
Dagarna efter tystnaden
    Av: Emmelie B 



Jag stirrar ut genom fönster svarta av mörker, ser bara min spegelbild, lite skev, lite förskjuten 
och suddig i kanterna. Ögonen ser tillbaka på mig, virvlande som mörka brunnar i mitt bleka 
ansikte. Det är bara där man ser stormen. I reflektionen av mina ögon läcker allt det där som jag 
döljer bakom min mask ut, det går inte att förhindra.
I bakgrunden far världen förbi.
 Jag sneglar på mobilen som ligger tyst på sätet bredvid mig, vill plocka upp den och se om du 
har skickat något mer, även om jag vet att du inte har det.
 Jag har fortfarande svårt att förstå hur du kan få mig så ur balans, att några få ord, en liten 
hälsning från en annan tid kan få sådana fruktansvärda konsekvenser. Jag biter mig i läppen, hårt, 
så att jag får blodsmak i munnen.
 Jag trodde att jag hade lyckats glömma, att jag till slut vunnit kampen om mina egna tankar. 
Efter så många månader av tystnad var det en lättnad att bara för en stund låta allt det där 
krångligt svåra som var vi bara försvinna. Så skönt att bara tro att såren läkt och försvunnit. 
Senast häromdagen pratade jag om dig, avfärdade den tiden som en del i mitt förflutna, sa att jag 
gått vidare med mitt liv.
 Jag fnyser åt min omdömeslöshet och lutar pannan mot det kalla fönsterglaset.
Jag kan inte minnas något av det som var, kanske för att jag vet hur ont det gör. För det är så 
kroppen reagerar, gör något ont stänger den av, drar sig tillbaka och slutar fungera. 
Jag har regler, löften som jag skapat för att läka. Löften som jag helt utan eftertanke bryter mot, 
ett efter ett, bara för att få känna mig sedd igen.
 Jag minns alla gångerna det senaste året, då när jag suttit med mobilen i handen, på väg att 
radera det enda som fortfarande binder mig till dig. Ändå lät jag bli, ditt nummer fick ligga kvar 
och skava som en sten i skon, för säkerhets skull. För även om jag förnekat det så länge finns 
hoppet kvar och sliter sönder mig inifrån och ut.
Du sårade mig, så djupt, så smärtsamt, så oförglömligt. Så skrämmande lätt att bortse ifrån när 
man känner sig ensam. 
Bussen börjar sakta ner och jag kliver ut i en sensommarnatt som skulle kunna vara den sista. Du 
är tillbaka igen, så nära men så lågt bort och jag vet inte vad som kommer hända nu. Jag kan 
nästan känna förändringen i luften, hoppas kanske att den kan föra med sig något annat än 
mörker.

Mobilen blinkar till och jag försöker låta bli att kasta mig över den. Vi måste ha kommit upp i 
över hundra stycken, bara i dag, och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag öppnar det nya 
smset.
Ska vi ses?
Hjärtat börjar slå i 120, det är som att få en klackspark rakt i magen och alla sår rivs upp igen, 
jag märker det inte ens. Jag skyndar mig att skicka iväg ett svar.
Du vill träffa mig, du vill se mig i ögonen och säga något viktigt. 



Jag studsar hela vägen till vår mötesplats, sommaren är fortfarande kvar, klamrar sig fast några 
sista dagar. Jag försöker hålla mig själv nere, men det går inte. Så lång tid har mitt hjärta varit 
instängt bland hopp om drömmar. Så länge har jag drömt om att prata, med dig.
  Någon gång, då, hade vi en plan. Vi sa att vi skulle ses, ensamma, inte med alla andra, bara vi, 
du och jag. Det blev aldrig av, varför vet jag inte, det kanske inte var meningen, inte just då.
Men nu står du framför mig och ler, även om dina ögon är trötta. 
 Vi pratar, om allt det där som aldrig blev. Vi började från början, ända tillbaka när vi slogs för 
varandra i sandlådan, när vi sådde det första lilla fröet som skulle gödas under år av skratt, lek, 
kritor och lerkakor.
Men alla växer, och vi växte åt olika håll. Tystnaden bredde ut sig, men det var fortfarande under 
den tiden som jag kunde glömma, inga ärr kunde påminna mig om det som varit.
 Det var efter tystnaden som fröet grodde, med mer smärta än jag trodde var möjligt. Ändå 
bubblade det av något mer, det där söta eftersmaken som aldrig riktigt släppte. Just då när vi inte 
hade tid, när allt var hopplöst förvirrande och vi släpade oss fram genom högar av franska verb 
och tyska glosor och allt som kunde gå fel gjorde det, just då skulle det gro.
Jag ville ju bara älska någon. Mitt i allt kaos och all förvirring önskade jag mig inget mer än 
någon att hålla i handen när stormen blåste upp.
Jag, som var så ensam fast jag hade vänner överallt.
Du som hade någon annan.
Så fel det blev. Så många onödiga tårar. Vad var vi egentligen rädda för? 
Vi möttes på halva vägen och gick ändå om varandra i kaoset av känslor. 
Jag var arg på allt utom på dig.
Du kände dig fel vad du än gjorde.
Vi berodde på varandra, ändå var det aldrig vi, bara du och jag i något slags halvtillstånd som vi 
beslutade oss för att bryta i perioder, vartannat ja vartannat nej. Vi blev som magneter, just när 
den ena bestämde sig för att byta sida, bytte den andra också och så flög vi isär, igen.
 Jag tror jag drömmer, för du plockar mina ord ur mitt huvud innan jag ens sagt dem, du vet hur 
det var. Hur kunde det bli så här? frågar vi oss men hittar inget svar. Vi pratar om dig och den 
Andra, den som tagit min plats i ditt liv och som kanske kunde ha gjort dig lycklig, om det inte 
varit för att det är svårt för dig att vara lycklig. Du tar min hand och vi går vidare genom den 
sista sommarnatten. 
”Ser du inte att jag brinner!” vill jag skrika, jag vill få dig att förstå, men jag vill inte vara en 
sådan som tar dig från den Andra, så jag skriker ingenting. Jag bara går här och hoppas. 
För inte ens när vi var närmast varandra var vi nära nog, alltid fanns det något i vägen. 
Precis som nu.

Hopp är det värsta med kärlek. Den Andra kan inte hålla kvar dig, det var som jag trodde, du är 
svår att göra lycklig. Och jag vandrar gator med ett leende på läpparna, så säker på framtiden att 



jag glömmer att tänka på allt som hänt. 

Plötsligt är du så nära, närmre än du någonsin varit. Så nära att jag kan se formen av dina läppar. 
Det är kallt, himlen är fortfarande ljus och jag ser in i ditt ansikte, in i allt det där jag vill behålla 
för alltid. Du frågar vad jag tänker på men mina ord fastnar bara på papper, och mitt i stormen 
kan jag inte svara dig. Men om jag skulle kunna det, skulle jag säga att jag tror att jag drömmer, 
att allt det där de säger om kärlek är sant, bara att man behöver uppleva det för att tro på det. Jag 
skulle berätta hur mycket det betyder för mig, berätta om all den lidelsefulla längtan som finns i 
mig. Men jag vill inte skrämma bort dig och därför förblir jag tyst. 
”Jag vet inte,” säger du. ”Allt är så förvirrande. Jag vet inte vad jag känner.” 
Jag kan förstå det, för jag känner samma sak och jag ligger där och ser upp i himlen och tänker 
snart, snart kanske det kan bli vi. Men jag förstår att du behöver tänka, du behöver tid. 
”Jag kan inte lova,” säger du sen och jag rynkar pannan. Du har lovat att stanna, flera gånger till 
och med. Men nu kan du inte lova längre. 
”Vi kan väl stanna så här,” säger du. ”Bara nu.” 
Bara nu, inte för alltid. Jag reser mig upp, lämnar dig kvar på marken, vet att du inte vet vad du 
ska göra. Vet att du är trasig och sårad. 
”Det går inte,” viskar jag. Det finns inte ens någon smärta i mig längre, det är bara tomt. Tomt 
och tyst.
”Säg till när du vet,” säger jag. Där finns ett dolt ”Säg till när du kan lova, säg till när det är för 
alltid.” För annars kan det kvitta, annars kan du fortsätta att inte lova och att inte veta. Du ser på 
mig en lång stund. Det trycker bakom ögonlocken.
”Snälla, stanna,” säger du. ”Stanna, jag kan trösta.” 
Tårarna rinner över, jag torkar ilsket bort dem. Allt vi säger har blivit repliker i ett manus, inget 
av det här är på riktigt.
”Jag känner dig,” säger du. ”Jag vet vem du är, du är stark.” Dina ord motsäger sig själva och jag 
går i alla fall. Du följer inte efter. Jag pressar fingrarna mot munnen för att inte släppa ut alla de 
innehållslösa tårarna. Tvingar mig själv att sätta den ena foten framför den andra, att inte vända 
tillbaka.
 Vi är lika trasiga båda två.

Det regnar ute. Inuti mig är det tomt. Jag fyller upp hålet med skratt och prat. Det finns inte så 
många andra sätt att göra det på. Folk skulle undvika mig om de visste hur de såg ut i mig, allt 
det där som borde finnas där som inte gör det. Ibland sänker jag garden, berättar för någon jag 
litar på, som inte skräms bort av tomheten. Det finns inte ens några tårar kvar. 
Jag låter dig tänka, och ältar själv alla ord baklänges och framlänges, tänker mer än vad som är 
hälsosamt för en människa. 
Då kommer tvivlet, när jag ändå inte kan känna smärtan, när jag analyserar sönder alla våra 



stunder. Varför skulle jag behöva bli beroende av någon som du? Varför skulle jag fortsätta med 
det här hopplösa spelet. Du hävdar att du känner mig, ändå ställer du frågor med självklara svar. 
Jag ser alla misstag som du gjort, alla gånger du hört av dig när du haft problem, alla gånger jag 
bett om en förklaring och du har skämtat bort det. Kanske känner du inte ens något för mig 
längre, kanske dog dina känslor för länge sedan, bara det att du inte vill såra någon. Du sårar alla 
ändå.
  Min kärlek är kanske inte bunden till dig, utan bara en önskan om att bli sedd, en desperat 
handling för att slippa vara ensam. Den tanken lämnar mig inte ifred. 
  Du bleknar bort i tystnaden, mer än du någonsin gjort förut. För nu har jag fått en förklaring, 
nästan ett avslut. 
  Jag märker knappt att bedövningen släpper, när det tomma blir en värme och mina skratt blir 
äkta. Jag ler, på riktigt, känner mig mer hel än jag någonsin minns att jag gjort. Du kanske läkte 
mina sår, kanske gjorde jag det själv, och jag växer i tanken att jag inte behöver riva upp dem 
igen.

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. Min ipod går på repeat. Jag ser ut 
genom fönster, och där utanför brinner skogen i skenet från den nedåtgående höstsolen. Jag 
tänker på dig, nu när det inte gör ont, tänker på det där sista mötet som blev så kort. Då, när du 
fortfarande trodde att jag hade ont. Då, när jag frågade dig rakt ut varför du inte från början 
bestämde dig för att du inte ville ha mig, och varför du inte sa det till mig.
 Jag fick aldrig några tydliga svar på det, men jag satte den sista punkten i vår historia där.
Historien om dig, och om mig, och om vi som inte blev. 
Den sista dagen av dagarna efter tystnaden.


