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Litteratur
T I M G L A S E T

I augusti utgivas Ševko Kadrićs berättelser på svenska i formen av bok under titeln ”Hamlet från
Bosnien” (på bosniska: Posljednji bosanski bogumil i druge priče). Timglaset är en av dem. Boken
talar om speciella sociologiska fenomenet angående Bosnien, speciellt om den bosniska kvinnan.

På nattduksbordet bredvid Vahidin Hu-
seinbašićs säng stod ett timglas i en
handgjord träram. Små, vita, kristalliska

sandkorn rann obehindrat från det övre halv-
klotet genom den trånga öppningen i mitten
och upphörde så i det nedre halvklotet. Från
början var denna lilla, märkliga pryl en gåva
från en kär person, sedan ett prydnadsföremål
i bokhyllan, men efter det så...

Till en början brukade Vahidin, då han råka-
de gå förbi, vända på dessa halvklot av glas
och för ett ögonblick betrakta hur dess inne-
håll av sand från ovan rinner nedåt och först
därefter fortsatte han med sina sysslor. Då
tillfälle gavs brukade han än en gång vända
på halvkloten och iaktta hur det nedre på
nytt blir det övre och hur det som varit det
övre blir den halva som tar emot sandinne-
hållet.

Troligtvis var det dess namn, denna pryl
som han höll så kär, som fick honom att vilja
mäta tidsintervallen, tiden det tog för denna
fina sand i sin fina glasbehållare att rinna ut.

”Tjugosex minuter”, sade han överras-
kat. ”De skulle ha kunnat lägga till lite så att
det blev exakt en halv timme, men nu kom-
mer man ju ingen vart...”, sade han klagan-
de till Annika. Annika hade gett honom
timglaset på deras årsdag som ett minne av
deras första möte. I Klippan hölls det den
14 september 1992 en tillställning, en utflykt,
och då Annikas ögon föll på ynglingen från
Bosnien gick hon, styrkt av öl, fram till ho-
nom och från den dagen var de oskiljaktiga
fram till den 2 januari 1999.

Annika blev, om än inte formellt, en medlem
av Huseinbašićfamiljen. I början brukade Va-
hidin översätta vad hon sade på svenska, men
senare lärde hon sig tala bosniska.

    Alija, Vahidins far, visade bilder i fotoal-
bumet och pekade på fotografierna på väggen
och sade då alltid: ”Detta är Vahid, detta är
Mirza, detta Vahidin och detta är Annika, vår
svärdotter”.

”Vår bosniska svärdotter”, tillade också
Hafiza, Vahidins mor.

Vägen till Sverige från Bosnien gick för fa-
miljen Huseinbašić genom Kroatien, Slovenien,
Ungern... De lämnade sin hemort Ilijaš den 9
maj 1992 och tjugo dagar senare nådde de Ystad.
Deras resväg liknar den resväg som tusentals
andra också har fått ta, ovilliga som de var att
resa men tvungna att ge sig av.

Deras resa kunde ha slutat annorlunda. Den
kunde ha blivit kortare och lett direkt in i döden
om det inte varit för deras granne i Ilijaš som
tog dem av bussen som de skulle åka med.

”Ni ska inte med den här bussen!”, sade han
bestämt och skickade hem dem igen. Följande
dag nåddes de av nyheten att alla barn och
kvinnor i bussen hade skickats tillbaka hem
medan alla de män som varit med hade för-
svunnit.

I Sverige levde föräldrarna på att lyssna till
nyheter om händelserna på Balkan och på att
skicka meddelanden via Röda Korset. Söner-

na började skolan och hade livet framför sig.
Vahidin fortsatte att dansa folkdans såsom han
gjort i Ilijaš och Annika gjorde honom säll-
skap.

I mitten av 1996 började Vahidin överman-
nas av någon märklig utmattning, en känsla
som han inte kunde förklara med något som
han dittills hade upplevt, med något som han
kunde känna igen. Han lade också märke till att
han hade fått mörka fläckar på kroppen. Han
trodde att det kanske var från slag, som ett
resultat av Annikas lekfullhet, men han insåg
ändå att något inte var som det skulle och att
han måste söka läkarvård.

På Lunds lasarett meddelade honom läkar-
na utan omsvep att det var akut leukemi.

”Akut leukemi”, sade även han i luren till sin
far då denne ringde för att fråga om undersök-
ningen. Det verkade som om alla upplevde
nyheten som mer tragisk än vad Vahidin själv

gjorde. Han betedde sig som ingenting och han
gjorde inte avkall på någonting som han dittills
hade sysslat med. Hans mun fortsatte att le,
han hade samma tempo i benen och samma
kärlek i händerna. Utåt sett kurerades han med
cellgifter, men inombords vårdade han sig med
hjälp av sitt eget jag, med Annika och med en
obeskrivlig energi och vilja att leva. Den 17
december samma år blev han utskriven från
sjukhuset. I hans journal stod det att läsa: läkt.

En tid senare märkte alla i hemmet att han tog
det där timglaset och satte det i sitt rum bred-
vid sängen. De vita sandkristallerna antog en

underlig symbolik, dessa gnistrande smu-
lor som väntar på sin tur att komma förbi
den lilla öppningen sökande efter stillhet i
det nedre halvklotet. Och innan han skifta-
de halvklotenas läge och satte igång leken,
bråken mellan de två, gick ifrån dem, var
med dem, så brukade han ibland i hela tju-
gosex minuter följa kristallernas kamp med
blicken, hur de kämpar att nå fram till öpp-
ningen för sedan se dem stupa ner i stillhe-
ten.

Han skrattade åt hur han, under tiden han
gick på cellgiftsbehandling, i det övre halv-
klotet hade sett symboliken av livet som
ofrånkomligt rinner ut. Han mindes alla de
bilder ur sitt liv som inte låter sig glömmas,
först i vild oordning, men sedan började
han koppla ihop dem till en kedja i den följd
som de hade inträffat. Han började med sitt
barndoms Ilijaš vars konturer redan börja-
de försvinna inför de nya som väntade. Han
lade till bilder av när han började skolan, av
kriget, av hur de flytt, bilder knutna till mö-

tet med Annika, bilder av när de sade honom
att han hade ”akut leukemi”, av... Som hasti-
gast tillät han sig att sjunka in i detaljer igen-
kännandes färger, ljud, smaker, kära ansikten,
känslor av glädje, rädsla men sedan... sedan
ser han de sista sandkristallerna falla och de
tedde sig för honom som tecken på slutet. Ib-
land brukade han acceptera det som sådant,
som slutet på kedjan där bilderna gått i en följd,
hans bilder, men ibland brukade han bittert el-
ler till och med full i skratt vända på den märkli-
ga prylen och skänka den livet än en gång. ”Å
nej, du får inte,” sade han med motvilja och
fortsatte där han hade slutat.

Under tiden som Vahidin hade varit inlagd
på sjukhuset hade Annika inte lämnat hans
sida ens för ett ögonblick, och ännu mindre
efter hans sjukhusvistelse. Det gick så långt
att läkarna började oroa sig även för hennes
hälsa.
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