
        Krönika

SAMTALET SLÅR  
VÄNDÅTTAN

Josefin Olevik – som visst blir lycklig 
när fyraåringen hellre vill spela  
memory än titta på padda. Verklig-
heten tenderar att vara så relativ. 

IBLAND SAKNAR JAG sällskapsspelets magi. Lusten till  
revansch, behovet att sitta timme efter timme in i natten  
för att få klart omgången. Ruset i vinsten och bröder som 
kastar spelplanen i väggen när förloraren till slut står kvar, 
utan hopp om nåd. 

Kvällar i fjällstugor blir det mer påtagligt, där hör spel-
andet hemma, där finns tiden och de 
stora borden. Precis som på vandrarhem. 

Till standardutrustningen hör en kort-
lek på en hylla, oavsett hur finrevonerat 
det är med köksöar och metallstolar som 
skriker mot golvet när man möblerar om. 
Kortleken ligger där, mjukt böjd efter 

handen, mättad av hudfett och frustrationer. Människorna 
som vill använda den finns också kvar. När jag har kvälls-
disken hör jag tjo och tjim och klackarna i taket från vänd-
tian i sällskapsrummet och nostalgin kluckar till i bröstet. 

Men magin med sällskapsspel har slocknat för mig. 
Den dog när jag upptäckte samtalet. Att vara tillsammans 

med människor man tycker om utan att samtala med dem, 
har därefter verkat så… förspillt. 

Förändringen inträffade på högstadiet, vi möttes ett gäng 
väninnor och såg på Beverly Hills varje söndag. Efter avslutat 
avsnitt pratade vi om det. Vi pratade om allt i det. Om hur 
vi själva skulle ha gjort; vem vi skulle älskat till döds, legat 
med, skvallrat för. Bedragit. Det kom att handla om oss.  
Sedan slutade det aldrig att göra det. 

Samtalet alltså. 
Ett samtal har all den magi som spel saknar. Det är en 

balansakt mellan att ge och ta, dela med sig och dränka. 
Det är att plocka fram varandra inför varandra. För mig 
tydliggör samtalet världen och människorna omkring  
mig, samt – inte minst – mig själv. 

Den begränsade tid som finns för samvaro med nära och 
kära, kan därför inte förgås i jagandet av låtsasbankpengar 
eller sexor. Jag vägrar köpa det upplägget. Är inte spel bara 
ett sätt att fördriva tid, i stället för att få tag i den? 

Att bluffa om ruter åtta, vad är det mot att avtäcka en 
människa? Jag bara undrar?!

Så därför dröjer jag mig kvar vid kvällsdisken. Hör tjo 
och tjim och ”kåk” som vrålas i extas från sällskapsrummet. 
Hos mig är det tyst. Fast aldrig länge. 

Någon annan osalig själ kommer förr  
eller senare in, sätter på en kanna te  
och drar ut en stol. Sedan börjar värl- 
den åter ta form.

    ”Att bluffa 
om ruter  

åtta, vad är 
det mot att 
avtäcka en 
människa”


