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Ur det svarta

dikter och dagboksutdrag
Christine Hellqvist

Little did I know

James Taylor
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Tack
till alla er som funnits vid min, Jons, Johannas och
Idas sida genom dessa mörksens tider. Till er som
läst manus och stöttat; Lisa, Anna, Eva, Sten, Anne,
Manne, Mats, mamma Sonia, min syster Annica,
Christer, Peter och Björn på Scandinavian Songs,
Thomas, Anna-Greta, Birgitta, Ola med flera.
Särskilt tack till min själslige broder Patrik Gunnar
som gjorde boken så vacker. Love you.
I ensamhet kan ingen leva. Utan er och andra goda
vänner, skulle det inte funnits en chans att gå vidare.
Ni har burit mig över vattnen.
Christine
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Förord
Min älskade dog den 20 maj 1996, helt oväntat.
Hans officiella dödsdatum är den 22 maj, eftersom
det var då de gjort alla tester som visade att han var
hjärndöd, det var då alla apparater som
pumpade luft in i hans kropp och höll blodtrycket
uppe, stängdes av. Det var då han blev vit som vax
och bröstkorgen slutade häva sig. Men egentligen
gick han över gränsen två dagar innan, då hans
kropp plötsligt, efter ett par dagars krämpor, som vi
tolkade som nackspärr, kollapsade i en stor subarachnoidalblödning och en massiv hjärtinfarkt.
Han garderade sig. Han dog som han levat, utan
tvekan. Tydligt.
Min man och barnens pappa, och som det borde
blivit, en morfar, var borta ur våra liv. Ofattbart är
ett alldeles för svagt ord.
Hur jag tog mig igenom tiden efter hans död, hur
jag utvecklades, hur detta nya kapitel startade är
vad jag vill förmedla i den här boken. Barnens
historia är deras. Jag har försökt följa dem, stötta,
få dem att inte stänga igen om sin sorg, men alla
har sin egen väg att gå. När detta skrivs, i denna
upplaga av boken, har det gått långt över två decennier. Barnen är sedan länge vuxna, har varit med
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om stora händelser i livet, som Roger inte fått delta
i. En av dem har blivit förälder. Vågorna efter förlusten fortsätter att svalla, om än inte så förlamande
tunga. Men ändå. “Du har varit död så himla länge,
det kunde jag aldrig tänka” som jag skrev i en låt på
min skiva Underverk. “Så mycket du har missat...”
Kanske kan dessa anteckningar, dessa dikter, vara
ett stöd och en inspiration för dig som befinner dig
i en liknande situation. jag kände tidigt att det som
hänt mig inte skulle få passera i tysthet. Vårt liv tillsammans var värt så mycket, vi hade en oerhört tät
relation, både som älskande och i arbetet, särskilt
de sista åren.
Det jag beslutade mig för sommaren -96, den
kaotiska, var att aldrig släppa bitterheten innanför
tröskeln och i mina starkaste ögonblick kunde jag
redan då betrakta det som hänt som den största
utmaning jag nånsin fått.
Att söka min egen väg var smärtsamt, den hade
ju varit så sammanflätad med Rogers, och långa
perioder vägrade jag helt att acceptera att våra vägar inte vara identiska eller åtminstone skulle löpa
parallellt under den tid vi borde haft, den tid man
förutsätter skall vara en given, tills vi blev gamla
och dog en naturlig död. Som man säger.
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Men en dag i januari 1997 när jag gråtit mig
igenom ännu ett 20:e-datum, var det som om jag
hittade ljusknappen. Jag kom till insikt om att min
väg var min och jag kunde släppa honom fri. Den
dagen satt han inte i min grotta, som han brukade
när jag mediterade, han satt strax utanför med
armarna om knäna och log förnöjt. Det stärkte mig,
samtidigt som det var smärtsamt.
Allt är smärtsamt under en tid som denna.
Skrattet och gråten kolliderar, det är en balansgång
på en knivsegg när man försöker få vidare. Den här
boken är fylld av smärta, men jag hoppas att min
kamp för en ny, egen tillvaro kan få dig att le genom
tårarna. Att du känner igen en del av det, vi är så
lika egentligen, även om livssituationerna skiftar.
Vi är delar av det stora miraklet, där liv och död är
varandras förutsättningar och där vi kanske får det
vi ska ha av lärdomar.
Vi är alla förenade.
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År ett

Jag har sett min älskade dö
Han dog framför mina ögon
Dog i mina armar
Sen igen
När allt blev stilla, bortom tekniken
Jag ropade men det var för långt,
för sent
Röda mattan redan utrullad
Ljuset för starkt i tunneln
Min älskade gick
Dörren mellan oss slöts, lufttätt, ljudlöst
Allt var sagt
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Koncentrationslös
Glömmer, virrar
Som gammal
Så gammal, plötsligt
Gamla ögon
Nya streck
Lågan flämtar bara, motvilligt
Tyst
En sista rest av det som var liv
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Fläktsurr här
Tuppen, hanen, har galit
Barnen sover
Kunde ha varit idyll, en solig dag väntar
Bougainvillan blommar
Getterna glor
Kunde ha varit paradis
Stranden, vågorna, fåglarna
Tre veckor nu, sedan
Det definitiva, det bleka, stilla
Vi har aldrig varit ifrån varann
i tre veckor, aldrig, aldrig
Och nu är det över
Allt stannar, grånar
Allt över
Rötterna uppfläkta, avskurna
Djupa hack i det jag trodde var jag
Allt över
Sov, barn
Så ni slipper
En stund till
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Det var ju du
Det var ju du som skulle
Vi som skulle
Bara dina händer, bara du som skulle
se och smeka
Vi som visste
Historien bakom streck och prickar
Hud som tänjts av barnen våra
Vi
Två
I evig förening, som hand i handske
Minsta nyans
Fingertoppar
Det var ju du
Hela vägen hem
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Och nu då
Rött hus med vita knutar
Rosor och grönsaksland och katter
och kattungar och höns
På fyrkantig ruta
I liten stad
Foton och videorullar
Ett par brev
Strumpor, kalsonger, skjortor
Plattor
Mina dagböcker
Det är allt
Så futtigt
Så hånflinande lite
Mitt hem är ett hus
Bara
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Månadsdikt 20 juni
Nu tickar sekunderna
som de gjorde
Också mitt i kaoset, paniken
Mitt i mina rop, min ångest
över dina blå ögon, oseende
Över din, min, kropp, så slapp
Över din mun, som jag kysst på morgonen
Som jag nu försökte blåsa livet
tillbaka genom
Över bröstkorgen som inte ville
Fladdret under revbenen
Sekunderna tickar oförtrutet
Tio minuter var tusen år
Jag blåste, bankade, bollade med dig
Fingrarna mina kröktes som när jag fick,
försökte få ut Jon
Lyckades inte nu heller, själv
Få liv, få liv tillbaks
Det var förbi
Du kanske såg mig från taket
Då vet du att jag i alla fall försökte
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Min älskade, grå, med tungan slapp
Med de sista egna, snarkande andetagen
Det ljudet
Din kropp
Jag tänkte, hjälp, hur går det med din nacke
nu då, din nackspärr
så slapp, plötsligt, kommer att göra ont sen
Tänkte jag
“Håll påsen!” sa rappa killarna
“Han får ingen luft, pumpa!” vrålade jag
snyftade jag, höll för ögonen, sa
“Det händer inte, detta händer inte”
kände nånstans att det var över
Vårt liv är över.
Det var det.
Älskade min vän, att du skulle iväg så tidigt
Här är vi nu, gråtande
vid ditt svarta futtiga kors
med lilla vita namnbrickan
gröna spetsvasar, ett par stenar
några armband från okända rockare
Där är du.
Där är jag ofta, i midsommarn
Där är du inte bara, det är vad jag hoppas,
inte bara
Jag vill vara hos dig. Alltid.
Jag är din.
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Så skört
Jordelivet
Hinnor, vätskor
Gaser vandrar
Muskler dras samman, släpper
Synapser, reflexer
Så skört
Att det överhuvudtaget?
Märkligt
Skönt att veta att din tillvaro är
Så nära
Så nära
Älskade
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Månadsdikt 20 juli
Nyss log himlen
Ett brett leende i alla färger
En regnbåge, mitt i solen
Åt fel håll
Åh, du
Det gjorde du bra
Men jag saknar dig så
Den här stunden, detta datum
Är fullkomligt outhärdlig
Domen
En dörr som slog igen och en annan
som slogs upp
Till ett annat liv
Som jag inte
Vill
Johanna har åkt tåg för första gången
Till Malmö och Ida
Bara en kattunge kvar
Bara Jon och jag här
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Och porl från fontänen
Sol
Grönska
Du log
“Nu är det Musik Direkt i himlen”, sa Jon,
“med Jimi och grabbarna.”
Du log däruppe.
Jag älskar dig.
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Älskade kamrat
Sjuttio dagar har gått
Vinden blåser i gräset
Som den alltid gjort
Men vi som går här
Är inte desamma
Havets vågor rullar
Lika envist som förut
Men vi som vandrar stränderna
Är helt andra
Moder Jord hyser oss än en stund
Vi som är kvar, förvandlade
Och stjärnorna lyser
Över oss alla
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Å, Roger, vet du vad du är?
Du är en varm vind i mitt inre
Du är den goda kraft
Som får träden att bli träd
Starka, sega, uthålliga
Och så vackra
Du är skrattet som lyser världen
mening och nytt mod
Det blå i dina ögon färgar sommarhimlen
Du är all kärlek jag känner
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Är det Nangijala
Roger
Finns du
Roger
Jag anropar
Jag går sönder
Ser du mig
Kan jag tro
Kan jag tro
Får jag
Är det mer än
Syn och hörsel och allt detta runt
Är det mer
Eller
Jag kan inte
Var där
Lova mig
Det Måste Vara Mer
Snälla änglarna
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Kanske lättar småningom tyngden
Kanske lyfts blicken
Kanske bubblar skratten igen
Kanske vinkar en vit gardin
Kanske är du alltid
Kanske är vi alltid
Oavsett
I glädje och värme och minnen
och i en annan tid
Många varv
Många varv
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Att hålla på
Hålla i, hålla tag
Trotsa döden varje morgon
Kanske ser jag blommorna jag sätter nu
Med ett särskilt leende en gång
Dessa stenar, från ditt barndomshem
Som jag släpade och lade
Själv, med dig på axeln
Lätt som luft,
vingarna kittlande mitt ansikte
Att stiga upp
Ur sängen
Varje morgon
Greppa redskapen
Mer eller mindre fast
Gå ut, gräva och så
Trotsa döden
En gång till
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Lyfta händer och hjärta mot solen
Ge mig hän
gå vidare
Vara här, innan jag också lämnar
Mina tårar vattnar
Allt det vackra
Det gröna blir så grönt
Alla kronblad lyser
En hyllning till dig, min älskade
Till varje steg du tog
På denna bit av jorden
Som vi lånade en stund
Jag skall känna den svarta myllan
I mina händer
Vårda, värna, låta växa
Fjärilar och fåglar
Igelkottens rullande, tysta piggnystan
Hemlighetsfull, så gammal
Jag skall plantera ännu ett träd
Jag skall låta cirklarna löpa
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Månadsdikt 20 november
Det ÄR november
Överallt
Inombords, ute
Grått över fälten
Kråkor och kajor
Nåt ynkligt svirr från sidensvansarna
Kalt, kallt, allt
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Inget liv idag, magont, tyngd, ok
Ett halvår sen
Måste vara med om det igen
Och igen
Inget får distrahera
Undviker nu
Människorna
In i orden, levande ljusen, barnen
Inget mer
De sista timmarna tillsammans
Klockan är halv fem
De sista dyrbara timmarna
Tiden går fram som en stålkäftad tanks
Oupphörligen, obönhörligen
Ibland är jag i takt
Ibland hänger jag i blödande naglar
Nu skall jag tända ett ljus
Under björkarna
I det becksvarta
Vad annat finns det?
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Månadsdikt 20 februari
22 januari bestämde jag mig för att leva
Köpte sopkvast
Läste Min väg genom sorgen
av Carin Holmqvist
Gjorde avstamp
Såg att jag har min egen väg att gå
Du hade din, Roger
Ute ur tunneln, den längsta
Energi, lite ljus, trots vinter runt om
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Men skört, skört är det
Tunn som siden är lusten att leva
Vågskålarna vaggar lätt
Balans på en nål
Igår slog det över igen
I det svarta
trött, besviken, jobbskit
Lusten har ingen väg ut
Den finns där, men så svårt så svårt
Att låta den flyga
Att låta barnet dansa
Vill släppa taget om görandet
enligt regler och avtal
och knastertorra beslut
Påpassad av småbarn i sandlådan
som slåss för sitt
Borde kanske släppt, gett mig hän
gett mig av
Sålt, bytt,
Gått, lämnat
Det ligger nära
Hade jag varit ensam - bye bye
Rätt ut i världen
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Nu måste det tänkas
Vuxenjaget styr
Planeras, barnen, huset
Pengarna
Vad vill JAG?
Kanske dags titta på det
Jag vill skriva, sjunga, dansa, lyssna,
förmedla
Hör du det, mannen i mig, hjälp mig dit!
Hjälp mig fullfölja
Någon enda gång
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Reste mig ur soffan
Fötter i golv, vikten framåt
Tryck neråt, press upp
Mot tyngdkraften
Som hela tiden försöker få mig att stanna
I fosterställning, tryckt mot jorden
Där du vilar
Min första impuls
När allt detta tog sin början
Ner, ner på golvet
IVA:s toalett
Kved, i kramp
Sjukhusdoften
Armbågskranen
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Reste mig ur soffan ikväll
Fast tyngden var här
Grå, igenkännlig, välbekant
Tog mig fram
till kaminen
Öppnade luckan
Sot och flagor
Kapade lister som tändved, rapsolja
Arbetet Nyheternas TV-program
Torkade av glaset
för att kunna följa lågornas slickande dans
Obevekliga när de väl satt fart
Tyglade bakom fyrkantsglaset
Det tog sig
Hämtade av julbjörkveden, säckarna
Det snöar än
23 april
Reste mig ur soffan
Tände en eld
För dig
Och livet
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Ur dagboken

Du sa ofta att du inte hade tid med skitsaker - tiden
var för dyrbar. Om vi vetat hur dyrbar.
Jag skall skriva sånger till dig, jag skall verka i din
anda, jag skall skriva och skriva och sjunga och ta
hand om barnen så väl jag nånsin kan.
När jag reser är det med dig, när jag sover är det
tätt intill dig, när jag vandrar i skogen är det alldeles bakom dig, i dina fotspår.
Du lärde mig så mycket och i din närande närhet
vågade jag ta några extra steg, gå vidare med mig
själv, du accepterade, lyssnade, tryckte aldrig ner...
Jag skall söka dig i sanden, bland snäckor och
stenar, jag skall sjunga för dig, min älskade.
maj 96

Ute doftar syren och äppelblom.
Helt meningslöst.
maj 96
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Vikarier. Du var min bästa vän. Viktiga vikarier.
Du bor här nu, i min bok, i mina drömmar, i vinden, vattnen, i minnena. Jag når dig inte på annat
vis.
De är här, de andas, jag måste ta emot hjälpen, ge
tillbaks, måste klamra mig fast vid världen, den
fysiska, ännars försvinner jag in i mörkret och
kommer aldrig tillbaka. Är skyldig livet och barnen
att hålla mig kvar. Vännerna hjälper mig.
juni 96

När jag satt på dass här i Säm förut, kom en liten
trösttanke; nu, när vinbärsbusken frusit ihjäl och
är borta öppnar sig istället vyn mot gräs, hundkex,
blåeld... Fattar du?
Man saknar busken alldeles otroligt, men det fanns
nåt bakom den som var njutbart också. Kanske kan
det överföras på det som hänt, jag vet inte. Inte för
att du stod i vägen för nåt jag ville, men vi två tog ju
tid, ville ju ha vårt, vi vårdade oss.
Nu har jag barnen att vårda, och hemmet, jobbet,
ekonomin. Sen måste jag fylla på med hundkex
och blåeld och gräs. Vandringar, skrivande, musik,
meditation, kanske Tai Chi, lära mig nåt, rida, träffa
vänner.
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Jag måste ju vara kvar och du vet att jag i grunden
älskar den här jorden. Och livet här hade jag skrivit
för två månader sen, men det gör jag inte nu.
Det dröjer.
juni 96

Det här är en bergsbestigning och det är det högsta
berg jag skådat, jag ser inte toppen. Vissa dagar,
stunder, är det lodrätt, naglarna blöder, svårt att få
fäste. Riddar Kato småler. Andra stunder, dagar, en
någorlunda bekväm hylla att vila på, kärleksfullt.
Som nu i Säm. Lite vila, en smula överblick och
tillit.
Sen vidare igen, vassa utsprång, bråddjup, stup,
halt, svart berg. Obarmhärtigt. Så är det. En kamp,
smärtsam, tröttsam, energin går till det och bara
dit, nästan.
juli 96
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Vill du veta vad mina symboler står för, på skölden,
vad jag hoppas på av året som (kanske) ligger framför mig?
Överst en måne i vardande, står för hoppet, magin i
vardagen, för det sinnliga och vackra, maten, hemmet, jag själv, kanske, om det vill sig.
Trädgården.
Sen en fjäder, som symboliserar mitt kraftdjur
kondoren, för seglande på vindar, när de vill, för
visdomen och också för skrivandet som jag vill
skall bli något mer.
Och så bergstoppen, den jag inte ser ännu, ovan
molnen. Överblicken till slut, att se en mening, att
hitta ut, utan så mycken vånda, att sorgen byts ut
mot varmt vemod, att kärleken till dig är lika stark,
i evighet, att du alltid är mig nära.
Bladet står för kampen för jorden, walk your talk,
göra allt, göra sanning av tankarna. Vara sann och
Moder Jord trogen.
Och så vågorna, symbolen för våra själars gemenskap, vårt släktskap, alltid. Vi går tillsammans ännu.
Sist indiantecknet för vänskap och samhörighet.
Vi är alla grenar på det stora trädet.
juli 96
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Outhärdligt. Ändå lever jag. Hur? Hur?
Det är så bedrövligt djävla sorgligt alltihop och jag
känner mig så ensam, trött och ensam med allting.
Det var mycket för två, nu är jag själv med ansvar
och barn och katter och hus och blommor och
handla och packa och uppmuntra och jobba och
springa och hålla reda på. Usch, fy fan, säger jag,
vad jag inte vill det. Att vi inte fick fortsätta, jag är
så ledsen, så ledsen för det.
Hjälp. Nu sjunker jag igen.
juli 96

Jag älskar dig. Din kropp är begravd under björkar i
Alingsås, du själv svävar däruppe nånstans, ogripbar. Du besöker mig ibland i min grotta och i mina
drömmar. Du finns, det tror jag, och jag är till och
med nu, nästan säker på att vi kommer att mötas
igen.
Men de här dagarna och nätterna, höst, vinter, vår,
sommar, måne i nedan och ny, halv och full.
Vad gör jag med dem?
aug 96
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En tupp gal långt borta, hasseln utanför står så
grön, fast bladen är lite anfrätta, siar att sommaren
snart är över. Snart skall de gulna och falla, snart
skall höstvindar virvla med dem, snart täcker
frosten dem, där de ligger i gräset, ihoppressade. Så
är tillvaron beskaffad. Men energin och livskraften
bor i de svarta grenarna, hemligheten är förborgad
längst in i knopparna och i maj öppnas de igen.
Kanske blir det så för mig också - nästa maj blir en
förlossning mot nånting nytt, en ny sommar med
mindre mörker och plåga. Jag vet inte. Vet inte.
aug 96

Nån gång, när ljuset lyser särskilt klart i tunnelöppningen, kan jag känna en doft av frihet. Nu kan
jag bestämma själv. Snart alldeles själv, om några
år, när barna flyttat. Om mitt liv här är ämnat att
sträcka sig så långt. Än så länge är det bara ett litet
uselt frö, nästan osynligt, men det ligger där och
bidar sin tid. Kanske kan det bli nån sorts planta jag
kan lukta på, äta, njuta av, jag vet inte. Vi får se.
Du är i mitt hjärta. Hela tiden.
aug 96
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Det är just hur jag skall orka tycka att saker är
viktiga. Inte mycket känns viktigt. Petitesser och
detaljer. Människornas krafsande på det stora mysteriet, leading nowhere. Älskade.
Hur hade du mått?
aug 96

Min älskling, jag är förvånad över att nya dagar, nya
datum hela tiden rullar fram. Att jorden snurrar
därute, där du också är, att löv gulnar, att processer
pågår. Givetvis förmätet att tro att din död eller min
sorg, eller om det nu varit tvärtom, skulle påverka
det. Men eftersom omvälvningen i mitt inre universum är lika stor som the Big Bang, så tycker man att
det på något vis skulle avspegla sig i skeendet, i det
vi kallar verklighet.
Men icke. Sol upp, sol ner. Och sommarn är snart
ett minne.
aug 96
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Nu kom solen, min älskling, det glittrar i det vackra
böjda vasstråets alla droppar. Som en bro. Så enkelt,
en bro mellan vattnen, samma vatten, två punkter.
Så går våra liv, en glitterbåge emellan, där är du nu.
aug 96

Och grät gjorde jag igen ute på bryggan, den där
med två bänkar längst ut. Slog mig ner där en
stund, fick först en solglimt och en så mjuk bris att
jag på sittande rumpa lovade fortsätta in i livet. Sen
såg jag den tomma grå bänken mittemot, så
obarmhärtigt tom var den.
Själv. Ensam. Ingen mittemot. Det är tortyr. Du
satt där inte, med dina ögon ut över sjön, med dina
mjuka läppar, sträva kinder. Ingen du, ingen du.
Jag lipade och snorade så det var inte klokt. Fan att
man skall snora så förbannat, det borde räcka med
tårarna, tycker man.
aug 96
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Du, i natt, i denna konstiga brygd av slummer och
vaka, kom du tillbaks, så levande. Vi tog det hur
naturligt som helst, du behövde stryka några skjortor, sa du och jag började undra vad försäkringsbolagen skulle säga och omsider vaknade jag.
Egen tydning: Du vill tala om att du finns. I kärlek!
Ha! Så härligt!
Vaknade i ett hav av kärlek till människorna, till
rummet, som känns mitt nu, till livet här och på
andra sidan.
DET HANDLAR OM LIV OCH DET HANDLAR
OM KÄRLEK. OM KAMPEN MOT DRAKEN,
RÄDSLAN, SOM KRYMPER VÅRA HJÄRTAN.
aug 96
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Fast egentligen begriper jag ingenting. Hur kan du
vara borta, plötsligt? Är det så att döden är oss så
avlägsen, främmande, så främmande och skrämmande och precis som den inte fanns, är det därför
det känns så djävla konstigt? Eller?
Du var ju kropp med för korta hamstrings och
bakåttippat bäcken och födelsemärke på halsen och
mjukt hår på bröstet och knöliga fötter och nu är
du ingen kropp alls! Ingen doft, ingenting, ingen
vacker röst, inga ögon, INGA ÖGON, hur kan det
få vara så? Fattar inte.
sept 96

Morgnar och kvällar, dag efter dag, vecka följer på
vecka. Tid. Inget mer än lövens dalande, färgerna,
strecken i munvinklarna, kropparna som mognar på barna, mörkret som kommer och går. Tid.
Cirklar. Kanske mot större djup och visdom. Men
aldrig att den lämnar oss bakom sig, det gör den
inte, för du och vårt är i all min tid här, invävt i allt
jag gjort, gör och skall göra. I vartenda andetag
finns du, i varenda cell i min kropp bor du. “Så
nära, så hudlöst nära! (ur En droppe vatten)... jag
visste inte hur rätt jag hade.
sept 96
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Vi flög i natt, du, i ett litet flygplan flög vi, vars ena
motor pajade (herregud så tydligt!) och plötsligt
blev det bråttom, du ville byta sida med mig och
gjorde nån manöver så vi liksom blev tyngdlösa
och kunde byta plats. Sen landade vi, det gick bra.
Snacka om tydlig dröm! Du bytte sida, men du
finns ju kvar. Jag övertog rodret och satte ner oss.
Tänk.
okt 96

Norra huvudet, i västan, kall västan, men inte fan
gör det något när havet brusar långt därnere, när
“tuppar gal på avstånd” och när bok, ek och hassel
breder ut sig för mina fötter. Gud måtte varit på
ett strålande humör när han fick till detta. Det är, i
sanning, gudomligt.
Jag har känt på mig att Stenshuvud och jag passade
ihop och det gjorde vi.
okt 96
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Helst skulle jag vilja somna och vakna antingen
hos dig i Nangijala eller, möjligen, till en trösterik
vår med lärkdrill och med sorg omvandlad till
kärlek, tro, hopp och kreativitet. Eller till de vackra
stunderna av kärleksfull vänskap och sånt. Stunderna som får livet att kännas meningsfullt. Resten kan
fara åt helvete.
Jo, jag vet att jag måste söka och jobba och skapa de
där goda ögonblicken, jag vet, men det värker ju i
mig, det stjäl kraft, lust och livsmod.
Det är tufft som fan.
Tänk att få sova.
nov 96
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Och snö föll från himmelen och det vart vinter!
Och du, min gode man, har lämnat mig här med
min skyffel och de långa gångarnas trädgård.
Tur att jag brukade skotta förut också, du. Tjugo
centimeter har det nog kommit, mjuk, kall, torr
snö.
Lättskottad. Får se om vi tar oss ut imorgon. Sonen
rev av lite förut och jag tog en vända till nu för en
stund sedan...
dec 96

Natt, natt. Våken igen, oroligt, kallt härinne. Klump
i hals och bröst.
Den vilda svarta längtan, den är vad jag har, vad jag
fick. Längtan & jag är kamrater sen förr, nu har vi
flyttat ihop. Evig. Vild och evig, sa Andersson och
han visste vad han snackade om.
Närmar jag mig den drar den ihop sig, rymmer,
väntar mig en bit bort.
Min längtan.
dec 96
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Hu, nu blev det tufft. Julgranen står och glänser och
doftar, hyacinterna, julklapparna och så ingen du.
Det är inte klokt.
Jag skall byta lakan i min löjliga säng, sen in till
grannarna och äta skinka, har just skilts från min
kamrat och broder efter fotojobbet, dottern har
kompisar i uthuset, levande ljus, små paket och
glögg.
Snön är vit och vacker. Och så ingen du.
Vad skall jag, hur tar man sig igenom den här julen,
då?
Apelsin i taket.
Hyfsat städat.
Och så bara vi tre.
Ingen att luta sig mot. Ingen där.
Bara sängen och väggen, sängen och väggen, så
meningslöst.
Jultomten finns inte.
dec 96
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Men jag älskar ju denna jorden, samtidigt, jag
älskar markerna och krypen och det kärleksfulla,
sinnrika systemet, jag älskar fåglarna och fiskarna
och solglitter i vågorna och stormen och ekarna,
de sega, åldriga, älskar björkarnas svala skönhet,
det som blommar, bär frukt och multnar, som vi,
barnens händer och ögon, fjärilarna i kryddlandet,
äppelblommen och klipporna och törnrosor och
slån och doftande pioner, jag älskar minnena på
Nappesten och stigen dit, älskar de dalsländska
skogarna, älskar vindlande grusvägar och snötyngda granar och månen som står stor och gul
över skogen, jag älskar tyngden och lättheten, det
graciösa, det ändamålsenliga, det gamla, vackra, jag
älskar den jord som fött mig och som tar mig i sin
famn när jag följer dig bortom bergen.
Jag älskar samförstånd i ögonkast och vänners
skratt och varma händer och att lyssna, försöka
förstå och se och lära. Jag älskar ju livet.
Egentligen. Ändå vill jag till dig, så hett, tänk att en
enda älskad människa kan betyda i stort sett allt!
dec 96
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Kapitel tre?
Jo, jag tror det. Igår tog jag beslutet att fortsätta
leva. Det liv som givits mig, som inte blev det jag
planerade, men som är mitt. Min väg. Det var
förstås min väg förut också, men så inflätad i
Rogers, så självklart mixad och alldeles ljuvlig,
oftast.
Men i ett förhållande tonar man ner en del sidor,
andra växer, ibland stannar utveckligen upp, av
hänsyn, ibland stimuleras den. Roger gav mig
utrymme, han var en lyssnande människa med
förståelse, humor och fötterna i myllan. Oftast
växte jag.
Jo, jag skriver i tredje person nu. Tror att det är bra,
för att markera. Han vet allt som händer, han är här
och han gläds över mitt beslut, det är jag helt säker
på.
Jag har köpt en sopkvast på Balders Hage, som en
symbol. Ni skall här vårstädas. Har krupit runt på
botten länge nu, inte haft ork, vilja, att titta upp.
Allt grått. Men jag måste finnas här tills min tid är
över och jag också upplöses och går min älskling
till mötes. Jag är inte rädd för det och det är
befriande, en stor sak.
Men först måste jag leva.
jan 97
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Allt finns, bara man hittar ljusknappen.
Den kan gömma sig, i mörkret.
febr 97
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Sekunder, ögonblick. En fluga kryper ur sitt gömsle,
väckt av vårsolen. En nysning. En hand som stryker
en barnakind. Ett barn som föds. Ljus som tänds,
vindilar över vattnen. En människa dör. Smått och
stort. Villkoren.
På en sekund var mitt liv, som jag visste om det och
ville ha det, över. En hinna sprack, en muskel brast.
Allt över. Allt jag visste, ville.
Min älskade lyfte och flög. Villkoren.
Bara minnena kvar och där bor rösten, skratten,
smekningarna, rörelserna, doften, ljuden. De bor
här i mig, i barna, i alla som kände honom.
Han lättade och drog, fort, fort, så plötsligt att en
del av mig fortfarande ingenting begriper. Han
borde vara hemma nu, tycker man, sitta med näsan
i vårsolen med en pilsner och njuta.
Man tycker det.
Men allt vände, det stilla porlande flytet blev en
dånande fors, vårt liv tillsammans bröts sönder,
han virvlade bort och jag kastades mot vassa stenar,
snurrande i vattnet, gick nästan under, jag också.
Nu är flödet lite jämnare igen, men länge kommer
jag att pressas mot stenarna, när fallen kommer.
De kommer.
Villkoren.
mars 97
52

Trött idag, denna årsdag av stillheten. Planterade
vackert under björkarna, i blått och vitt och när
stunden kom var din sten inbäddad i blommor och
jag återupplevde det fasansfulla, värdigt.
Min älskade.
Som sagt, enda trösten är att vi alla skall samma
väg.
När jag blundade däruppe såg jag dig stående med
armen utsträckt, du pekade och sa:
– Gå! Gå nu!
Ja, Cirkeln är sluten, året är bakom mig. Jag skall gå
vidare.
Promise.
22 maj 97
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År två

Spireadoft letar sig in
genom mitt lilla fönster
Fågelsången
Utvecklas nu, till fullo
Så grönt, allt
Till och med Rogerträden, ekarna
Och liljekonvaljen böjer nacken
I skogen svävar de vackraste, små
Skogsstjärnorna
De lyser, vippande på sina
trådsmala stjälkar
Lyser ett par ovärderliga dagar
Sedan mull igen
När fröet är satt
Underverk
Som du
Lyste
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Det är bra med en ny kärlek
Vem säger att det måste vara en människa?
Nu är jag förälskad i orden, min penna
mina papper
min musik
musiken
musiken
orden
musiken
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Samla ihop nu
Pussla
Skärvor, rester
Frön och papper
Pussla
Och öppna, långsamt, ögonen
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Beredd på allt
Fanimej allt
Döden skrämmer inte
Smärta skrämmer
men inte som förr
Fri
Stor och vuxen
Ser för första gången
resten av livet
Som löftesrikt
Oavsett vad som tycks
Skall jag använda
Det jag fått
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Det är jag skyldig mig själv
Min inkarnation den här gången
Jag vet att du ser mig nu, Roger
Ser det jag har
Utan att bli man
Skall jag fullfölja
Ta mig tid, använda kraft
Jag saknar dig så att gråten möter skratten
Skratten möter gråten
Hela tiden nästan
Du Du Du
men nu får det bli
Jag Jag Jag
Inget att göra åt
Mer än det
Nu är det jag och pennan!
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Någon viskade hemligheten
i mitt öra
En kväll i maj
Då sprickan uppstod
i det verkliga
Jag hörde, men glömde
Allt överröstades av gråten
Det var som om den sköljdes bort
Kvar fanns
Länge
Sprickan
Så omöjlig att ta sig över
Hemligheten blottas nu
Ett litet stycke i taget
Den vilar där
I sprickan
Och det verkliga börjar växa
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Inuti cirkeln
Där det svirrar och kryper
Där hackspetten trummar
Solen lyser genom ekens krona
Inuti cirkeln
Där gräset gulnar
Vinden rasslar i asparna
Där hödoften kommer i pustar
Serverande barndom, hästar, kvillerlycka
Inuti den cirkel
Där mina älskade finns
“Döda” eller “levande”
Bara stadier
Det går runt
Så vackert
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Läser och letar
Förlösande ord
Som stärker mig på klättringen
Uppför berget
Hittar några
Som vägrar ingå
i förtvivlan
Som vibrerar och ger ljus
Där sanningen skymtar
för ett ögonblick
“tankar är flyktiga funderingar”
Bra
Vill se det så
Och jag vet att det är sant
Att jaget formar dem
Och att de kan få livet att bli
det tyngsta, mest meningslösa, mörkaste
eller
Tända ljuset
Varva upp
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Viljestyrda
Jag vill inte förföras av dem
Vill bortom
Till det stora ljuset
Själva källan
Det enda som håller
Hitta den
Och gå - ödmjuk, medkännande
Ännu en bit på stigen
Uppför berget

63

Den enda trygghet som finns
Bär vi i oss
En del av den goda kraften
Nedärvd
Svårfunnen
Det runt om, här på jorden
Vacklar, rämnar, ändras
Med våra sinnen mätt
Katastrofer, uppbrott, svek
Möten, växande, jordbävningar
Passioner
Närsomhelst
Närsomhelst
Packa rädslan ur ränseln
Lägg dit en sten, en fågelvinge,
ett löv och ditt vackraste skratt
Här står du
Just nu
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Idag
Denna klara morgon
I denna stillhet
Har mörkret fått ge vika
Har jag fyllt på
Med bilders hjälp, med ordens
Och med de spegelblanka vattnens hjälp
Och skogens
Markens hjälp
Och höstens
Har jag fyllt på
Till brädden, med ljus
Har jag välsignat andras väg
Och min
Vilar jag
I skönheten
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I drömmen var du sjuk igen
Fladdrade ditt hjärta
Som då
Snabbt och lätt
I min handflata
Som en skadad fjäril
Jag ringde 112
Inget svar
Ringde igen
Inget svar
Ingen där
Ingen hjälp att få
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Mitt eget hjärta sprängs
igen och igen
Stora skriket
Magman inuti klippan
Hur ser trösten ut?
Den svala, varaktiga
Läkningen?
Vem där
Själv. Söker inte.
Slår inte ens numret
Han är inte här
Inte han, inte han
Ingen hand att vila kinden i
Den tiden är
Förbi
Vem där
Ingen
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Aaah
Längtar vår
Stora öppningen
Vågor med full kraft
Måsar, skrikande i vindarna
Ljuset som vinner och vinner
Och lena, kalla vitsippshav
Längtar läkning
Öppna ögon
Som ser
Miraklen
Följer växandet
Tiden att älska allt
Längtar jag
Blå stunder
Soluppgångar mitt i natten
Skrynkelgröna blad
Och bofinkarnas ohejdbara drillar
Aaah
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En morgon
I oväntat solljus
Och milda vindar
Som varligt öppnar dörrarna
mot livet
Bakåt och framåt
i ett virvlande Nu
Minnena i vackra skrin
Bara att välja bland dyrgriparna
Dofterna, musiken, vemodet
Gulnat, suddigt, glasklart
Och åt andra hållet
Blånande berg, vindlande stigar
Bara att ta sikte och gå
En morgon
I april
Vid liv
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Inatt
Hemåt i mörkret
Glimmande ögon, fler var vakna
Fångade i ljuskäglan
Körde långsamt i majnatten
Mycket tom, trött, less
Och så mindes jag ditt bruna hår
Ditt mjuka hår med de tunna stråna
så olikt mitt
Mjukheten sitter kvar i handflatan
Alla celler minns
Kommer att minnas
Drabbas
Av denna grymma längtan
Tyst vrålande efter din närhet
Du fattas mina celler
Jag är inte hel
Troligen aldrig hel
Igen
70

Vemod
Små gester tillbaka
Handen över olivoljan i stekpannan
Gjorde det idag
Det är bitterljuvt
Att du fanns
Fanns, fanns, fanns
Lät, syntes, andades
Rörde mig
Busade med Johanna, hon skrattade
Gned dig på näsan med baksidan av handen
Tog en Oliver Twist efter maten
Garvade gott, mycket
Din mörka röst
Dina sträva kinder
Fjärilsvingarna
Du som var så nära
Du som fanns
Så tydlig
Sen inte mer
Aldrig
Mer
I våra liv
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Man testas
Man får ett knytnävsslag i magen
Sen ett till
Man kvider
Man andas
På knä
Man växer
Man svajar, man gråter, förbannar
Man skriker
Man andas
Man växer
Man slåss
Man ser
Man lättar, flyger
Man andas
Så lätt
Gyllene skimmer runt allt
Man ler
Man andas
Man...
72

Ur dagboken

Tisdagen den 3 juni är också förbi, i äppelblom och
milda vindar. Detta land är nu en prydnad för sig
själv och sitt folk (fast dom varnar för nattfrost i
Svealand, gu’ hjälpe oss). Jag mår lite gladare.
Modet finns härinne nånstans och kanske skall
lusten och nyfikenheten en gång börja röra på sig,
vad vet man?
juni 97

En stor hand lyfte bort dig från jorden. Så ser jag
det. Din uppgift var slutförd, ingen idé att drömma
om hur det kunde blivit. Där är jag nu. Inte alltid,
men nu. Du skulle verka här i 49 år. Inte mer. Inte
mindre.
Ditt slut blev lika kraftfullt som ditt liv var, ingen
tvekan, iväg. Du var knappast beredd, eftersom det
kom så oväntat, men antagligen hann du inte bli
rädd. Jag hoppas inte det. Jag kanske ändå fick följa
dig en bit, vem vet?
Min älskade kamrat.
juni 97
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Njöt skymning och “pratade” med Roger alldeles
nyss. Kvart i 23 eller så, underbart. Det är stilla och
ljumt, fuktigt efter regn igår och skurar idag. Jag
har rensat, jorden ligger svart mellan raderna och
det är så härligt. Svarta naglar och svid efter nässlor. Svalorna svischar förbi mellan dig och mig och
kärleken strömmar mellan oss, som den alltid gjort.
I det vackraste av rum bor vi och våra minnen,
bland släta stenar och rosor, i ljumma vindar, där
lever allt det vi gjort och känt under våra 16 år
ihop.
juni 97
74

Jag vill nå essensen innan jag dör, jag vill att den
skall ha vunnit definitivt över allt tjatter, allt grällt
och vrålande, allt smått och korkat. Det är väl
bergets topp, då. Att ta sig ända upp.
Jag hoppas få vara där ett tag, väl förankrad vid
Moder Jord och människorna här, med händer
märkta av arbete i jord och fortfarande kapabla till
skrivande.
Jag hoppas att under min vandring kunna ge av
vad jag har och att det tas emot med igenkännande
leenden och en och annan tår. Och att jag förmår ta
emot, med öppna händer, i tacksamhet, men utan
att låta mig manipuleras, att stå stådigt, oavsett.
Att barna känner att jag alltid finns för dem, som
en yttersta utpost om jag inte behövs till nånting
annat.
Att minnet av mig och Roger skall skimra och
lysa upp resten av min tid här, att jag en gång skall
kunna minnas utan smärta, utan denna gråt som
väller fram.
okt 97
75

Levande, levande vill jag vara och modig och våga
missa och sjunga falskt och vara och göra fel och
erkänna det utan att förintas.
Vill jag. Om jag nu skall bo här på jorden ett tag
till. Om det så bara är en enda dag. Om det är 50
år. Det spelar ingen roll alls. Allt är bara en minut i
taget.
Äkta och hel - ta sikte, babe.
jan 98

Siktar mot stjärnorna. Sanning, äkthet, mod, helhet
och stora varma skratt och klacksparkar. Så.
Vaggar min lilla rädda och modiga flicka härinne.
jan 98
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Måste ut ur dalen nu, finns ingen annan möjlighet.
Jag är inte här för att lida. Jag har lidit nog nu.
Sorgsen, vemodig, kommer jag att vara igen och
igen, men jag får inte stänga in mig i detta torftiga
grå rum, det går inte.
Har inventerat glädjeämnena, de är många. Det
största är borta, men många är kvar. Och jag är
kvar. Och bevisligen inte klar.
Nu får det fanimej vara nog.
febr 98

Så fylls energin på igen. Det är ju en djävla tur,
annars torkar jag in.
Det är jojo. Det är snabba kast mellan svärtan och
nästanlyckan över speciella saker; en ny låt som jag
har gjort, plötslig värme i en blick av samförstånd,
fågelsång, hav, grönska (inte så mycket nu precis),
över energi som bär.
Och över att jag fått livet. Nån gång blir det så. Nån
gång kan jag uppleva förväntan, spänning över ett
nytt liv, en ny chans till något, vad det nu är.
Det dominerar inte, men finns i luften.
Jag andas in det, som en ynnest.
febr 98
77

Det är ju för fan mitt liv, resten av det, det handlar
om! Inget att waila bort!
Gör inget om jag är vaken i natt!
Inte bara låta tiden gå! Varför skulle jag?
Varför i helvete?
april 98

Jag vill inte att du skall ligga där under gräset med
ditt namn på en sten. Att jag skall gå till Blomsterlandet och köpa kransar och vårblommor till din
GRAV, fucking djävla GRAV, när jag vill smyga in
i din famn, möta din blå blick, älska, skratta, gärna
gråta, våndas också. Vara med dig.
Och så får jag gräva och snällt sätta penséer istället.
Helvetes djävla skit. Blev så förbannad idag. Barna
blev rädda, drog sig undan.
Är så ledsen, Roger. Utarbetad, arg, ledsen och full
av längtan. Ingens kvinna. Själv. Ibland en sorts
frihet, men mest blues, mest meningslöst. Och allt
är omöjligt. Ingen finns. Du är i jorden, i ljuset, mr
bortom all tänkbarhet. Så är det. Och utöver detta
noll. Fy fan. Roger.
Varför?
april 98
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Smärtan når ända in i cellernas kärnor. Det ofattbara är bara nästan fattbart idag också. Den monumentala katastrofen. Den kom. Som en flodvåg, lika
obeveklig, lika stark. Jag har gjort allt jag kunnat,
allt JAG kunnat för att fortsätta leva. För att barnen.
Jag har vacklat, krälat, klättrat, svävat nån gång,
styrkts, knäckts, styrkts.
Oftast haft driv i steget. Inte alltid. Inte alltid.
Ibland är djupen så svarta. Det enda jag vill då är
att försvinna, jag ser ingen framtid värd att ta hand
om. Men den finns, om det så bara är idag.
Och det bor kärlek i mig, till jorden, till barnen, till
den här kroppen, som pallar. Till en del av
människorna. Och det är skönt att känna.
No matter what.
Det får barnet i mig, den lockiga lillflickan, att
dansa.
maj 98
79

Det gäller att ha något att förmedla och att öva sig
på att göra just det. För att nå fram, öppna skrinet
och låta dem som vill kika ner i det.
Att binda ihop oss - spegla oss i varann, upptäcka
nya saker och det man vet, men kanske inte satt ord
på.
Roger. Vi skall klara det. Sänder min kärleks ljus till
dig däruppe.
maj 98
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Uppdaterat efterord

Hösten 1995 fyllde jag 40. Jag minns att jag under
ensamma skogsturer brukade tänka att “skulle jag
dö nu, skulle jag dö lycklig. Jag har haft ett fantastiskt liv, så rikt, kärleksfullt, har fått så många gåvor.
Roger, barnen, ett brokigt arbetsliv som mynnat ut i
samarbete oss emellan, jag har fått göra det jag
velat. Uppoffringarna har varit motiverade, jag
ångrar ingenting.”
Så tänkte jag. Åren innan hade jag med böckers och
upplevelsers hjälp vidgat min verklighet och fått en
tro på en fortsättning bortom döden och på att vi är
medskapare, på något plan, till våra öden, inte offer.
Nu, när jag skriver denna uppdaterade text 22 år
senare, kan jag känna att jag reviderat min uppfattning om det här, men att jag är öppen för att
vi ingenting vet. Den som dör får se. Och många
av oss ställs inför utmaningar som vi inte varit i
närheten av att välja, på något enda plan, och inte
är rustade att klara. Så är det också. Ingen väljer att
växa upp i en krigszon, i ett flyktingläger eller att
se sina barn svälta när skördarna uteblir. Och så
vidare.
81

Under 90-talet sökte jag litteratur om döendet och
nära döden-upplevelser, barns berättelser om sjukdom, av människors skildringar av förluster. Ibland
kunde jag tänka: “Jag rustar mig nu, för min egen
död eller någon annans, någon nära. Antagligen,
förhoppningsvis, om jag får välja, min egen.”
Jag hade tappat min rädsla inför övergången och
kände, som sagt, att jag levt ett fullödigt liv. Det
hade varit okej att ge sig av, även om jag aldrig hade
velat lämna Roger och barnen, och säkerligen, om
jag ställts inför ett verkligt hot, kämpat på alla vis
för att hålla mig kvar.
Vi hade arbetat tätt ihop i ett par år och det hade
varit den bästa delen av vårt förhållande. Älska &
arbeta - en vacker devis, vi trivdes med det.
– Vi gör nästan allting ihop nu, har du tänkt på det?
sa Roger några veckor innan allt vände.
Jag hade tänkt på det och jag njöt av det. Under
årens lopp hade vi haft gemensamma projekt, inte
minst inom musiken; vi hade spelat barnteater, lett
musikgrupper ihop, lirat tillsammans, skrivit låtar.
Och levt med våra barn och andras barn. Ibland
drev vi isär, men det gick att bygga nya broar.
Grunden skakade någon gång, men den höll. Vi
levde ihop, verkligen ihop, i 16 år.
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Våren 2000 har fyra år gått. Våra gemensamma
barn är nästan vuxna, 16 och 19 år. Planerna jag
beskrivit i anteckningar och dikter - att behålla
huset i tre till fem år - har jag följt, snart flyttar vi.
Sommaren 1999 var en ofattbart varm period på
många plan - i solen växte vänskap och närhet till
nya människor, blommade musiken ikapp med
rosorna, grodde grönsakslandet igen och jag kände
mig mer levande än nånsin. Det kröp en fjäril ut ur
puppan och jag vågade forma nya drömmar. Och
även om allt inte tycks uppnåeligt just nu, så vet jag
att jag själv styr mitt skepp så långt jag kan, under
stjärnorna. Det yttre manifesterar det inre och nu
är tid för förändring.
Ny bostad skall det bli, men färre krav, mindre
ansvar. Det har jag längtat efter. Vi kommer förstås
att sakna vårt vackra, vänliga hus, där allt har hänt,
kommer att sakna pioner och lavendel, kryddorna
och rosorna och körsbärsträdet som vi planterade
på Rogers begravningsdag. Men allt det lever
vidare, under andra goda människors beskydd.
Vi lånar platser på jorden att bebo - har vi tur kan
de se ut som den vi haft tillgång till. Det får bli
krukor på balkongen och “Torp önskas hyra” ett tag
nu.
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Resor och nya vyer, musik, skrivande, vänner,
böcker. Följa barnen ut, tills de är flygga, finnas där,
alltid, för dem, som en fyr, som en utpost, en
trygghet. Så vill jag. Så tänker jag nu.
Jag tänder ljus på Rogers grav, pratar med honom
där och i meditation. Han finns. Han lever i mitt
hjärta. Han ler när han er att jag är glad, när jag
skrattar, dansar, vågar känna.
Än en stund är jag kvar här.
Tänker leva, min tid ut.
Sommaren 2000 och vintern 2022
Christine
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Det vackraste växer ur det svarta
Det vackraste växer ur det svarta
Ur djupen stiger livets egen sång
På nåltunna stänglar lyser kärlekens blommor
De vackraste jag sett nån gång
Det vackraste finns fast det är vinter
Det drömmer och det bidar sin tid
I trädets kala grenar ligger grönskan och väntar
på att mörkret skall dra förbi
Det vackraste bor i dina ögon
När rädslan släppt och våra blickar möts
När maskerna faller och vi kan se varann
Det är då som kärlek föds
Det vackraste växer ur det svarta
Det jag aldrig trodde kunde bli till
I sorgens svarta mylla gror hoppet och modet
Att våga vara den man vill

Text & musik: Christine Hellqvist
Förlag: BMG Rights Managements (Scandinavia)
Utgiven 1999 på albumet Sorgfågel (Hawk CD 2182)
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