
Att gråta utan tårar 

Hon förstår. Hon förstår precis. Ändå protesterar hon inte. 
Rädd, nej det är hon inte. Ändå bränner det bakom ögonlocken. Ändå skakar hennes händer. Ändå 
blir luften allt tjockare och andetagen tyngre och tyngre. 
Tiden står stilla i det trånga källarrummet. Dit når inget solsken in. Därifrån når inga skrik ut. 
Marken är hård, även om den endast består av jord. Väggarna är däremot av betong, det hade 
hennes far sett till. Han hade även tänkt att lägga golv, men det hade aldrig blivit av. Maten som en 
gång fyllt rummet är sedan länge borta. Nu ekar rummet tomt.  
Det som bryter tystnaden är hennes ojämna andetag. Väggen kyler hennes rygg och luften är kall att 
andas in, ändå svettas hon. Det kan inte ha gått mer än ett dygn, även om det känns som en vecka 
för henne. Törsten är oerhörd, men hon vägrar att dricka av vattnet som finns i tillbringaren bredvid 
henne.  
Ibland när hon sluter ögonen och lyssnar noga, när hon lyssnar riktigt noga med det friska örat, så 
hör hon deras fotsteg och röster. Hon kan urskilja dem, men inte höra vad de säger. Dock vet hon 
vad de undviker att prata om. Det är dem hon älskat över allt som går där uppe. Hon kan höra 
Rahim som hon druckit te med på baksidan om kvällarna. Hon kan höra Amad som kammat hennes 
hår som liten. Hon kan även höra Jemal, vars första ord hon hade hört och första steg hade sett. 
När hon öppnar ögonen finns det inget att se. Det svider, men det kommer inga tårar. Även tårarna 
hade övergivit henne. Det var dock inte hon som skulle sörjas, för hon skulle snart bli fri. 
Hon reser sig upp och marken gungar. Hennes ben är lika skakiga som hennes händer, det känns 
som om de har bytts ut mot två tandpetare. Ändå börjar hon springa. Fram och tillbaka mellan 
väggarna. Hon kan inte styra sig själv. Det är inte hon som springer, det är någon styrd av ångest 
och desperation. Hon hör sina naglar riva mot väggarna. Hon hör sina fötter stampa på burkan och 
sedan slå in tillbringaren i en vägg. Hon hör glaset splittras och känner blodet på sina händer som 
drar i hennes hår. Sedan faller hon slut ner mot marken, kippande efter andan. 
Nu känner hon ingenting, förutom en påfrestande huvudvärk. Hon är urholkad, tom på allt. Hon kan 
inte röra sig, det finns ingen kraft att hämta. Hoppet tog med sig hennes styrka när det lämnade 
henne. 
Hon vaknar av ett skrammel och ber tyst för sig själv. Snart träffas hon av ett brännande ljus. Två 
svarta siluetter uppenbarar sig i ljuset. Den ena är lång och bred, den andra kort och tanig. Den 
unkna luften försvinner och in kommer en röklukt, tillsammans med ett smärtsamt allvar. Hon 
skäms plötsligt över den oreda hon skapat, och hennes blodiga händer. Dock försvinner känslan 
snabbt och ersätts av något annat, det är en svidande inbördes värk som börjar vid magen och fyller 
henne upp till hennes torra hals. Hon försöker svälja, men det går inte. 
Dörren stängs med en tung smäll och den långa gestalten ställer ut tre stearinljus på marken. Skenet 
lyser upp hans sammanbitna ansikte. Mannen undviker dotterns blick och sliter upp dörren igen.  
Nu är de bara de två kvar där inne i det kalla. Ett par olyckliga själar i livets slutskede. Det är så 
mycket som hon vill säga honom, men hon hittar inga ord, hon kan inte hitta sin röst.  
Han står tryckt mot väggen. Till skillnad från henne skakar han inte, han har frusit fast, både fysiskt 
och psykiskt. I famnen håller han något som han fått av sin far, något som han fått för att skilja på 
liv och död. Pojkens tankar snurrar. Det här är inte något en nioåring ska behöva göra. Det här är 
något en människa aldrig ska behöva genomlida. Verkligheten är dock något helt annat, det är något 
grymt och orättvist. Detta vet hon, detta har hon lärt sig under de här 16 åren. 
Hon söker tröst i den framtid hennes bror kan få, hon skulle ge honom världen om hon kunde. Detta 
tänker hon på när hon iakttar den taniga, oskyldiga pojken som står tryckt mot väggen. Trots allt var 



detta en liten uppoffring för att kunna skänka honom lycka. Egentligen borde hon kanske inte 
klandrar dem, vad hade hon kunnat ge världen som kvinna?  
När hon möter hans skräckslagna blick saknar hon för första gången sin burka. Hon önskar att hon 
hade något att gömma sig bakom. Hon önskar också att hon kunde hålla om honom igen, trösta 
honom och försäkra honom om att allt kommer att bli bra.  
När han blickar ner på det blanka i sin famn gör det ont. Det är det som kommer att ta hans syster 
ifrån honom. All jordens gravitationskraft centreras mot honom när han tar ett steg framåt. Han 
håller i väggen till han återfår balansen. Blicken är fäst i golvet. Han vet att det måste ske snart, att 
hans far väntar på honom där uppe. Han vet att han räknar med honom. I detta fall är äran smutsig 
och jobbig, dock vet han att hedern är viktig. Han litar på sin far, det här är något som är 
nödvändigt, något som måste göras. Snabbt kikar han på sin syster, som även hon har blicken fäst i 
golvet.  
Hon märker hur han sakta förflyttar sig. Hon ser när han riktar pistolen mot henne. Illamåendet 
växer, samtidigt som den inbördes värken blir allt mer intensiv när kroppen spänner varenda 
muskel. Hon vänder sig om med en sista bön på läpparna.  
De är tysta. Tystnaden är plågsam. Tystnaden är full av sorg. Det är en sorg som inga tårar hjälper. 
Till det som gör allra mest ont, räcker inga tårar, till det räcker inte orden.  
Det är inte slutet som gör ont för henne. Det är sveket från hennes älskade. Det är skammen. Det är 
orättvisan. Det är hennes bror. 
Luften har tunnat ut. Hon kan bara andas små korta andetag. Händerna skakar allt mer. Hon gråter 
utan tårar i väntan på den ångestfyllda befrielsen.  
Sedan sluter hon ögonen. 


