
Himlen brinner

Minda vet redan sedan innan hur dumt det är. Det är just därför ingen gör sådana saker.
Men någonstans har det gått en gräns, hon har inget annat val längre. Det har gått så långt
att hon helt enkelt är tvungen att göra någonting. Med pekfingret i munnen skannar hon av
sovrummet. Det är en dålig vana som hon aldrig riktigt lyckats vänja av sig.

Tankarna ekar i huvudet som ett dåligt omen. Aldrig hade hon trott att det skulle vara så
svårt att rymma hemifrån. Det hade känts som en befrielse. Fram till nu.

Hon kastar en blick mot resväskan på golvet. Allt borde vara packat. Plånboken, det är det
viktigaste, annars kunde resan lika gärna vara en dödsönskan. Minda fortsätter bocka av allt
på fingrarna. Sovsäck, kudde, kläder, konserver, ficklampa, plåster och ett överlevnadskit
från scouterna för att visa mamma och pappa att hon menar allvar.

Hon går fram till väskan och kontrollerar resten. Det viktigaste av allt är skissblocket.
Pappa skulle rynka på näsan över det men det är utan tvekan det mest värdefulla hon äger.
Hon kan sitta i timmar och måla av hundarna i parken eller mamma som somnat på soffan
med handen hängandes utanför soffkanten. Det mörka håret som lagt sig runt kinderna och
format det avslappnande ansiktet. Det är något harmoniskt över det. Inget är så avslappnat
som en sovande varelse.

På nedervåningen slår moraklockan elva. Elva långa slag, Minda kan känna ljudet genom
golvet när hon räknar dem. Hon lindar en brun hårlock runt tummen. Det börjar bli dags att
gå. Mamma kommer att bli alldeles förtvivlad. Pappa kommer att kalla henne feg. Feg som
inte kunde stanna kvar, svag som inte kunde ta ett slag, självisk som lämnade mamma.

Det bränner till bakom ögonlocken. Innan Minda vet ordet av blinkar hon mot tårarna. De
rinner längs kinderna, så snabbt att de inte går att stoppa. Hon är inte feg. Hon har bara fått
nog. Hon kommer att gå sönder om hon stannar, hon kommer att bli så trasig att det aldrig
mer skulle gå att göra henne hel igen. Dessutom ska hon inte lämna mamma. Det är bara
vad hon vill att pappa ska tro. Forsåkras kvinnojour kommer att få veta alla hemligheter som
fastnat i väggarna och sedan kommer Robert inte längre att vara hennes pappa. Det här är
hennes sätt att visa att hon menar allvar.

Natten har slutit sig över gatan och fåglarna tystnat. Det är sensommar. Minda drar på sig
jackan och stoppar skissblocket i handväskan. Hon blundar och tar ett djupt andetag. Luften
känns ända ner genom fingrarna. Minda knyter näven hårt i fickan.

“Det är dags,” mumlar hon.

Handen vilar på dörrhandtaget. Hon placerar den sista blicken på fotografiet som står på
skrivbordet där datorn förut stod, som nu ligger i hennes väska. Kortet var taget på den tiden
då allt fortfarande var normalt. Då pappa fortfarande kunde hantera alkoholen och bjöd med
dem på resor till Gröna Lund och Köpenhamn. Minda pressar ihop läpparna. Det var på den



tiden innan allt blev svart. Nu är det som om hennes pappa har blivit förgiftad. Det svarta
flyter i hans blod och tar långsamt över mer och mer. Som en sjukdom.

Hon vänder sig bort och fokuserar på mamma, tvingar alla fina minnen hon samlat på sig
genom åren att samlas som en gloria av ljus. Sedan öppnar hon dörren och lyfter resväskan
så tyst hon kan. Minda andas ut när hon hör snarkningarna från sovrummet på andra sidan.

Turen genom huset går snabbt. Ute på verandan låser hon dörren och tittar ner längs den
tomma gatan. Den är lika tyst som en målning. Minda följer elledningen mellan stolparna.
Kråkorna sitter samlade längs kabeln på en lång rad mot solnedgången. Svarta och tysta
skuggor, vittnen som vet precis lika väl som Minda vad som händer i natt. Hon nickar mot de
i en ljudlös hälsning.

Det tar femton minuter att gå till centrum. Även fast hon gått den vägen tusen gånger så har
det aldrig känts så sorgbundet som nu. Tårarna har inte torkat. Det går inte längre att vända
tillbaka.

När Minda kommer fram till tågstationen fiskar hon upp telefonen och slår kvinnojourens
nummer. Det är som om hon kan höra klirret när hjärtat spricker ännu lite till. En skärva som
lossnar. När någon Cecilia svarar lägger Minda genast upp vad som hänt, vad som händer.
Allt ska fram. Inga vackra lögner, enbart den råa sanningen. Även den gången mamma
började blöda efter ett slag. Hon berättar allt och lägger inte på förrän hon fått Cecilia att
försäkra att de ska ta itu med det redan på morgonen när alla vaknar.
Tills dess lever hon på resande fot.

Det är bara hon på perrongen. Minda ser sig om. Tåget ska komma kvart över tolv, tjugo
minuter kvar. Ett dygn på egen risk, det är allt.

En plötslig rörelse får henne att lyfta blicken. Minda hoppar ofrivilligt till, sedan får hon syn på
det. Någon mer står på perrongen, en bit ifrån borta vid bussterminalen. Det ser ut som en
yngre person, i alla fall att döma av hur den rör sig. Personen har ryggsäck och står vänd
mot solnedgången. En orange kvällssol mot rosa himmel bakom huskropparna. När Minda
tar något steg närmare upptäcker hon att det är någon hon känner igen.

Det är Tyra, från hennes klass. Minda undrar vad hon gör här på perrongen mitt i natten.
Blyga Tyra som aldrig räcker upp handen i skolan och som hellre tittar på något i telefonen
än pratar med någon. Som om telefonen var en falsk skyddsmekanism. Något att titta på för
att undvika ögonkontakt.

“Hej,” säger Minda och trotsar oddsen.

Tyra är sig lik, om det inte var för mörkret så skulle Minda ha känt igen henne direkt. Hon har
kort svart hår och en piercing i läppen. Den glimmar i ljuset från stationslamporna. Det nätta
ansiktet är spänt och ett par solglasögon vilar på näsan trots att det är midnatt.

“Tja,” mumlar Tyra och viker undan blicken.



Något lugnt vilar över henne även fast hon verkar undvika ögonkontakt. Tyra vrider på en
lock som når henne ner till käklinjen och lutar huvudet på sne.

“Vad gör du här då, mitt i natten?” undrar hon och skrapar med skon mot gruset.

Minda ler svagt och tittar ut över horisonten, över sjön och på siluetterna från träden.

“Jag rymmer hemifrån.”

Tyra ler och visar en vit tandrad med en liten glugg.

“Intressant.”

“Ska du med tåget?” undrar Minda och pekar mot rälsen.

Det är den tysta frågan hon har undrat över ett tag nu. Om inte Tyra ska med tåget vill Minda
bra gärna veta vad hon gör här. Tyra verkar tveka medan hon vänder blicken mot sjön och
klickar med tungan, sedan nickar hon.

“Ska vi ta sällskap?”

Minda ler.

“Det skulle vara trevligt,” svarar hon.

“Två ungdomar mitt i natten behöver nog hålla ihop.”

Tyra ler lite snett. De ser på varandra och på något sätt känns det som om hoppet
återvänder. För första gången under hela kvällen, för första gången sedan flera månader
tillbaka, känner Minda det där lugnet växa genom kroppen. Det lugnet som lovar att allt
kommer att bli bra till slut. Det är som om Tyra får henne att komma ihåg att andas. Att ta ett
steg i taget och känna marken under fötterna. Minda ser på sin nya reskamrat.

“Då åker vi härifrån.”

De börjar gå längs perrongen och sätter sig på en bänk. Det dröjer inte länge förrän tåget
rullar in. Tåget tuggar mekaniskt tills det stannar. Minda sneglar mot sitt nya sällskap som
enbart har en ryggsäck och ett par hörlurar med sig.

“Vart ska du någonstans egentligen?”

Tyra rycker på axlarna.

“Bort,” Hon vänder ansiktet mot rälsen och vidare över ängarna längs horisonten. “Det spelar
inte så stor roll, jag har tagit studenten och fyllde nitton igår. Nu ska jag härifrån.”

“Så du rymmer också hemifrån?” säger Minda och skrattar till.



Det är så lustigt, vad är oddsen att de skulle välja samma dag? Samtidigt som lättnaden
växer inom henne är det något annat som sprider sig i kroppen. Minda kämpar mot klumpen
i halsen. Den verkar bara bli större och större ju mer hon tänker på det. Någonting säger
henne att det Tyra gör just nu är på riktigt. Det Minda håller på med är bara en låtsasgrej
som snart kommer att vara över.

“Dina föräldrar…?”

Det är allt hon får ur sig. Framför dem går tågdörrarna upp och Tyra går in utan att tveka.
Minda står kvar på perrongen. Hon ser sig om och tar in miljön en sista gång, för idag i alla
fall. Det är staden där hon kan varenda bakgata, där hon kan peka ut varje genväg för vem
som än skulle fråga. Staden där hon växte upp. Staden som gav henne en örfil. Bokstavligt
talat.

“Hej då Forsåkra.” säger hon tyst och kliver på tåget. Sedan tittar hon över axeln mot
tågstationen en sista gång. “Brinn i helvetet jävla skitstad.”

Hon mumlar så tyst att ingen hör. Svordomarna bränner i halsen som om hon svalt klister.
Tyra har redan satt sig vid en fönsterplats. Hon tittar inte ens upp när Minda går in i kupén.
Minda hissar upp väskan i handskfacket ovanför och sjunker ner bredvid henne. När Tyra
vänder sig mot henne har något tungt och allvarligt slätat ut ansiktet.

“Jag bodde i fosterfamilj, och nu drar jag härifrån.”

Orden är knappt en viskning från Tyra. Minda vill säga att hon förstår men det skulle vara en
lögn. Hon låter istället blicken glida över kyrkan vid horisonten, stadsteatern och bergen som
går som en kam allra längst bort.

“Jag beklagar,” säger hon tyst efter en stund. “Nu får du i alla fall leva ditt eget liv, efter egna
regler.”

När hon sitter i värmen ombord på tåget och tittar ut mot siluetterna från husen och träden
på andra sidan kryper kylan tillbaka längs huden. Det här händer faktiskt. På riktigt. Det är
inte något som hon har suttit och tänkt ut på sitt rum längre. Hon har lämnat sin mamma,
även om det bara är för en kort stund, och stuckit hemifrån. Imorgon kommer hjälpen och
efter det kommer allt att bli bättre. De kommer att få sina liv tillbaka.

Minda ler mot Tyra och tittar ut genom tågfönstret.

“Ser du himlen?” säger hon och nickar mot det rosa. “Där ovanför västerbron.”

Tyra nickar medan Minda beundrar de klara färgerna som glöder på himlen. Rosa,
midnattsblått och lysande orange.
Himlen brinner ikväll och det gör hon också.




