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med undataget karaktären Mei Kusakabe som kommer ur filmen ”Tonari no Totoro”
och är copyright c© (1988) Hayao Miyazaki/Studio Ghibli.
Licenstexten finns tillgänglig på
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Ibland måste man tala om den tid som varit

Dagens första slöa solstrålar dyker upp bakom träden och letar sig in
genom fönstret. De lunkar i vårens varliga takt över tatami-mattorna
mot futonen. Den är tom, men täcket är skrynkligt och hoptrasslat som
om någon sovit oroligt och sedan ovarsamt skjutit det av sig, utan att
bry sig om att vika ihop det. Futonen ligger snett. De letar sig fram
över kudden, över den lilla oregelbundna högen med böcker vid hu-
vudändan, de speglar sig i ett halvt urdrucket glas vatten. Hon som av
allt att döma just undsluppit dem, hon som sov här i natt – var är hon
nu? Solstrålarna söker vidare och hittar en futon till. I denna ligger det
en människa, hoprullad i huvudänden. Solen står ännu för lågt för att
dess strålar ska orka leta sig ner i alla rynkor i hennes av vinden och
vädret fårade ansikte. Hon är gammal, på väg ut ur medelåldern, men
hon kramar sin kudde som ett barn.

Kvinnan som idag ska dö vet ännu inte om det, utan slumrar lugnt,
fast solen redan stigit upp och hon har mycket att göra innan kvällen.
Hon värjer sig tafatt i sömnen mot solstrålarnas dåsiga nyfikenhet, men
de klättrar obevekligt vidare över hennes ansikte, upp i håret och vida-
re över golvet mot det lilla köket. Där stannar de. Den tunna papper-
sväggen som skiljer de båda rummen är tilldragen och bara de starkaste
av solstrålarna tränger igenom. Sett från köket formar de en silhuett av
det fönster som de först passerat för att komma in i huset: ett gammalt
vred till vänster, konturerna av två krysantemer som egentligen står på
varsin liten pall på golvet, men vars lila och persikofärgade blommor
når tillräckligt högt för att kunna se ut över den nyvakna trädgården.
Två mindre former i mitten av fönstret är egentligen en liten skål med
ekollon och ett foto på en ung kvinna som håller om en jämnårig man.

I trädgården utanför fångar en trollslända en fluga och morgonens
första trast börjar sjunga. Kvinnan i futonen rullar runt, fortfarande
med kudden i famnen, för att undkomma de klåfingriga solstrålarna.
Hon kommer åt boktraven, som välter och stöter till vattenglaset. Det
blir inget vidare påträngande ljud, men kvinnan sover ändå inte särskilt
djupt. Dunsarna från böckerna och den svaga klangen när glaset stöter
emot ett gruskorn, som fastnat i tatami-mattan, räcker för att hon ska
öppna ögonen och ta reda på vad det var som lät.

Sedan går det liksom av sig självt, för solen lyser och en vårfågel
sjunger i en buske någonstans: ”Hoh-hoke-kyo”. Det är den typen av
morgon som lockar en att gå upp, för ingen dröm kan överträffa verk-
ligheten i din egen trädgård.
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Kvinnan sätter sig upp, ser på det omkullstötta glaset, vars innehåll
nu runnit ut över den andra futonen, och vänder sig sedan mot fönstret.
Med en gäspning från tårna sträcker hon armarna över huvudet så
att det knakar behagligt i lederna. Hon ställer sig upp och låter natt-
skjortan falla. Solens smekningar mot huden är varma och trygga. Hon
blir stående och ser ner på sin kropp. Huden skiner smärtsamt ljus i
vårsolen, men verkar samtidigt föryngrad. Hennes runda figur ser för
ett ögonblick ut som ett barns, rynkor och fläckar tycks som bortblåsta
av det värmande skenet, hon är ung och full av liv. Kvinnan vet dock
att det är en synvilla, att inget kan ge henne åren tillbaka.

Plötsligt slår det henne att hon står helt naken i sitt fönster. Fastän
trädgården är ganska skyddad från insyn och ligger lite avsides, blir hon
förlägen. Hon känner att hon borde kasta sig efter första bästa plagg att
skyla sig med, men hon hindrar sig. Vad har hon att skämmas över? Är
man närmare sextio, tänker hon, har man lika lite skäl som ett barn
att vara pryd. Med den tanken i sinnet ler kvinnan, som känner sig som
ett barn, mot solen. ”Barnets oblyga förundran och den gamla kvinnans
erfarna omsorg” – är inte det en bra metafor? Med ens bestämmer hon
sig för att skriva om talet hon ska hålla i eftermiddag, från grunden. Det
kommer att förvåna Rieko, tänker hon med ett leende.

Kläderna ligger framlagda på en stol vid dörren. Hon klär sig tidlöst,
i en stil som kunde ha varit populär när som helst eller kanske aldrig –
praktisk och värdig på samma gång. För vissa hade en inbjudan att tala
vid en stor demonstration kanske varit skäl nog att klä upp sig, men inte
för Kusakabe Mei. Detta är vad hon har brunnit för, så länge hon kan
minnas och för henne är kampen vardag. Från den rasade bokhögen
letar hon fram sin dagbok och en penna. Hon vill börja skriva direkt,
men tvingar sig att värma lite te först. Hon häller upp den blekgröna
vätskan i den glaserade koppen. I botten en trollslända i brunt mot en
grå bakgrund. Den är äldre än hon, en relik från en svunnen tid. Precis
som hon. Hon skrattar till vid tanken och ett par droppar faller utanför,
som hon måste torka upp. Med dagboken under armen, koppen i ena
handen och ett par riskakor i andra går hon ut och sätter sig i solen för
att skriva.

Hon sitter där ännu en lång stund senare, när den lövfransiga skug-
gan av den stora eken i trädgårdens hörn kryper upp och kittlar hennes
händer. Med den plötsliga insikten att hon helt glömt bort tiden, viker
kvinnan ihop arket, hon skrivit på och lägger det i dagboken. Väskan
packas i ett nafs – en filt, ett par äpplen, en extra sjal och så dagboken
förstås. På vägen ut ser hon på klockan att det inte är så bråttom, som
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hon befarat. Hon plockar upp fotot från fönsterkarmen och tänker till-
baka på dagen, då det togs. Hennes syster bär en vacker kimono och
ser lycklig ut. De kom aldrig lika nära varandra igen efter bröllopet, men
om tre dagar har Satsuki lovat att ta ledigt från sin läkartjänst i Aomori,
för att gå med Mei och Rieko i första maj-tåget mot skogsavverkningar-
na i Saitama. Dagens manifestation känns dock viktigare, mer genuin
än marschen på lördag. Det hade varit roligare, tänker Mei, om systern
hade varit där och fått höra hennes tal.

*

Cykeln står lutad mot en vägg. Den är rostig och färgen flagnad,
men en gång har ramen varit grön. Inga växlar, men hel och ganska
ren – den duger gott åt en femtionioåring som sällan har bråttom. Mei
cyklar iväg, ovetande om att hon idag ska se solen spegla sig i risfälten
för sista gången. Hon glömde ta på sig skor och har bara ett par gamla
trasiga tofflor på sig, men det är varmt ute och ett hål i framänden låter
luften smita in i högertoffeln, vilket får det att kittla mellan tårna. Det
går vita hägrar på risfälten, några små, några stora och några liksom
mittemellan. Hon stannar när hon kommer till ett litet vägaltare, delvis
skuggat av en gammal ek och dåligt underhållet. Fjolårets gräs växer
högt och taket har brustit under vinterns snö. En räv av sten ser ut att
titta på henne, men ögonen har slitits ner av tiden och ljusa lavar väller
fram över hela huvudet, så det är svårt att veta.

Hon står där och drömmer en stund med ögonen slutna. Tänker på
några av alla de människor, hon mött genom åren. De drömde också,
men för många av dem är drömmarna nu verklighet, antingen för att
de slitit hårt, för att förverkliga dem eller för att de i sin ålderdom gått
tillbaka till barndomens drömmar, som de sedan förväxlar med verklig-
heten. Meis far spenderade sina sista år i ett andra, privat, 1950-tal.
Någon sa en gång, att när man inte längre kan drömma, lever man inte
längre. Hennes syster, Satsuki, tycktes ha uppfyllt alla sina drömmar;
levde hon då inte längre nu?

Längre bort går en vind över fälten. Det är en ljum vind men ond, för
det är fartvinden från en kolonn med arbetsmaskiner, som kör snabbt,
kanske lite för snabbt, längs de gamla vägarna. Den gamla kvinnan,
vars död nu är nära förestående, hör dem inte, så djupt försjunken är
hon i sig själv och stundens stillhet. Men vinden drar närmre och snart
bullrar den första lastbilen förbi henne där hon står. Först då hör hon
dem och vaknar ur sina tankar. Den onda, ljumma vinden tar tag i
hennes hår.
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För ett ögonblick står Mei fastfrusen, en stensyster till räven, och ser
med oförstående ögon på kolonnen, som invaderat hennes tankevärld.
Så inser hon med ens vart de bullrande fordonen är på väg. Utan en
tanke kastar hon sig åter upp på cykeln. Femtio år av aktivism sätter
självmant benen i rörelse. En livstidslång kärlek till naturen driver pe-
dalerna runt, runt. Dagens övriga planer är som bortblåsta: vad är pla-
ner mot verklig handling? Ingen skog ska ödeläggas här. Inte i hennes
Saitama. Inte denna vackra vårdag. Snabbare! Hon manar på sig själv,
fastän andan tryter i halsen. Hon är arg, men på samma gång upp-
rymd. Hon skriker efter lastbilarna som avlägsnar sig längs den smala
vägen. Hon hytter med näven, men får ingen reaktion och snart har de
försvunnit bakom en krök. Bara dammet finns kvar och en brinnande
kamplystnad i det medelålders bröstet.

Sammanbitet fortsätter hon trampa. Kusakabe Mei ger inte upp. Hon
styr av vägen, in på en gångstig mellan några risfält. Kan hon kanske
genskjuta dem? Hon pressar både sig själv och den rostiga cykeln ytter-
ligare. De studsar fram över den tjälskadade stigen. Över fälten svävar
dammet efter karavanen, som rör sig bortåt. Blodet spränger mot trum-
hinnorna. Hon ökar takten. Plötsligt är hon ute på vägen igen. Med blic-
ken fäst på dammolnen som passerat, ser hon aldrig eftersläntraren.

*

Mannen stoppar ner sin mobiltelefon i fickan. Ambulansen är redan
på väg, men han inser, att det är för sent för den gamla damen. Bedövad
sjunker han ihop bredvid den livlösa kroppen. Ser hon ändå inte fridfull
ut, där hon ligger i vägrenen? En test av det gråsprängda håret har lagt
sig tvärs över ansiktet. Den unge chauffören vill stryka den till rätta,
men han håller tillbaka handen. Istället finner han sig sträcka fingrarna
efter ett papper som glidit ur damens väska.

Mannen, som aldrig mer kommer att köra timmerbil, sitter vid väg-
kanten bredvid den döda kvinnan och läser.

Ibland måste man tala om den tid som varit.

De säger, att tiden läker alla sår, att alla oförrätter och missgärningar vi får
utstå, bara är flyktiga, flytande bilder, som i eftertankens ljus framstår som
mindre allvarliga. En del går till och med så långt att de vill mena, att det
är just dessa sår som gör oss till dem vi är idag och att vi således, om vi är
nöjda med oss själva, bör vara dessa händelser tacksamma. Jag står inför er
alla idag som en av de äldsta här och den tid, genom vilken mitt liv flutit,
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borde vara nog för att skölja bort till och med de hemskaste av minnen. Men
jag vill säga er, att de som säger att tiden läker alla sår har fel. Jag vill fråga
er: om tiden läker alla sår; vem läker tidens sår?

Han läser igenom resten av sidan, vänder på pappret och fortsätter.
Tecknen är små och tätt skrivna, men prydliga. Vid slutet stannar han
upp.

Ni ser mig här som en gammal kvinna. Ni förstår, att om några år kommer
jag inte längre att kunna stå här och det gör er upprörda. Vem är jag, som
redan har levt mitt liv och nu närmar mig dess slutfas – vem är jag att
diktera hur kommande generationer ska leva sina liv?

Men tänker ni just i de banorna, har jag misslyckats här idag, för mitt tal
är inte ett program för hur framtiden ska se ut, utan en vädjan att vi ska
ge dessa kommande generationer möjligheten att välja hur de vill ha det.
Genom att förstöra det gamla Japan, det vilda Japan, det vackra Japan, kan
de aldrig välja att leva där. De tvingas leva i den nya världen och det är vi
som tvingar dem. Vi bestämmer idag vilka valmöjligheter våra barnbarns
barn ska ha, och vem av oss kan säga, att denne vet med större säkerhet vad
de kan tänkas vilja, än de själva gör?

En modig kvinna sa en gång, att hon ville ha frihet och rätten att uttrycka
sig själv, den rätt alla har till vackra, strålande saker. Det är den rättigheten
jag pläderar för, å framtida generationers vägnar. Tack för mig.

Bakom dem kvittar fåglarna och vårfjärilarna flyger över fälten. Ge-
nom gräset går en vindil, påfallande mild, som försvinner upp i träden
och är borta.




