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Den femte juli 1996 blev min 
dotter galen. Hon var femton år gammal och hennes sam-
manbrott blev en vändpunkt i livet för oss båda. ”Det känns 
som om jag reser och reser utan att ha en plats att återvända 
till”, sade hon i ett ögonblick av klarhet, samtidigt som hon 
slungades iväg mot en plats jag varken kunde drömma om el-
ler föreställa mig. Jag ville hugga tag i henne och dra henne 
tillbaka, men det fanns ingen återvändo. På något obegripligt 
sätt hade alla band mellan oss plötsligt lösts upp. Det var jag 
som lärt henne att tala och det var jag som berättat de första 
sagorna för henne. Det borde ha lämnat outplånliga spår och 
ändå blev vi fullkomliga främlingar för varandra från den ena 
dagen till den andra.

Först lade jag skulden på mig själv, och försökte givetvis gå 
igenom vilka misstag jag gjort och vad jag inte lyckats ge henne, 
men det räckte inte som förklaring till det som hänt. Ingenting 
räckte. Först satte jag min tilltro till läkarna, men insåg snart 
att de inte visste mycket mer än jag om hennes tillstånd, i 
varje fall inte om det gällde mer än de tämligen begränsade 
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kliniska symptomen. De underliggande mekanismerna bakom 
en psykos är tydligen lika gåtfulla som de alltid varit och vi 
kunde inte hoppas på något omedelbart tillfrisknande. Å andra 
sidan kunde det betyda att det fanns många upptäckter kvar 
att göra.

Nuförtiden är det som att svära i kyrkan att påstå att psy-
kiska sjukdomar beror på något annat än sjukliga förändringar 
i hjärnans kemi. Det stämmer till viss del, men ibland fick jag 
en obehaglig känsla av att min dotter drabbats av en sällsynt 
naturkraft, som en häftig snöstorm eller en översvämning: 
destruktiv och storslagen på en och samma gång.
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5 juli. Jag vaknar i vår lägenhet på 
Bank Street, på översta våningen i ett hus i ett av de finare 
kvarteren i West Village. Platsen bredvid mig i sängen är tom: 
Pat har gett sig av tidigt till sin dansstudio på Fulton Street 
för att bli klar med årsredovisningen och räta ut några fråge-
tecken. Vi har varit gifta i två år, och vårt gemensamma liv 
försöker fortfarande ta form och resa sig ur all bråte vi hade 
med oss i bagaget.

Det mest påtagliga jag förde med mig i boet var min ton-
årsdotter Sally, som egendomligt nog inte heller är hemma. 
Klockan är åtta på morgonen, och dagen är redan klibbig och 
het. Solen bränner mot tjärpappstaket en knapp meter ovanför 
hennes loftsäng och luftkonditioneringen har inte fungerat 
sedan midnatt när den sista säkringen gick. Sally måste ha känt 
sig tvungen att fly härifrån bara för att kunna andas.

Vardagsrumsgolvet bär tydliga spår av ytterligare en av 
hennes rastlösa nätter: en trasig freestyle som hålls ihop med 
maskeringstejp, en halvfull kopp med kallt kaffe och den 
inbundna upplagan av Shakespeares Sonetter som hon stude-
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rat flitigt under de senaste veckorna, mer och mer intensivt. 
Jag slår upp boken på måfå och möts av ett överväldigande 
virrvarr av pilar, förklaringar och inringade ord. Sonett 13 ser 
ut som en sida ur Talmud. Marginalerna är så fullklottrade 
med kommentarer att själva texten ser ut som en liten fläck 
mitt på sidan.

Sedan har vi Sallys egna dikter. De är sammanfogade av 
rader som (enligt vad hon själv berättade för några dagar sedan) 
kommer till henne som fåglar som flyger in genom ett fönster. 
Jag plockar upp en av dessa störtade fåglar:

Allt borde vara lugnt och stilla
men din eld kämpar mot sömnens flod.
Varför måste helvetets glödande andedräkt
kyssa det du ser, min älskade?

I går natt vid tvåtiden satt hon uppflugen i manchestersoffan 
och skrev i sin anteckningsbok medan Glenn Gould spelade 
Goldbergvariationerna i en evighetsslinga på freestylen. Jag 
hade kommit hem sent efter att ha firat ytterligare ett avslutat 
frilansjobb: en text till en tvåtimmars video om golfens histo-
ria, en sport jag aldrig utövat.

”Är du inte trött?” frågade jag.
Hon skakade bestämt på huvudet och gjorde en avvärjande 

gest med ena handen. I den andra handen höll hon en penna, 
som nu for ännu snabbare över sidan. Det var oförskämt och 
sårande, men jag tänkte med plötsligt vemod tillbaka på den 
tid när jag gjorde samma sak med Hart Cranes dikter: slog 
upp alla främmande, medryckande ord och försjönk i språkets 
rena (och för mig så gott som obegripliga) kraft. Jag tvekade i 
dörröppningen till vardagsrummet och såg på henne medan 
hon ignorerade mig: hennes mandelformade galiciska ögon, 
håret som inte växer utan snarare skjuter ut från huvudet i en 
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våldsam bärnstensfärgad explosion, och så hennes hunger efter 
språket och efter ord.

Sallys nattliga kunskapstörst beror säkert på att hon måste 
lätta på trycket som byggts upp inom henne av alla besvikelser 
och motgångar som följt på den där dagen för nio år sedan när 
hon började i första klass. Jag brukar tänka på det som dagen 
när hennes barndom bleknade bort, som när en bildruta i en 
stumfilm krymper ihop till ett pyttelitet hål mitt på filmduken. 
Det är kanske mest för symmetrins skull, men det var så det 
kändes. Hon lärde sig inte att läsa, men svårigheterna var större 
än så. Alfabetet var ett chiffer: R kunde lika gärna vara en mun 
med sneda tänder, H en upp- och nedvänd stol. För henne var 
Katten i hatten lika obegriplig som hattiska skrivtecken. Så gott 
som all mänsklig kommunikation bygger på en underförstådd 
överenskommelse om vad orden betyder, men hon förstod ald-
rig hur det hängde ihop.

Ibland såg hon så förtvivlad ut att det gjorde ont att se. Det 
var som om hon inte längre kunde känna glädje. Hennes ögon 
kunde inte tyda det skrivna ordet, men tungan, som inte var 
bunden av några stelbenta symboler, behärskade språket med en 
skicklighet som medgav ordvitsar, muntliga förhör, menings-
utbyten och anföranden, om hon bara nedlät sig till att yttra 
sig. Allt vittnade om ett häpnadsväckande skarpt intellekt.

En dag när jag kom för att hämta Sally i skolan var entrén 
belägrad av reportrar och nyhetsteam. En flicka i Sallys klass 
hade blivit mördad av sin pappa. Brottet ruskade om mig och 
fick mig återigen att tänka på hur bräcklig min sexåriga dotter 
var, speciellt med tanke på de yttre likheterna mellan mördaren 
och mig. Både Joel Steinberg och jag var askenasiska judar, med 
samma färger, jämnlånga och med likadana glasögon. Det var 
som om jag var delaktig i brottet, som om vår gemensamma 
etniska bakgrund gjorde mig medskyldig. När det otänkbara 
väl skett har det en förfärande tendens att upprepas, och det 
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kändes som om Sally och jag plötsligt svävade i en helt ny typ av 
fara: i Amerika mördade Tevjes barnbarnsbarn sina döttrar.

Jag trängde mig fram genom pressuppbådet och fick syn 
på henne mitt i trängseln, där hon stod hand i hand med en 
klasskamrat. En reporter hade sträckt fram sin mikrofon mot 
flickorna och och försökte få någon sorts respons. Sally tittade 
upp på honom. Hon hade kappan bak och fram, och skosnörena 
var oknutna. Hårspännet gjorde ingen nytta där det dinglade 
från håret som en insekt som trasslat in sig och fastnat. Jag lyfte 
upp flickorna och banade väg genom folksamlingen.

Det här utspelade sig ungefär samtidigt som Sallys mamma 
och jag separerade. Vi hade träffats redan på high school och 
var som ett tvillingpar som väntat alldeles för länge på att gå 
skilda vägar: separationen var både nödvändig och smärtsam. 
Efter de där kaotiska månaderna stärktes banden mellan Sally 
och mig. Jag blev hennes förkämpe, den som gång på gång fick 
försvara henne mot lärare, mot andra föräldrar och mot några 
i vår egen familj. Många häpnade över den avgrunds djupa 
skillnaden mellan Sallys världsuppfattning och den som de 
flesta andra delar. Själv hävdade jag att det är i den avgrunden 
som fantasin växer och frodas. Tyder inte det på att hon står i 
kontakt med en mer andligt upphöjd del av sin personlighet, 
en del som vi andra inte har tillgång till?

”Du är minst lika smart som alla andra”, försäkrade jag 
henne. ”Din intelligens är medfödd, den finns inom dig. Ta 
dig bara igenom de här åren så ska du få se att livet kommer 
att förändras.”

Och det gjorde det. Vi traskade iväg till inlärningsstudion 
och till skattesubventionerade specialister i Chelsea. Hon fick 
specialundervisning, och lärde sig målmedvetet både siffror 
och grundläggande uttal av ord, som om hon var en forskare 
som försökte lära sig ett utdött språk. Det var som om hon 
kämpade för att rädda färdigheter som skulle dö om hon inte 
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knäckte koden. Hon lyckades, och tack vare sitt nyvunna själv-
förtroende kunde hon återföras till ”huvudfåran”. En framgång 
för systemet. Nu blev det hårda bud igen, men jag hade lovat att 
hennes slumrande talanger förr eller senare skulle blomma upp 
och vid det här laget började mitt löfte låta trovärdigt.

Och nu var det dags! Bach, Shakespeare, en störtflod av hie-
roglyfer i hennes anteckningsböcker … Om hon sitter uppe 
hela nätterna är det för att njuta av varje minut, nu när hon 
segrat efter alla dessa år av kamp.

Jag l ä mna r l ägenheten och fortsätter nerför trapporna, 
genom fem färgfläckade våningsplan som inte våttorkats så 
länge någon kan minnas. 5 juli. Självständighetshelgen. Green-
wich Village känns som ett hotell vars mest krävande gäster 
checkat ut. Vi som är kvar känner varandra: ackompanjatören, 
korrekturläsaren, damen som räddar kvarterets hundar iförd 
stråhatt med vindruvsklasar i plast … När ägarna är på semes-
ter ser de blänkande husen ut att ligga i koma. Bank Street har 
försjunkit i ett tillstånd av storslagen slow motion.

Jag går mot kaféet på Greenwich Avenue där Sally brukar 
sitta på förmiddagarna och sedan springer vi nästan in i var-
andra när hon svänger runt hörnet. Hon ser ut att vara varm 
och irriterad, och när jag slentrianmässigt frågar vad hon har 
för planer för dagen ser hon på mig med en oväntad och egen-
domlig häftighet.

”Om du visste vad jag tänker på skulle du inte ställa en sådan 
fråga. Men du har ingen aning. Du vet ingenting om mig. Eller 
hur, far?”

Hon svingar sin sandalklädda fot bakåt och sparkar till en 
närbelägen soptunna med sådan kraft att metallocket flyger i 
backen med en skräll. En granne på andra sidan gatan höjer 
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på ögonbrynen som för att säga ”Vad är det här för något?” 
Sally verkar inte lägga märke till honom, eller så bryr hon sig 
inte. Det är något egendomligt lättrörligt över hennes håll-
ning, trots att hon står stilla och stirrar på mig med de knutna 
nävarna pressade mot kroppen. Hennes hjärtformade ansikte 
är så fullt av liv att jag blir rädd. Det är inte första gången 
jag slås av tanken att jag inte riktigt vet hur man hanterar en 
dotter. Jag växte upp som en av fem bröder i en halvvärld av 
halvt förvildade pojkar. Min pappa ägnade större delen av sitt 
liv åt att köpa och sälja metallskrot från en lagerlokal nära 
hamnområdet i Brooklyn. Hemma hos oss såg man inte till 
mycket av världens kvinnliga sida.

När hon tänker sparka till tunnan igen lägger jag handen 
avvärjande på hennes axel. Hon skakar irriterat bort mig.

”Skrämmer jag dig, far?”
”Varför skulle du skrämma mig?”
”Du ser rädd ut.”
Hon biter sig så hårt i läppen att det börjar blöda. Hennes 

armar darrar. Varför uppför hon sig så här? Och varför envisas 
hon med att kalla mig för ”far” med den här pressade onaturliga 
rösten? Det låter som repliker hon lärt sig utantill.

Vår granne Lou närmar sig i sällskap med sin lugna och 
vänliga fårhund. En välkommen syn. Lou har varit förtjust i 
Sally i nästan tio år, sedan hon upptäckte min dotters intui-
tiva medkänsla för världens alla svaga varelser. Ju mer hjälplös 
någon var, desto mer gav Sally av sig själv. Hon satt hos de 
strokedrabbade och alzheimerpatienterna utanför Greenwich 
Villages sjukhem, och hon hämtade en bit pizza åt fyllot som 
låg utslagen på 7th Avenue, men mycket små barn var det som 
intresserade henne allra mest. För Sally var en baby någonting 
dyrkansvärt. Det var som om hon förstod hur lätt deras liv 
kunde slås i spillror, kanske vid något undervattensögonblick 
långt innan det första minnet, när sinnelaget formas på mole-
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kylnivå och ödet bestäms. Hon kunde hålla en nyfödd i sina 
armar i timtal om hon bara fick chansen. Ibland tyckte jag att 
den där samhörighetskänslan var oroväckande, som om de små 
barnen var nyckeln till en förgänglig kraft inom henne själv 
som hon måste hålla fast och lappa ihop.

Lou ville inte höra på det örat. ”Vet du vad nacchus är? Det 
är något som finns i din flicka. Hon är en givare, Michael. Hon 
är en givare i en värld av roffare och skitstövlar.”

Därför blir jag så skrämd av Lous beteende nu. Först vinkar 
hon åt oss, men hejdar sig plötsligt när hon har tre meter kvar. 
Efter att ha kastat en blick på Sally slår hon ut med händerna 
som för att avvärja en ond ande, rycker i fårhundens koppel 
och skyndar därifrån.

Jag står förstummad kvar. Sally däremot verkar oberörd. 
Hennes vanligtvis så varma blick är tom och de kastanjebruna 
ögonen är mörka som om de blivit fernissade. Det beror för-
modligen på sömnbrist.

Jag frågar hur hon mår.
”Jag mår bra.”
Förmodligen trodde Lou att vi grälade och ville inte tränga 

sig på.
”Är du säker på det? För du verkar rätt spänd. Du har inte 

sovit och jag har knappt sett dig äta på hela veckan.”
”Jag mår bra.”
”Du kanske ska ta det lugnt ikväll och lägga undan Shakes-

peare ett tag.”
Hon kniper häftigt ihop läpparna och nickar med en rys-

ning.
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På eftermiddagen h a r jag stämt träff med en vän som 
är på besök i stan. Vi tar några drinkar och pratar om vad som 
hänt sedan sist. När vi fortsätter ut för att äta middag går vi 
förbi mitt hus på Bank Street. En polisbil har dubbelparkerat 
utanför. Den är tom och lamporna på taket är släckta. Det är så 
lugnt och fridfullt på gatan att det inte faller mig in att något 
kan vara på tok. Det är en händelselös natt, och poliserna har 
säkert smitit från jobbet och håller sig undan. Eller så är de hos 
killen med dobermannpinschrarna som är en ständig källa till 
klagomål i grannskapet.

Vi fortsätter till restaurangen där Pat väntar på oss bland 
tomma bord som vart och ett pryds av tänt ljus.

Vid middagen upptäcker Pat och vår vän att de har mycket 
gemensamt: båda är styvföräldrar till en vacker, besvärlig 
dotter. Båda har berättelser att dela med sig av: teatraliska 
självmordshot, mängder med utspillt kaffe, utfall med bröd-
kniven.

”Min frus dotter är hennes livs kärlek”, skojar han. ”Jag är 
bara ett vänsterprassel.”

Pat instämmer med eftertryck. ”Det är som att leva i en dålig 
folksaga. Den elaka styvföräldern. Den sista som får någon 
kärlek, och den första som blir nedsvärtad och åsidosatt.”

Egentligen är Pat raka motsatsen till den elaka styvmodern. 
Hon oroar sig för Sallys skolresultat, trots att hon är utlämnad 
till hennes humörsvängningar på nåd och onåd. Hon varnar 
henne för farorna med att försöka bli vuxen alltför fort – var-
ningar som Sally uppenbarligen hungrar efter även när hon gör 
ett symboliskt motstånd. Men ingenting av detta har kunnat 
lösa en av alla eviga stridigheter i vårt hushåll: Sally vägrar 
tro att Pats känslor för henne är äkta. Enligt Sally kommer 
Pat aldrig att kunna älska henne lika mycket som hon skulle 
älska ett biologiskt barn – inte fysiskt, inte känslomässigt, inte 
någonsin. Sally hör inte hemma i Pats kropp och därför får 
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hon inte heller plats i hennes hjärta. Våra motargument (att 
navelsträngen inte är den enda vägen till moderskärlek, att 
bandet mellan henne och Pat är ännu starkare eftersom det 
knutits av verkliga omständigheter i deras liv, och slutligen 
att hon redan har en biologisk mamma) gör bara Sally ännu 
dystrare. ”Försök inte komma med något skitsnack”, säger hon 
trumpet. ”Det är en naturlag.”

Efter middagen tar det oss tre minuter att gå till Bank Street, 
där vi säger godnatt till vår vän och börjar gå uppför trap-
pan.

Sally sover i sin loftsäng och ser fridfullare ut än hon gjort 
på flera dagar. Hennes små tår med målade naglar hänger över 
sängkanten. Den högra foten – den som hon drämde in i sop-
tunnan i morse – är lite svullen.

Hennes vän Cass sover över. Hon ligger bredvid Sally och 
svettas lätt.

Jag går ut i köket och ser att knivarna inte står på sin vanliga 
plats på köksbänken. De har flyttats upp till den högsta hyllan, 
bakom en trave tallrikar som sällan används. Varje knivblad är 
nedstucket i sin springa i knivblocket, med de svarta handtagen 
vända mot väggen.

Jag försöker räkna ut vad det kan bero på när Pat säger: ”Här 
ligger en lapp om att du ska ringa till Robin.”

Robin är Sallys mamma. Hon är född och uppvuxen i New 
York, men flera år efter att vi separerat lämnade hon staden 
bakom sig för att bosätta sig i en avlägsen del av Vermont till-
sammans med sin nye man. Vi utgick från könstillhörighet när 
vi kom överens om hur vi skulle göra med barnen: Sally skulle 
följa med sin mamma och gå på junior high school på landet, 
medan hennes storebror Aaron fick stanna kvar i staden med 
mig. Vi hoppades att det skulle gå bättre för Sally i en liten 
skola på landet än i New York.

Så blev det inte. Istället kände hon sig utanför i skolan igen. 
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