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Jag ser dej! Lilla betraktare, lilla publik.
Jag är Nargonion, ingen människa som du! Jag är en ande, ett
knytt: En Nargonion, och jag ska hjälpa dej att inte gå vilse i
sagan som kommer:
Sagan om Hion, som handlar om natten, om skogen, om Signa
och Agnes, om Mikael och folket i en liten by som heter Hion.
Den handlar också om mig, och en hämndeande som heter
Ilgoplur.
Ibland, som alltid i sagor, kommer du säkert att undra: ”Har det
här hänt på riktigt?”. Ja! det har det, eller så har det inte det, men
såvitt någon vet så spelar det ingen roll. En saga är en saga:
Både verklighet och fantasi på en och samma gång.
Om du lyssnar riktigt noga på sagan kommer du att förstå allt
som händer, men skulle du tappa bort dig någon gång längs
stigen kan du använda den här texten för att hitta rätt igen.
Jag ska börja med att väcka Ilgoplur, hatets och hämndens ande.
Han lever på blodet efter andras hat och hämnd, och vad jag ska
använda honom till kommer du snart att bli varse. Tills vidare
kan du ha honom i bakhuvudet, som en obehaglig tanke du
nästan glömt men inte helt.
Nu till sagan!

Hion är en liten by där alla är rädda för
natten. Mikael den obesegrade är den
som bestämmer här. Han är en hjälte i
uniform med en stor medalj om halsen
som visat mod och styrka i många
långa krig för länge sen. Därför lyssnar
alla i Hion på honom och lyder hans
minsta vink.
Mikael är rädd för natten. Han tror
det kommer monster upp ur brun�nen som står på torget. Han är rädd för
skogen också, för den susar och viskar
hotfullt när natten kommer. Därför har
han förbjudit alla i Hion att vara vakna
under dygnets mörka timmar, och har
byggt en magisk speldosa som ingen
kan motstå: När han spelar en vaggvisa
på den faller alla i sömn, alla utom
han själv, som sitter rädd och vaken.
Om någon i Hion visar olydnad mot
Mikael ritar han ett kryss i sin svarta
bok. Den som får hundra kryss får
möta straffet, och det är för hemskt för
att berätta om.

Allt är som fastfruset i Hion. Som ett
gammalt fotografi.
I byn finns en flicka som heter Signa.
Hon har nittio kryss i Mikaels bok.
Hon är föräldralös eftersom hennes
föräldrar dog i ett av de många och
långa krigen för så länge sen. Mikael
säger att Signas föräldrar var idioter;
att de inte förstod faran och kostade
sig själva livet. Sen dess lever Signa
ensam i Hion. Ensam och undrande.
Hon undrar om allt! Sån har hon
varit så länge någon kan minnas:
En undrare. Särskilt undrar hon om
sina föräldrar. Vilka de var, och om
natten, som hon aldrig sett.

Denna eftermiddag har Signa stannat ute längre än vad som är tillåtet. Det är snart kväll, och alla gör sig redo att sova. I skogsbrynet har
Signa hittat en underbar blomma som hör hemma om natten. Hon
kan inte annat än bara se på den och när Mikael och resten av folket
i byn hittar henne blir hon rejält uppläxad. Natten och blommor från
natten är förbjudet. Alla i byn avskyr Signa och hennes nyfikenhet.
Barnen till idioter, blir själva idioter, viskar de.
Men de hinner inte hata så länge för det är bråttom nu. Natten är på
väg. Alla går hem. Mikael spelar sin magiska vaggvisa. Alla somnar.
Signa med. Fast hon inte vill.
Och så drar natten in över Hion, med främmande ljud och dofter.
Det är nu jag hoppar in i sagan. För att jag vill, och för att jag kan,
och för att jag får så tråkigt om det inte nån gång då och då ställs på
ända i människornas värld.
Jag väcker Signa. Jag låter henne få se natten för första gången, och
hon är modig och nyfiken! Hon öppnar dörren och går ut.
Mitt på torget står brunnen. Därifrån hör Signa någon sjunga, en
flicka, som hon. Flickan i brunnen heter Agnes. Hon gråter och är
rädd. Det verkar finnas någon mer där nere hos henne också.
Någon arg, som väser och hatar.
Signa vill hjälpa Agnes, men Hion sover. Alla fönstren är släckta,
utom ett. Mikaels, och fast hon är rädd för flera kryss i boken knackar
Signa på hans stora tunga dörr.

NATTBLOMMAN

Att få Mikael med sig ut är svårt. Han är ju den som är räddast för
natten och brunnen. Men han är ju också den som ska skydda Hion.
En hjälte! Han tar sina käraste ägodelar: Boken med alla kryss och sin
medalj med sig och följer Signa ut i natten.
Men när de kommer fram är det ingen i brunnen. Ingen svarar när
Signa ropar. Mikael tror hon lurat honom. Att hon vill göra honom
till åtlöje, utskämd av barnet till idioter, så han ger henne tio extra
kryss i boken.
Mitt i natten står en gammal hjälte och en liten flicka och stirrar på
varandra och båda vet vad som ska hända nu: Straffet. Signa ska få
lida straffet.
Hon försöker fly, men han håller fast henne, och om jag inte hittar på
nåt i det raskaste så blir det här en väldigt sorglig saga med ett mycket
hastigt slut.
Så jag hoppar in i sagan igen. Blåser på träden, skogen väser och
stönar. Mikael blir rädd. Tappar greppet om Signa som sliter sig och
springer rakt ut i skogen. Med sig har hon hans medalj. Det var inte
meningen, det bara blev så, men nu måste den obesegrade hjälten
följa efter flickan. Sin medalj kan han inte leva utan.
Så springer de båda ut i den mörka stormande skogen, och där tappar
de bort varandra och sig själva, precis som det är meningen att man
ska göra i en skog.

MIKAELS
MEDALJ

Signa slänger ifrån sig medaljen. Den vill hon inte ha och bära
omkring på. Sen hör hon åter igen Agnes röst som sjunger
sorgset längre in i skogen. Utan att förstå varför vet Signa att hon
och Agnes hör ihop, och letar sig mot rösten allt längre in mellan
träden.
Mikael hittar nästan genast sin medalj som Signa slängt. Men
nu är han vilse och hittar inte hem till Hion. Träden susar och
viskar till honom om något han glömt. Han är rädd nu, Mikael.
Det är som om något han inte vill minnas håller på att göra sig
påmint igen, och han håller hårt om sin bok och sin medalj.
Och nu hoppar jag in i sagan igen för jag kan inte låta bli. Jag
klär ut mig. Först till en björn, en vrålande best som skrämmer Mikael från vettet och tar boken med alla kryssen ifrån
honom. Sen gömmer jag mig, och kommer tillbaka lite senare,
utklädd till en fågel. Jag kråmar mig och kurtiserar, jag bugar
och gnuggar mig mot honom så fjädrarna ryker och BOM! Så
ger jag honom loppor! Den stackars Mikael som var så stolt och
modig får sån klåda att han måste ta av sig både sin uniform och
sin medalj, och när han gjort det, så nappar jag åt mig dem och
försvinner in i skogen.
Nu har Mikael den obesegrade inget kvar. Precis som det var
meningen. Nu är han redo för Ilgoplur.

MIKAELS BOK

Och Signa är redo för Agnes. Jag
breddar lite i skogen och låter flickorna som hör ihop mötas för första
gången. Agnes står med fötterna
fastvuxna i mossan. Hon darrar,
hon är rädd och ledsen men mest
arg. Mest hatar hon. Hon hatar sin
pappa, för att han övergav henne.
De är föräldralösa båda flickorna.
Är det därför de hör ihop?
Signa försöker, men det går inte
att trösta Agnes. Hennes hat är för
starkt. Hon vill skada sin pappa, och
precis som det är meningen ropar
hon på Ilgoplur.
Skogen blir mörk, för det blir den
när hatets och hämndens ande
kommer. Mellan träden skymtar
han nu. För hemsk för ord, och med
sig har han Mikael. Bunden i kedjor.
Han bär fram honom till Agnes.

Mikael är Agnes pappa. Det har
han glömt, för ibland är det lätt att
glömma det som gör ondast. Han
vågade inte vara hennes pappa när
hon kom till honom en gång för så
länge sen. Det var lättare att kriga,
att vara en hjälte. Agnes lämnades
ensam och en natt föll hon ner i
brunnen, som ensamma barn kan
göra om ingen är där och lägger
märke till dem. Det var då Mikael
började vara rädd för natten, och
brunnen, och det är därför jag,
Nargonion har tagit dem hit just nu
i sagan: Alla behöver Ilgoplur för att
komma vidare. För att få se en ny
dag behöver man ibland se natten
från det mörkaste stället i skogen.
Mikael vägrar se på sin dotter. Han
säger att han inte minns. Ilgoplur
ger Agnes en kniv. Ska hon göra slut
på sin pappa nu? Som hämnd för att
han glömde henne.

AGNES & SIGNA

Nej! Signa vill inte att den vackra natten, den som hon nu fått möta
för första gången ska förstöras av blod. För henne känns det här som
en början och inte som ett slut. Hon tycker inte om Mikael, men hon
känner så starkt att hon och Agnes hör ihop, och att om hon dödar sin
pappa nu finns ingen mening kvar med någonting.
Agnes och Signa kämpar om kniven. Två flickor i skogen, en blänkande kniv och Ilgoplur som hetsar på. Döda! Väser han. Blod!
Men Mikael minns. Det är bara svårt att hitta orden. Till slut säger han
förlåt. Förlåt mitt barn, säger han och ser på Agnes och då faller kniven ur hennes hand precis som det var meningen att den skulle göra.
Allt hör ihop. Alla där i skogen är olika sidor av samma sak.
Fundera över det lite, lilla lyssnare.
Så är allt löst. Mikael ligger i mossan och gråter och Agnes håller om
sin pappa och gör samma sak. Signa står och ser på dem och i sitt
bröst känner hon det som om en stor ljus dörr är på väg att öppnas.
Något stort och viktigt har skett.
Men Ilgoplur är inte nöjd, och jag erkänner villigt att det som händer
nu inte riktigt var en del av min plan. Han blir rasande över att Agnes
kramar sin pappa istället för att hugga honom med kniven. Han känner sig lurad och kallar på mig. Pinsamt. Jag som gömt mig så bra
utan några avsikter att visa ansiktet.

Men Ilgoplur kräver blod, något han
inte kan få, och när han förstår det
ger han sig på Agnes. Inte alls enligt
planen! Kvickt! Jag måste improvisera!

ILGOPLUR

Jag släpper lös Mikael från sina kedjor och ser hur den gamle hjälten
kastar sig in i sin sista strid. Ilgoplur är stark men Mikael är starkare.
Han trycker ner Ilgoplur i mossan, precis som man ska göra med
hatets och hämndens ande, och så är det bara han och flickorna, och
jag kvar i skogen.
Lite snöpligt för mej. Jag hade tänkt att Ilgoplur, när han gått miste
om sitt blod bara skulle försvinna i en rökpuff… Men ibland får man
improvisera. Det är inget jag är ovan vid.
Mikael faller i mossan. Han blev dödligt sårad i striden med Ilgoplur.
Det var inte meningen att det skulle bli så, men jag kan inte känna sorg
över det som händer i människornas värld. Det som blir det blir. Jag är
en ande, ingen gud.
Men trots det är det såklart synd om Agnes som nu måste mista sin
pappa igen, precis efter att hon fått tillbaka honom. Skogen blir sorglig
och tung. Tårar är svåra att se på, men ibland är det så ändå. Inget att
göra åt.
Mikael verkar vara ganska nöjd ändå. Han är så trött. Har inte sovit
på så länge. Vill vila. Han berättar för Signa att hennes föräldrar inte
alls var idioter. Tvärtom! De räddade hans liv när han själv gjorde
misstag. Offrade sig för honom. Han skämdes. Därför ljög han. Mikael
ber Signa förlåta honom och att hon ska göra livet helt igen i Hion, att
slå sönder speldosan och låta folket få vara vaket i mörkret om de vill.
Man kan inte ta bort natten.

SPELDOSAN

Agnes är för ledsen, och det är svårt
att stå och titta på. De håller om
varandra där i mossan.
Pappan och flickan, och allt som
måste bli sagt sägs. Allt är avslutat.
Mikael dör.
Inget är fastfruset mer i Hion.
Och så blir det gryning i Hion igen.

Ut ur skogen kliver två systrar
i dagen och natten: Signa och
Agnes. De är systrar för nu
hör de ihop, och det var det
som var meningen med allt,
hela tiden!
Fundera över det en stund!
Adjö med dej, lilla lyssnare!

MIKAEL

ILGOPLUR & NARGONION
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om natten

Sanningen om natten
Signa!
Varför är inte brunnen övertäckt?
Nattceremonin
Jag ser en blomma
Nattens förtrollning
Sången ur brunnen
Försvinn demon!
Kan inte minnas
Fruktansvärda natt
En hand på en kind
Stora saknad
Han som svek dig
Pappa
Kom drömmarna, kom vindarna

