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Kanske var jag fem när jag insåg att min kropp skulle sluta som ett dött ting under jorden. 

Livspremissen var absurd och ett stort pedagogiskt problem. Inte minst för alla föräldrar som 

skulle förklara för sina barn vad det hela handlade om. Jag kunde inte begripa poängen med att 

födas när jag skulle leva resten av mina dagar utan att ha en aning om tidpunkten för mitt 

försvinnande. Teoretiskt kunde det inträffa vilken sekund som helst - ”no stress”. 

Åren gick och jag vet inte hur jag lärde mig hantera det. Kanske var det vardagsrutinerna och 

känslan av att min egen död låg långt bort. Människor jag mötte hade heller inga svar på gåtan. De 

verkade ha nog med att få ihop vardagslivet som kretsade kring boende, mat, ekonomi, 

kärleksrelationer, familj och vilka kläder de skulle ha på sig på helgens fest. I tonåren tog jag 

extraarbete på sjukhuset och kunde inte sluta förundras över hur sjukvårdspersonalen hällde upp 

kaffe och bredde smörgåsar med jordgubbsmarmelad minutrarna efter att de svept en kropp. Själv 

bar jag med mig de dödas sista sekunder som en film och rullade upp scenerna när jag satt vid 

deras sida om och om igen. Hur det kändes att hålla deras svala fuktiga hand, hur deras kropp kom 

att dofta syrligt äpple och hur deras ytliga andetag fångades av mina öron och hur vi satt en rosett 

på dörren för att meddela personalen att de rest vidare. 

Jag blev plågsamt medveten om att varje sekund räknades och att det enda jag hade att förhålla mig 

till var att jag andades och att min deadline var okänd. Jag hade en romantisk idé om att kärleken 

och lyckan skulle innehålla den magi jag behövde för att hitta hem. Jag visste att jag hade ont om tid 

och gav mig i kast med uppgiften; förälskade mig i en tjuv, tågluffade genom Europa, hällde 

surströmming utanför porrbutiker, flyttade, flyttade, flyttade, såg norrsken och drack kaffe med 

samer, gick i terapi, kastade sten på pälsaffärer, vaktade fjäll så att staten inte skulle slänga sina 

atomsopor där, målade över H&M:s julaffischer, förälskade mig i machomannen, feministmannen, 

androgynmannen, kulturmannen, bankmannen bara för att komma fram till att penisar inte var min 

grej, torkade bajs, bajs, bajs och kiss, kiss, kiss på gamlingar, drack vin, pratade med prostituerade 

och hemlösa, jobbade på båt, reste till Peloponnesos efter Odysséen, vände på varje sten, varje 



vallmo, varje ros, hade långa samtal med myrorna, björnarna, renarna, gick i terapi, studerade 

litteratur, hej tibetansk meditation, blev vegan, rakade av mig allt hår, reste, reste, reste, flyttade, 

flyttade, flyttade, träffade tusentals människor. 

Jag vet inte exakt vad det var som fick mig att inse att det jag höll på med var ren idioti och att det 

enda som stod i min makt var att lära mig navigera med mina fem sinnen i nuet. När jag insåg det 

förstod jag att livet är det som händer när jag har båda fötterna i luften, när jag känner doften av 

asfalt, ser en mås leta mat i en papperskorg, när jag skalar en bananblomma och upptäcker att den 

liknar ett rymdskepp, när jag gör allt det där som jag knappt vet om att jag gör. Slutet är fortfarande 

okänt för mig men nuet vet jag desto mer om. Modet att se, dofta, känna, lyssna, smaka, ligger dolt i 

mina andetag.




