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Det gör ont att ta sig upp. Jag visste att det skulle göra det, men var inte beredd på att det skulle göra 

så ont. Eller vara så tungt. Jag kämpar, växer, sträcker mig i många dagar, och mer anar än känner 

ljuset någonstans där uppe. Hela min värld är bara mörk kall jord, smärta, kamp och trötthet, och jag 

tror inte att jag kommer klara det.  

 

Men en dag är jag uppe. Det går så lätt att jag inte förstår vad som har hänt. Jag badar i ljus och 

världen är oändligt stor. Vilda starka vindar drar i mig och för ett ögonblick vill jag tillbaka ner i det 

ensamma mörka, men sedan blir jag förälskad. Allt omkring mig är fantastiskt och jag fylls av en 

berusande glädje. Det här är min plats. Platsen för mitt liv. Här ska jag stå i tusen år.  

 

Sedan kommer en enorm trötthet. Den varar några dagar, innan lusten att växa och leva kommer 

ikapp igen. Det är vår och överallt omkring mig brusar det av liv.  

 

Min allra första vår övergår i sommar. Jag växer snabbt, kommer upp en bit över marken, skjuter 

rötterna djupare ner i jorden och lär känna skogen omkring mig. Det är underbart att leva. Sedan 

kommer hösten. Jag är beredd och gör vad jag måste, fäller mina få blad och drar mig in i mig själv 

och väntar. Trots det är vintern svårare än jag kunnat ana. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig något 

så kallt. Trädet jag kom ifrån har lämnat kvar minnen hos mig, men de är bara svaga ekon av vad hon 

har upplevt, och räcker inte för att förbereda mig på det som väntar. Vintern verkar pågå för alltid. 

Jag står i snön och halvsover – när inte rådjuren blir för närgångna och fyller mig med yrvaken skräck 

– och väntar. Väntar. Väntar.  

 

När jag tror att våren aldrig tänker komma börjar jag ana en skiftning. Luften är en liten aning 

varmare och dagsljuset lite ljusare. Det är vår! Allting vaknar. Skogen fylls av liv igen och nu kan man 

tro att det aldrig har varit vinter.  

 

Något händer. Jag är fortfarande mycket ung men når några meter över marken när skogen fylls av 

nya ljud. Djur på två ben, klädda i hudarna från andra djur, dyker upp från ingenstans. De låter 

mycket och har med sig eld. Skogen stelnar i rädsla, men också nyfikenhet. Försommarens intensiva 

aktivitet stannar upp en stund medan alla betraktar de nytillkomna och undrar vilka de är. De 

vandrar inte vidare, de stannar och sätter upp hyddor.  

 

Det har gått flera somrar sedan de kom. De har byggt vidare på sina ömtåliga små hyddor och blivit 

en del av skogens rytm och liv de också. De jagar, plockar växter och hugger ner träd, men mig låter 

de vara. Jag står alldeles nära deras största bostad, och utan att jag riktigt märker när det sker börjar 

jag älska dem. De är så fulla av liv, och saknar den spända försiktighet som nästan allt annat levande i 

skogen har och aldrig kan lägga ifrån sig. De har så mycket ljud för sig. Deras röster varierar oändligt, 

och när deras ungar skrattar är det finare än fågelsång.   

 

Nu har de andra djur hos sig. De har byggt en inhägnad där de har kor och getter; lugna nöjda djur 

som står i sin inhägnad och utstrålar en ständig lättnad över att vara i trygghet. Skogens djur kommer 

och tittar på dem, både avundsjuka och förundrade över denna märkliga passivitet. Rovdjuren 



kommer också, men människorna vaktar det som är deras och de har alltid sin hemska eld i närheten. 

Jag hjälper till och sträcker ut mina grenar till skydd och skugga för både människorna och deras djur. 

I gengäld samlar de ihop mina ekollon och äter dem, och hjälper mig att sprida mina frön. Det är en 

annan sorts symbios än den jag har med växterna och djuren som lever i min bark, och bereder mig 

ännu mer glädje.  

 

De blir fler. Fler människor, fler djur, fler byggnader. Mer ljud. Jag är fortfarande ung, knappt hundra 

år, och förundrad över allt jag redan fått uppleva. Men det är bara början. De börjar lämna presenter 

till mig, små buketter av blommor eller knyten med mat vid stammen. De vilda djuren kommer på 

natten och äter upp dem, men det är tydligt att de är till mig. Mina människor tror att jag skyddar 

och tar hand om dem, men egentligen är det tvärtom. De håller mig sällskap genom de långa 

vintrarna och får tiden att gå fortare medan vi väntar på våren. Människorna går inte i ide, de vilar 

aldrig. De bygger och skottar snö och tar hand om sina djur och leker. Ibland samlas de och sjunger 

för mig, och då känner jag hur en ilning av glädje från Skaparen över dessa fantastiska djur genljuder 

genom mig.  

 

Åren går men de slutar aldrig bygga. Husen blir högre och stabilare, stigarna breddas till vägar där två 

hästdragna vagnar kan mötas. Från en vår till nästa händer så mycket, och det känns som om jag 

lever mycket långsamt och de svindlande snabbt. Barnen som lekte runt mig verkar på bara några år 

ha växt upp och förfaller sedan inför mig. Det – och elden – är det enda jag inte tycker om med dem. 

Den ständiga strömmen av död och sorg är tung att bära. De är så många och deras liv är så kort, som 

blinkningar. Jag skulle kunna försjunka i dagdrömmar och vakna till en ny generation. Men om de dör 

i strida strömmar så föds de på samma sätt. Överallt ser jag deras honom med Skapelsens skimmer 

omkring sig, och luften glittrar och gnistrar av barnskrik, barnskratt och barnlek. Jag har sett så 

många första steg och känt så många små händer som klättrar.  

 

De slutar dyrka mig, men jag förblir en förtrogen. På sommarkvällarna kommer de unga – som inte är 

barn men inte heller vuxna – och sitter under min krona. De karvar sina namn i min bark, men gör 

ingen verklig skada. Jag står som berusad i dimman av ung kärlek och håller skyddande grenar över 

trevande händer, blyga kyssar och bankande hjärtan.  

 

Jag är vuxen nu, kanske 300 år, när vintervilan bryts av skrik och eld. De slåss ibland, det har jag vant 

mig vid. De är så intensiva att de inte kan låta bli, deras korta liv rymmer inget tålamod. Men den här 

gången är det annorlunda och jag står hjälplös och lyssnar på larmet och känner hur de dör. När 

kriget dragit förbi kommer Sjukdomen. Jag tror att jag ska vissna ner och dö av sorg, hur kan man 

leva vidare genom så mycket död? Min blomstrande stad är tom. De få som överlevde är knäckta och 

tysta, de enda röster som hörs gråter. Barnen skrattar inte längre. Luften stinker av död, och jorden 

är full av dem som var så levande nyss men nu är kalla och stilla. Vintrarna blir svårare än någonsin. 

Jag är ensam, och det verkar vara så mycket kallare än vanligt.  

 

Men precis som människorna inte kan låta bli att slåss kan de inte heller låta bli att vandra, mötas 

och föröka sig. Nya människor kommer och slår sig ihop med de som finns kvar. Luften gnistrar av 

nya barnskrik, och gräs och blommor som lever sin första vår och inte vet något om döden växer över 

gravarna.  

 



Ju äldre jag blir desto tydligare ser jag rytmerna i deras liv. Krig och sjukdomar hör till, precis som 

barnen, kärleken och det ständiga byggandet. De hittar på maskiner som låter så högt att deras egna 

röster dränks, och får luften att stinka. Jag förstår inte varför, kanske kan de bara inte låta bli. Att 

bygga och hitta på verkar lika livsviktigt för dem som mitt behov av ljus och vatten. När de inte 

bygger flyttar de på sig. Ständigt nya röster, nya språk, nya ansikten.  

 

Jag har blivit gammal. Stammen är flera meter bred och kronan enorm. Mina rötter går så djupt att 

man skulle kunna tro att jag har stått här sedan världen skapades. Ibland känns det så, men ofta 

känns det som om jag trängde mig upp ur jorden så väldigt nyss. Hur kan tusen år gå så fort? Mina 

människor svärmar omkring mig. De har byggt en park där jag står, och på våren och sommaren 

kommer de och sitter i min skugga. De unga älskande kommer fortfarande, och ristar in sina namn 

bland tusentals andra som redan finns där. Andra stannar för en stunds vila, och sitter lutade mot 

stammen så fulla av sina tankar att de inte märker att jag ser och hör dem. Jag vet allt om dem, och 

jag älskar dem lika mycket som jag alltid gjort. Jag undrar ofta hur det hade blivit om de inte hade 

kommit och jag hade levt hela mitt liv i skogen. Vem hade jag varit då? Det går inte att föreställa sig.  

 

Jag vaknar ur mina funderingar och upptäcker att tiden har sprungit ifrån mig. Den gör det allt oftare 

nu. Nya människor rör sig i parken, med samma tankar som de grubblar över under min skugga och 

alltid har grubblat över, men runt omkring oss har staden förändrats. De bullrande stinkande 

maskinerna har tystnat och luften är ren. Ändå fortsätter staden att växa, och nya barn skrattar och 

springer i gräset.  

 

När hösten kommer den här gången vet jag att det blir den sista. Jag är alldeles för gammal och trött 

för en ny vår. Barnen plockar ekollon från marken medan jag sakta försvinner. Vintern kommer med 

långa kalla nätter, men den här gången känner jag varken rädsla eller tristess. Jag behöver inte vänta 

länge.  


