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Sirius ligger i utkanten, men den som inte insiste-
rar pfl revyer eller musikaler och klarar trappan upp

till andra viningen fir uppleva ncijet att siitta sig vid
ett litet bord. En sliitrakad herre med rondcir och en

tridsmal mansgestalt med svart meflstoskdgg serve-

rar kaffe och te. Stiimningen iir avspiind, viinlig, kul-
tiverad, alla i publiken kdnner varandra frAn f'cirut, i

enlighet med en oskriven finlandssvensk lag. Si smA-

ningom intar den sliitrakade sin plats mitt pfl sce-

nen. Ocksfl han dricker-kaffe eller te, han iir unik i
sin egenskap av produkt framsprungen ur en skapa-

res huvud och pi samma gflng skiirvan av en helhet,

en mdnniska som vi andra, delaktig i v6ra sorger och

gliidjeiimnen spunna av nornorna, Urd, Verdandi och

Skuld - det fcirg&ngnas, det varandes och det kom-
mandes cidesgudinnor. I det hiir fallet mest Urd. Err

stund sitter den runde pi sin stol invid ett litet bord
mitt pi scenen, enkel och avskalad som pi Hamlets
tid och i sin ursprunglighet omspdnnande allt. Ef-
ter en stund bcirjar hzrn tala, lugnt och lflgmiilt, iindi
med en stdmma som biir genom rummet, en timme

och mer, sjuttio minuter enligt jordiska klockor, mi-
nut fcir minut och en enda strimma, regel I fcir en mo-

nof og, den mi nu heta En sista biltur eller nigot an-

nat, nigot annat heter den visserligen inte. Mcidolcist

flcidar rcisten ut i rummet, med pauser som inget har

med tvekan eller bristande minneskapacitet att gcira

utan med andra element, med bilder, ljus och dofter,

flciden av hiindelser, miinniskor, framf'cir allt en mdn-
niska, en kvinna, en mor, nyligen bortgingen. Dfl och

di gcir den talande er paus fcir en klunk ur koppen,
en ging begiir han pifyllning av Mefisto. Hans ansik-
te dr ett vatten civer vilket liitta vindar spelar, di och

di leker ett lcije civer hans k\ppar, medan ber'ettelsen

fortgir skiftar blicken frfln behiirskad sorg till stilla
gledje. Hcigstiimt vdxlar med trivialt, det senare cen-

trerat kring en skraltig Amazon, dock inte dcidsmiirkt
som den ildrande kvinnan i centrum fcir vad som dr

en elegi, finstiimd intill ytterlighet, med automobil-
mekaniska teknikaliteter som stark kontrastverkan.

Enkelt, viirdigt, gripande, framsprunget ur en verklig-
het i griinslandet mellan Ostergcitland och Smiland,
med Viittern som en aning i vdster. En oerhcird sjci
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inrymmande en avseviird ci, den senare kiind fcjr sin
rysskyrkogird, den fcirra fcir stora djup och fcircidande

stormar frambesvurna av nornorna ndr man minst av

allt anar det. Man, med minimala bokstdver i en till
ytterlighet cicelerad ordmassa som pA djupplanet sna-

rast zir sin egen kommentar, inkluderande ett element

stavat Bauer - i In transit, inflAtad med En s'ista bil-
tur tlll en trots alla skillnader i text och ton otvung-

en helhet. John Bauer, den legendariske konstndren,

han med tomtarna och trollen, i detta sammanhang en

hdntydan, en fcirstucken upplysning som tippnar sig

fcir den som hcirt om olyckan med flngaren Per Brahe,
fullbordad d,en 20 november 1918, de den i rykan-
de Viitternstorm sjdnk rned alla man ombord, bland
dessa hustru Ester och treArige Bengt, Putte kallad.

Borta, skingrade, liksom orden som med samma lugn
som i fcirsta akten strdrnmar ut, den hdr gAngen ur den

mcirkskiiggiges mun i ett sjiilvalstrande flcide alltfcir
subtilt, alltfcjr miittat med varandra utldsande lyriska
troper och fraser fcir att mer iin glirntvis lAta sig in-
ringas och bercivas sin integritet, i all sin klarhet giick-

ande oitkomligt, och samtidigt i nAgon mening iind5.

mcijligt att uppfatta som en rorelse i tid och rum, sAviil

enligt den enskilda iakttagarens egna preferenser och

fcirutsiittningar sorn tack vare fcirsta akten, med vilken
den andra ingitt i en symbios som fctrutom av ordri-
kedomen manifesteras av kopplingen mellan de fcir-

fattare som utformat respektive flciden. Det fcirsta mer
omfattande, ocksi oppnare, det andra djupt herrne-

tiskt, lyriskt intensivt, ett gnistregn av allusioner och

symboler, med vart fonem och morfem pi sin cidesbe-

stiimda plats. Odesbestiimda? Var det cidet som sdnkte

Per Brahe, som den enda lcisningen p5. problemet med
ett iiktenskap i gungning? Omcijligt attveta, men as-

sociera fir man fritt. Och med den stcirsta belAtenhet

notera en relation som - sA langt en utomstiende fdr-
mir bedcima - ridit ut livets stormar och hiir och nu
pi Styrmansg atan 73 i rikets huvudstad fl dtat samman

sina rcitter till ett miiktigt triid.

NALLE VALTIALA

Fotnot: Anders Larssons En sista biltur gestaltas pll scenen

av Paul Holliinder, Susanne Ringells hz lransit at
Paul OIin. Regin, visualiseringen och ljudviirlden dr

ett samarbete mellan aktdrerna. Viirldsurplemiiir den

24 oktober 201.5 ph Sirius som enligt stjiirnkartan

ligger i Helsingforc.
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