
 

 

Tjutberg ur Först föds man ju av Line Knutzon 

 

Tjutberg 

Såja, lilla Nymse... såja... du ska inte dö...det är bara för att... min goda... 

väninna... att först föds man ju. Tusen trådar virar in sig i ens liv – oundvikliga 

trådar, så är det. Och när man sen blir vuxen och möter andra människor, som 

också har tusen trådar var och en, så... Kommer du dom för nära – börjar 

trådarna trassla ihop sig... Och dom är långa sådana där trådar. En gång kände 

jag en som tog på sig kappan medan hon sa saker till mig – så att jag darrade 

av glädje i hela kroppen – ljuvliga saker, Nymse. Sen gick hon sin väg – ända 

upp till Nordpolen, och du kan faktiskt se, särskilt tidigt om morgonen i klart 

väder, att hennes trådar fortfarande hänger kvar i mina. Jag har försökt såga 

av dom – men det kan man inte. Det finns trådar till alla människor, till och 

med upp till himlen – upp till dom döda... Det är därför du ibland kan få den 

där underliga känslan av att inte kunna närma dig en människa, man får inte 

gå in i hennes hus – det är trådarna, Nymse – trådarna som hindrar... Och jag 

har trådar – överallt – helt ihoptrasslat är det, det är därför man inte alltid kan 

komma mig nära. Bara hon, som av en ren tillfällighet hittar vägen, hon som 

hoppar över, går till höger, lyfter armen på det rätta stället, säger godnatt och 

nickar i rätt ögonblick, hon kan nå mig. Och inte nog med det: jag ska också 

av en händelse göra samma sak – hitta vägen in till henne, igenom alla hennes 

trådar. Kan man det – då har man verkligen mött varandra... så är det Nymse 

– tillfälligheter och trådar alltihop. 

 


