
Bara en dröm
- Far, jag hade en så hemsk mardröm.

- Jag drömde att du var jagad. Att jag var tvungen att fly och att de bände ner vårt hus. 
Sen… sen tvingades jag se på när du blev avrättad för förräderi och efter allt det 
lämnade jag Elikon ihop med delegationen från Meckelsinburg. Den var så verklig.

Han drar ett djupt andetag och suckar:

- Om det ändå bara hade varit en dröm, min lilla snöflinga.

- Men… nej, det måste vara en mardröm? Du är ju här?

- Jag är bara här i dina drömmar Savi.

- Men… nej. Du får inte vara död. Du får inte vara död! Hör du det! Du får inte vara 
död! Varför pappa? Varför dödade dom dig?! Du hade ju inte gjort något! Varför 
gjorde dom så?!

Han lägger armarna om henne och svarar:

- Hysch, min lilla snöflinga. Spar på krafterna.

- Varför?, snyftar hon.

- Det var… den bästa lösningen. Så länge jag levde var du i fara.

- Men varför? Om det nu var så farligt, varför sa du inget? Varför flydde du inte? Vi 
kunde ju ha gett oss av? Varför lät du dem ta dig?

- Jag tänker inte låta dig leva som någon fredlös rövare. Nu när jag är borta finns det 
ingen anledning för dem att skada dig. Du måste vara stark nu, min lilla snöflinga. Jag 
må vara borta, men det kommer att lösa sig. Du måste bara ta dig till Baras. Jag är 
ledsen över att det blev såhär. Men du klarar det här, det vet jag. Var stark, för min 
skull.

Plötsligt är han borta. Hon ropar efter honom, men vaknar på en främmande plats. För en 
sekund vet hon inte var hon är eller vem hon delar sängen med. Sen kommer allt tillbaka.

Han är snäll mot henne, även om han inte måste. Hon tänker tillbaka och minns alla roliga 
stunder de haft tillsammans. Det känns som en livstid sedan. Ett leende smyger sig nästan på 
henne, men hon vill inte le. Hon tycker om honom; det var därför hon ville sova här. Han är 
snäll mot henne, även om han inte måste. Hon tar hans hand och blundar igen. Kanske skulle 
hon drömma. För i drömmarna var allt bra. Livet var den mardröm hon ville vakna från nu…
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