son 
försökte med förtvivlans mod översätta CNN-nyheterna åt dem.

Medan Marina fiskade fram den sista snäckan ur munnen på sin 
dotter, daskade Ljonja hemtamt med handen bredvid sig i soffan 
och sa:

»Kom och sätt dig, Anjka, och översätt. Telefonerna är döda, 
våra reportrar bara ljuger, de har ingen skam i kroppen, det säger 
alla, och jag vill veta vad som händer i världen.«

Jag satte mig längst ut på soffbordet – hellre dog jag än satte 
mig bredvid honom – vände mig mot teven och genast försvann 
Marinas hjälplösa daltande »Dasja, spotta, spotta med detsam-
ma« och Ljonjas högljudda skämtsamheter »barnflickan är i 
karantän, Marinka måste hitta tillbaka till sina moderskänslor, 
än så länge går det inget vidare, som du ser, Serjozja«; jag höjde 
armen och de tystnade direkt, jag lyssnade och läste texten som 
löpte nertill i bilden, det gick tio minuter, en kvart, det var full-
ständigt tyst i rummet, och sedan vände jag mig mot dem – Ma-
rina satt nu som förstenad på golvet, i handen kramade hon den 
blöta snäckan som hon fiskat ut ur munnen på Dasja, Ljonja höll 
handen för munnen på flickan som han lyft upp i famnen, och 
hans ögon var mycket allvarliga, ett så vuxet uttryck hade jag 
aldrig förut sett hos honom; bredvid Ljonja satt Misjka orörlig, 
hans smala ansikte med den långa näsan, de nerdragna mungi-
porna, ögonbrynen lyfta som på en Pierrotdocka, lexikonet som 
glidit ur knät ner på golvet – det var tydligt att hans kunskaper i 
engelska ändå räckte till för att han skulle förstå det viktigaste.

Utan att se på Serjozja, som stod bakom soffan, sa jag:
»De säger att det är likadant överallt. I Japan har sjuhundra-

tusen insjuknat, kineserna har inte lämnat några uppgifter, Aus-
tralien och England har stängt gränserna men det har inte hjälpt 

– det verkar som om de också har varit för sent ute; det förekom-
mer ingen som helst flygtrafik. New York, Los Angeles, Chicago, 
Huston – alla stora städer i USA är i karantän och i hela Europa 
är det lika djävligt – kort sammanfattat. De säger att man har upp-
rättat en internationell fond och att man arbetar på att framstäl-
la vaccin. De säger också att det inte kommer att finnas något 
vaccin förrän tidigast om två månader.«

»Och vad säger de om oss?« 
Ljonja lyfte bort handen från munnen på flickan som genast 

satte igång att suga på tummen; de tittade båda på mig och för 
första gången såg jag hur lika de var – den stackars flickungen, 
det fanns ingenting hos henne av Marinas förfinade drag, hon 
hade Ljonjas tättsittande ögon, tjocka, degiga kinder och en liten 
trekantig haka som stack fram under dem som en ärta.

»Vad tror du de bryr sig om oss. Om oss har det inte sagts 
mycket ännu. Att det är illa här också – särskilt i Fjärran Östern, 
gränsen till Kina går ju inte att stänga, de säger att en tredjedel 
av befolkningen där är smittad; Petersburg är stängt, Nizjnij 
Novgorod är stängt.«

»Och Rostov, säger de något om Rostov?«
»Ljonja, de säger ingenting om Rostov, de pratar om Paris, om 

London.« 
Det var faktiskt en angenäm känsla att ha fyra par förskrämda 

ögon fästa på sig; de väntade på varje ord från mig som om allt 
hängde på dem.

»Jag har min mamma i Rostov«, sa Ljonja tyst. »Jag har inte 
kunnat komma fram till någon där på en vecka, och nu är telefo-
nen helt död. Serjozja, vad är det med Anja? Anja, vad är det?«


