Ansiktet som mötte mig i spegeln på morgonen var mitt men ändå inte. Linjerna kring
ögonen verkade fler, rynkan mellan ögonbryn verkade permanent och ringarna under ögonen
verkade mörkare än någonsin. Ögonen såg livlösa ut och när jag försökte mig på ett leende
såg det mest ut som en grimas. Jag suckade och lutade pannan mot spegeln, kände det svala
glaset mot min hud och såg små moln av imma bildas där min andning mötte spegeln.
Jag blundade och såg minnesbilder av den senaste tiden blixtra förbi.
Jag rös, öppnade långsamt ögonen igen och stirrade in i mig själv. Jag skvätte vatten i
ansiktet och drog snabbt med tandborsten över tänderna några gånger.
Jag lämnade badrummet, plockade åt mig ett par jeans från golvet och drog på mig närmsta tshirt på min väg mot ytterdörren. I hallen snörade på mig skorna, slängde en blick i spegeln
och drog en hand genom mitt redan rufsiga hår innan jag slet åt mig en tjocktröja och klev ut
genom dörren innan jag hann ångra mig. Jag hade redan skjutit upp det här alldeles för länge
nu.
Värmen som mötte mig när jag steg utanför porten förvånade mig, jag trodde att den hade
gett sig av för länge sen. Men än var löven kvar på träden, skiftande i gult och orange och
skälvande i den lätta vinden och fortfarande kämpade solen bakom de allt mörkare molnen.
Jag svängde ut från gården och gick med snabba steg och huvudet nedsänkt, kryssade mellan
vattenpölar, tjuriga små barn och gamla långsamma människor med nästintill lika gamla
hundar. När jag efter en stunds promenad lämnat stadsmiljön och asfalten bakom mig slog
jag av på takten och traskade fram med gruset knastrande under skorna.
Tillslut kom jag fram till en gammal mossbevuxen stenmur med en järngrind att passera
igenom. Jag stannade framför grinden. Skylten med inskriptionen Nässjö kyrkogård verkade
nästan hånflina åt mig där den hängde och knarrade lätt i vinddraget.
Jag drog ett skälvande andetag, öppnade grinden och steg in på asfalterade gångvägen som
ledde upp mot kyrkan. Jag gick långsamt uppåt på skakiga ben och räknade gångarna jag
passerade. Femte raden, höger sida, grav sju. Det var dem orden jag snabbt hade skrivit ner
på den gula post it-lappen strax efter begravningen och det var dem orden från den nu
ihopknycklade och slitna lappen som jag sedan hade memorerat.
Jag stannade. Femte raden. Jag kände tårarna bränna bakom ögonlocken och klumpen långt
ner i halsen växte. De hade varit instängda så länge nu, alla känslorna, fastkedjade och inlåsta
bakom rejäla dörrar och kraftiga lås.
Jag gick sakta framåt, men jag kunde ändå inte dra ut på det tillräckligt länge. Till sist stod
jag framför den femte graven ändå och läste ditt namn där. Läste ditt födelsedatum och ditt
dödsdatum. Tjugofyra. Vad är det för ålder ens? Jag sjönk ner på knä och flätade in fingrarna
i det fuktiga gräset. Du skulle ju leva tills du blev som dom där gamla långsamma
människorna med sina lika långsamma hundar. Ilsket drog jag upp gräset med rötterna
samtidigt som tårarna vällde fram ur ögonen. Jag kunde inte längre se ditt namn på stenen
framför mig och hela jag skakade okontrollerat. De där rejäla dörrarna och kraftiga låsen
hjälpte tydligen inte, tänkte jag medan jag kippade efter luft och rotade i fickan på
tjocktröjan.

Det sista du sa till mig, sista gången jag såg dig vid liv var “lillebror, bli inte som jag när du
blir stor”. Jag var så arg på dig den kvällen och du citerade en jäkla Håkan Hellström låt.
Som om du trodde att det skulle göra livet bättre liksom.
Senare den kvällen dog du. Överdos, enligt polisen.
Tillslut fick jag tag i det jag ska ha i fickan och kände ett lugn sprida sig inom mig när jag
slöt handen kring den svala plasten.
Jag torkade ansiktet med min fria hand och slängde fram påsen med tabletter på gräset med
den andra.
Förlåt storebror, men inte ens en jäkla Håkan Hellström låt kunde rädda mig. Jag blev som
dig i
alla fall.

