
Det var med nätterna som det började. Med de månbelysta 
sommarnätterna som det började. Med de varma månbelysta 
sommarnätterna då det regnade precis lämpligt som det började. 
Konsten att vara konstnär föds inuti. Ja den växer. Den växer 
om man vattnar den med något vackert. Något vackert man 
finner där inte andra gör det. Och sedan visar det för dem. 
Det är så konstnärer föds. Alla konstnärer. Goda konstnärer 
har funnit det vackra vattnet. Och långsamt sugit upp det. 
Som papper sugit upp det.

Han har funnit det. I ljuset. Och i regnet. 

I mörkret. Silverfärger använder han. Lånar dem ur månen. 
Och varma färger ur solen. Ett hav. Silvermåsar. Klippor. 
Härligt skummande vatten mot klippor. Han hör bruset. Flera 
år senare hör han bruset. På natten. I rummet där tavlorna 
hänger. 

Nu har han blivit gammal. På väggarna hänger alla de godaste 
ljuden. De bästa minnena kvar. 

En måndag i april
        Det här går inte mer. Går helt enkelt inte. Jag har 
fastnat i mina egna cirklar. Trasslat in mig i stagnation och stopp. Alltihop är spegelns fel. 
I början var det som en lek. Under kontroll. Nu sitter jag här allt längre och längre. Kan inte 
sluta. Inte slita bort mig. Sitter och stirrar. Möter en blick som kunde vara min, men som 
samtidigt tillhör en främling. Möter blicken och undrar: 

Vem är du? 
Vem är du och vad har du gjort? 

Jag idkar aktiv eskapism och diktar upp historier om den andra, den som möter min blick i spegeln. 
Den andra, som blivit ett slags surrogat för mig. En undanflykt från mitt riktiga liv. Ett svepskäl 
för att slippa ta itu med det. Den andra, en öppning till nio potentiella liv jag hellre skulle 
leva. 
Du förstår? 
Du vet, det handlar om möjliga världar och andra dimensioner. Om allt som skulle kunna vara 
annorlunda. Om allt som inte blev som det skulle bli. Om att möta den där blicken som tycks ha 
tvingande kraft och magnetiskt sug. Om att gradvis lätta på greppet om verkligheten. Om att ge 
efter. Om att till slut släppa taget. Då faller man.  

Som en fluga som trasslat in sig i s p i n d e l n ä t .

    Med kärlek kom han äntligen till mig, en liten alvpojke med solsken i blick. 

Ur en röd bubblae vattenvärld kastades han rakt ut, in i min famn. Han kom till en mamma som på intet 
vis - trots månader av förväntansfull väntan - var riktigt beredd på vad som skulle hända eller hur 
det skulle kännas att bli mor. Hans skrik fladdrade sönder tystnaden och inget var sig mer likt, ingen 
var mer självklar. En sprittande glädje i min kropp. Hans närvaro pekar framåt.  Allt jag vill är att 
omhulda honom. Skydda och hjälpa. Inget ont får hända honom. Han ska få det allra bästa i hela vida 
världen. Ljusa feer står vakt kring honom. Jag hoppas innerligt att de tar sitt uppdrag på allvar.  
 
Nu håller vi på att lära känna varandra. Sekunder läggs till sekunder, blir minuter, timmar, dagar, 
veckor, månader. Snart år. Tiden ter sig så märkligt upplöst. Ibland står den alldeles stilla, oftast 
virvlar den. Blundar jag kan jag missa något viktigt. Ingen dag är förgäves.  
Jag läste i tidningen om ett barn som fick svårartad cancer strax efter födseln. Tårarna rann och rann 
i strida floder ner för mina kinder. Vätte tidningspapprets trycksvärta. Döden finns men jag vill att 
den ska hålla sig långt borta från vår gula ljusa bubbla.  
Han bär på en alldeles särskild glädjefull tystnad som han delar med sig av. Lägger den som varmt 
silke runt oss.   
Han betraktar djuren som flyger fram i taket. Pratar lite med dem. Sträcker sig mot dem. Försöker fånga 
en glittrig trollslända som blickar ned på honom. En rosa fjäril fladdrar så sakta förbi. Djuren ser 
till att han har det bra. Att han är varm och trygg. Hans ordlösa inåtvända skratt åtföljs av ivriga 
rörelser.  Hela den lilla kroppen skuttar; av glädje av att finnas till, över att ha en kropp att 

skratta med.       Att utan brådska försöka fånga en fjäril. 

Ty s t  t i d n i n g  m e d  s o u n d t r a c k

Presens är  mer än en t idskri f t.  Med ett  soundtrack som kommenterar  en ordlös  avdelning i  
det  kommande numret,  med evenemang kring varje  release,  och en hemsida som fungerar  
som ett  s jälvständigt  komplement t i l l  t idningen vi l l  Presens pröva gränserna för  t idskri f t-
sgenren.
 Tystnaden  är  temat för  Presens nummer 02/10,  som släpps den 15 juni .  Tidningen 
inleds med en tex tdel  som sakta övergår  i  en form av t ystnad.  Ti l l  denna t ystnad f inns ett  
soundtrack,  som kan laddas ner  från w w w.presens.f i .  Soundtracket  innehåller  bland annat 
musik av Peggy Lejonhjär ta feat.  Markus Krunegård,  The Wha’s,  Vintage Puppy och Opaque 
Buff  samt specialkomponerad musik av Ceci l ia  Damström.
 Presens ordnar  en releasefest  den 15 juni ,  där  t ystnaden presenteras  i  en utökad 
version med uppläsningar,  bi ldspel  och spelningar.  På releasefesten uppträder  Opaque 
Buff  och Jason Weckman från Vintage Puppy med f lera.  I  början av kväl len är  mikrofonen 
öppen för  vem som helst  att  uppträda med uppläsningar  el ler  musik .

Välkommen på releasefest den 15 juni kl. 20.00 - 24.00 på Luckan, Simonsgatan 8!

Presens redaktion

Josefin Almer, Christoffer Wahlberg, Anna von Bonsdor ff,  Hilda Forss och Lasse Garoff
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