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I

I den del av världen där Hélène Karol var född brukade kvällen förebå-
das av ett kompakt dammoln som långsamt kom svävande genom luf-
ten för att senare under den fuktiga natten sjunka tillbaka till marken. 
Längst nere vid himlaranden kunde man skönja ett obestämt rött sken; 
mot staden förde vinden med sig en doft från de ukrainska slätterna, 
en svag lukt av stickande rök men också av flodens porlande vatten 
och brinkarnas vass. Det blåste en vind från Asien; den hade trängt 
igenom Uralbergen och över Kaspiska havet; den hade skuffat framför 
sig mängder av gult damm som knastrade mellan tänderna; den var 
torr och bitande; den fyllde luften med ett dovt muller som rullade 
vidare och försvann i väster. Då blev det alldeles lugnt. Den nedgående 
solen vilade nu blek och kraftlös bakom ett blygrått moln innan den 
dök ner i floden. 

Från familjen Karols balkong syntes staden på kvällen i hela sin 
utsträckning från Dnjepr till de avlägsna kullarna; dess form tecknades 
av alla små flämtande lågor i gaslyktorna längs de vindlande gatorna, 
och på den andra sidan floden lyste det från de första vårbrasorna som 
tänts i gräset.

Balkongen var omgärdad av blomsterlådor med mängder av blom-
mor som hade valts för att dofta nattetid, tobaksblommor, reseda och 
tuberoser; den var så stor att den hade plats för middagsbordet, sto-
larna, en kåsös i madrassväv och fåtöljen som användes av den gamle 
Safronov, Hélènes morfar.

Familjen satt runt bordet och åt under tystnad; fotogenlampans 
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låga svedde nattens färglösa och lätta små fjärilar. Från sin stol kunde 
Hélène luta sig fram och se gårdens akacior i månskenet. Gården var 
förvildad och smutsig, men där fanns planterade träd och blommor 
som i en trädgård. På sommarkvällarna höll tjänstefolket till där, skrat-
tade och pratade; ibland syntes en kjol som fladdrade till i dunklet; man 
kunde höra toner av dragspel och ett halvkvävt rop:

– Släpp mig, för tusan!
Fru Karol höjde huvudet och sa:
– De har minsann inte tråkigt därnere…
Hélène satt och halvsov på sin stol. Den här årstiden åt de mid-

dag sent; hon kände hur benen fortfarande skakade, spända av det 
myckna springet i trädgården; hennes bröst hävde sig flämtande vid 
minnet av de gälla skrin som ofrivilligt undslapp henne likt sången ur 
en fågelstrupe när hon sprang efter sitt tunnband; hennes hårda lilla 
näve rörde med välbehag vid den svarta favoritbollen som mörbultade 
hennes ben där den låg gömd i fickan på underkjolen av tarlatan. Hon 
var en flickunge på åtta år; hon bar en klänning i engelskt broderi, 
åthållen strax nedanför midjan av ett skärp i vit moaré med en rosett 
som var fäst med två nålar. Fladdermössen var i farten, och fröken 
Rose, Hélènes franska guvernant, pep skrattande till var gång någon 
av dem tyst passerade lågt över deras huvuden. 

Med en ansträngning öppnade Hélène ögonen till hälften och 
betraktade sina föräldrar som satt på ömse sidor om henne. Hon såg 
faderns ansikte som omgavs av en sorts gul och darrande dimma som 
en gloria: ljuset från fotogenlampan tycktes flämta inför hennes trötta 
ögon. Nej förresten, det var faktiskt lågan som sotade; Hélènes mormor 
ropade till jungfrun:

– Masja! Skruva ner veken!
Under måltiden bläddrade Hélènes mor suckande och gäspande i 

några modemagasin  från Paris. Hélènes far satt tyst och trummade 
stilla på bordet med sina smala, vackra fingrar.

Hélène liknade bara honom; hon var hans avbild. Från honom 
hade hon fått sin brinnande blick, sin stora mun, sitt lockiga hår och 
sin olivfärgade hy som tycktes gulaktig när hon var ledsen eller sjuk. 
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Hon såg ömt på honom. Men han hade inte ögon eller smekningar 
för någon annan än hustrun som otåligt föste undan hans hand med 
butter min:

– Låt bli, Boris… Det är varmt. Låt mig vara…
Hon drog lampan närmare sig och lät de andra sitta i mörkret; hon 

suckade med ett uttryck av leda och trötthet och virade sina hårlockar 
runt fingrarna. Hon var lång och välskapt, förde sig som en drottning 
men var en aning knubbig vilket hon bekämpade med hjälp av en sådan 
pansarkorsett som kvinnor bar vid den här tiden, med brösten vilande 
i två satängfickor likt frukter i en korg. Hennes vackra armar var vita 
och pudrade. Hélène fylldes av en egendomlig känsla, nästan avsmak, 
när hon bredvid sig själv såg moderns snövita hull och likaledes vita 
sysslolösa händer med naglar som formats till klor. Den siste i familje-
kretsen var Hélènes morfar.

Månen sände ut sitt fridfulla ljus över lindarnas kronor; på andra 
sidan kullarna sjöng näktergalen. Dnjepr glittrade bländande vit. Mån-
skenet lyste upp fru Karols strama marmorvita nacke, Boris Karols sil-
verhår och gamle Safronovs korta glesa skägg; det belyste svagt mormo-
derns snipiga lilla ansikte, knappt femtio år men redan så gammalt och 
trött… Tystnaden i den sovande landsortsstaden långt inne i Ryssland 
var djup och tryckande, präglad av en bedövande tristess. Plötsligt bröts 
den av ljudet från en vagn som skumpade fram på boulevardens bull-
rande stenläggning. Ett förfärligt oväsen av pisksnärtar, gnisslande hjul 
och svordomar, varpå dånet drog bort… Ingenting mer… tystnad… 
fladder av vingar bland träden… Ljudet av en sång långt borta på en 
lantlig väg dränktes med ens av högljudda röster och rop, gendarmers 
stöveltramp och en berusad kvinnas vrål när hon släpades i håret till 
polisstationen… Tystnad på nytt… Hélène nöp sig försiktigt i armarna 
för att inte somna; kinderna var brännheta. Hennes svarta lockar låg 
varma mot halsen; hon förde händerna under håret och lyfte upp det; 
hon tänkte ilsket på att det bara var det långa håret som gjorde att 
pojkarna kunde vinna över henne i kapplöpning genom att de grep 
tag i det i farten; leende av stolthet tänkte hon vidare på att hon hade 
klarat av att gå balansgång på dammens slippriga kant. Hennes lemmar 
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pinades av en angenäm och samtidigt plågsam trötthet; hon klappade i 
smyg sina ömma knän som alltid var skrapade och hade blåmärken; det 
heta blodet bultade dovt inne i kroppen; hennes otåliga sparkar träffade 
bordets träben, men ibland råkade hon sparka till sin mormor som teg 
för att flickan inte skulle få bannor. Fru Karol sa beskt:

– Lägg händerna på bordet.
Sedan tog hon upp sin modetidning igen; suckande formade hon 

längtansfullt orden mellan sina läppar och läste halvhögt:
– Tea-gown i citrongult sidentyg, livet knäpps med arton orange 

sammetsrosetter…
Mellan fingrarna hade hon tvinnat en lock av sitt blanka svarta hår 

och smekte nu drömskt sina kinder med den. Hon hade så tråkigt: till 
skillnad från stadens andra damer i trettioårsåldern tyckte hon inte om 
att träffas för att spela kort och röka. Hon avskydde också att ta hand 
om hemmet eller sitt barn. Hon var bara lycklig på hotell i Paris, i ett 
rum med en säng och en resväska…

”Åh, Paris!” tänkte hon och blundade. Att äta vid bardisken på ”Ren-
dez-vous des Chauffeurs et des Cochers”, att om nödvändigt tillbringa 
flera nätter i en tågkupé på hårda tredjeklassbänkar, men att vara ensam 
och fri! Här följdes hon från vartenda fönster av kvinnoögon som 
synade henne, klänningarna från Paris och mannen i hennes sällskap. 
Här hade varje gift kvinna en älskare som kallades ”onkel” av barnen 
och som spelade kort med maken. ”Men vad är det för mening med att 
ha en älskare?” tänkte hon och såg för sig de okända män som följde 
efter henne på Paris gator… Det var i alla fall spännande, farligt och 
upphetsande… Att i sina armar hålla en man vars namn och nationa-
litet hon inte visste något om, en man som aldrig skulle träffa henne 
igen, det var det enda som gav henne den häftiga njutning som hon 
eftertraktade. Hon tänkte:

”Jag kom minsann inte till världen för att leva ett lugnt borgerligt 
liv, fullt nöjd med att ha make och barn!”

Under tiden hade de avslutat middagen; herr Karol sköt undan sin 
assiett och satte fram rouletten som han hade köpt föregående år i Nice. 
Alla flyttade sig närmare honom; han kastade frenetiskt elfenbens-
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kulan gång på gång, men när dragspelet då och då ljöd starkare från 
gården höjde han sitt långa pekfinger. Utan att sluta spela nynnade han 
melodin med förvånansvärd precision och upprepade den visslande 
mellan halvslutna läppar.

– Hélène, kommer du ihåg Nice? sa fru Karol. 
Ja, Hélène kom ihåg Nice.
– Och Paris, då? Du har väl inte glömt Paris?
Hélène kände sig varm om hjärtat vid minnet av Paris, Tuilerierna, 

träden som stod järnmörka mot den milda vinterhimlen, den ljuva dof-
ten av regn och den gula månen som långsamt gick upp över kolonnen 
på Place Vendôme i den tryckande fuktiga skymningen…

Boris Karol hade glömt alla som satt runt honom. Han trummade 
nervöst med fingrarna på bordet och såg hur den lilla elfenbenskulan 
snurrade och virvlade i våldsam fart. Han tänkte:

”Svart, rött, tvåan, åttan… Åh, jag skulle ha vunnit! Fyrtiofyra 
gånger insatsen. Med bara en enda louis d’or!”

Men det var nästan för bra. Det var ännu inte dags att njuta av oviss-
heten eller faran, inte dags att förtvivla över ett nederlag eller jubla över 
segern. Jo, det gick väl för sig i baccarat… Men han var fortfarande för 
obetydlig, för fattig… En dag kanske, vem vet?

– Åh min Gud! Åh du min skapare! yttrade den gamla fru Safro-
nov mekaniskt. Hon haltade en aning, knyckte till på det ena benet; 
ansiktsdragen hade suddats ut eller lösts upp av tårar och såg ut som 
på ett mycket gammalt fotografi; hennes rynkiga, gulaktiga hals stack 
upp ur pipkragen på det vita bluslivet; hon satte alltid handen över det 
magra bröstet som om varje uttalat ord fick hjärtat att slå ett extraslag, 
alltid sorgsen, klagande och räddhågad; allt var för henne en förevänd-
ning att sucka och jämra sig. Hon brukade säga:

– Åh vad livet är hemskt; Gud är förfärlig. Människorna är hår-
da…

Och till dottern:
– Ja du Bella, du har alldeles rätt. Njut av livet så länge du är frisk. 

Ät… Vill du ha det här? Vill du ha det där? Vill du sitta på min plats, 
vill du ha min kniv, mitt bröd, min andel? Ta det bara… Ta du, Boris, 
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och du, Bella, och du, Georgij och du, min älskade Hélène… Ta min 
tid, mina sysslor, mitt kött och blod…, tycktes hon nu vilja säga när 
hon betraktade dem med sin milda men slocknade blick.

Men alla avvisade henne. Då skakade hon stilla på huvudet och 
ansträngde sig att le:

– Ja, ja, jag ska tiga, jag säger ingenting…
Nu sträckte Georgij Safronov på sin långa magra lekamen med det 

kala huvudet och undersökte noggrant sina naglar. Han brukade polera 
dem två gånger dagligen, dels under hela förmiddagen, dels före kvälls-
måltiden. Han var likgiltig för kvinnornas prat. Boris Karol var en tölp 
som verkligen borde skatta sig lycklig över att vara gift med Safronovs 
dotter… Han öppnade tidningen. Hélène läste: ”Krig…”

Hon frågade:
– Blir det krig, morfar?
– Va?
Varje gång Hélène öppnade munnen mönstrade alla henne och vän-

tade ett ögonblick innan de talade, först för att få veta vad hennes mor 
tyckte om det hon hade sagt och sedan förmodligen för att hon var så 
långt ifrån dem, så obetydlig att de från den plats de själva befann sig 
på måste göra en lång resa för att komma fram till henne.

– Krig? Och var har du hört talas om…? Ja, det blir det kanske, man 
kan inte veta…

– Det hoppas jag verkligen inte, sa Hélène som hade en känsla av att 
det var så man borde säga.

Men alla tittade på henne och gapskrattade; hennes far log med ett 
ömt, vemodigt och retsamt ansiktsuttryck.

– Du är klyftig du, sa Bella och ryckte på axlarna. Om det blir krig 
stiger priset på textil… Vet du inte att pappa har en textilfabrik?…

Hon skrattade utan att öppna munnen: de smala läpparna som i hen-
nes ansikte bildade ett skarpt streck var alltid hopknipna, antingen för 
att munnen skulle verka mindre eller för att hon ville dölja en guldtand 
längst in i käken, kanske också för att göra ett förnämt intryck. Hon 
höjde blicken och såg på klockan:

– Seså, gå och lägg dig nu…
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När Hélène passerade sin mormor grep denna tag i hennes arm; de 
ängsliga ögonen och det plågade ansiktet sträcktes mot henne: ”Ge 
mormor en kram…” Ett ögonblick lät det otåliga, ovilliga och i hem-
lighet irriterade barnet sig fångas av mormoderns magra kloliknande 
hand, och den gamla tryckte med alla sina krafter Hélène mot sitt 
bröst.

Den enda omfamning som Hélène accepterade och med glädje 
återgäldade var faderns. Endast hans blod, hans själ, hans styrka och 
svaghet fick henne att känna släktskap och samhörighet. Mot henne 
böjde han fram sitt silverhår som fått en säregen glans av månskenet, 
sitt ansikte som ännu var ungt men fårat av bekymmer, sina ögon som 
än var djupa och sorgsna, än lysande av retsam munterhet; han drog 
skrattande i hennes hårlockar:

– Godnatt, Lenusja, min lilla flicka…
Hon lämnade dem och i samma ögonblick fylldes hennes hjärta åter 

av frid, glädje och ren, ogrumlad ömhet; i sin hand höll hon fröken 
Roses. Hon lade sig, somnade. Fröken Rose satt och sydde i lampans 
gyllene sken; ljuset föll på hennes tunna lilla hand som var naken, 
ringlös. Genom den vita, pösigt veckade rullgardinen kilade en mån-
stråle. Fröken Rose tänkte: ”Hélène behöver klänningar, förkläden, 
kortstrumpor… Hélène växer för fort…”

Ett ljud, en blixt, ett skri, en kackerlacka på den vita kakelugnen eller 
skuggan av en fladdermus fick henne ibland att spritta till. Hon sucka-
de: ”Aldrig, aldrig kommer jag att vänja mig vid det här landet…”
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