
ÅTERUPPSTÅNDELSE

Krystallia Sakellariou

del 1.

Jula öppnar klockan sju  

06:58  
vänta på parkeringen

himlen är rosa

ta en bild på Julas röda skylt 
mot den rosa himlen
(eller var den blå?)

så vackert i alla fall
det är så vackert just nu

JULA som jul
så mysigt

bara jag här
god morgon!

hej hej!
ursäkta jobbar du här?

kan du hjälpa mig?

-

Biltema 
blått 

som havet 

som Grekland



så vackert

jag ska minnas denna stund

öppnar också kl sju
caféet öppnar kl åtta

vill jag ha kaffe innan så finns det 
i en termos vid kassan

kaffe och kanelbulle 5 kr 
inplastade kanelbullar nu

så mysigt här med
ska jag stanna en stund?

dörrkransar i plast 

ser ändå fint ut på långt håll
om ingen kommer nära

om ingen någonsin knackar på

så skulle det kunna fungera
så skulle det kunna bli riktigt vackert

ursäkta

jobbar du här?
aha, ursäkta då
jag trodde det

eftersom du var helt klädd i blått

jobbar du här?
ursäkta

finns det någon som jag kan fråga?

jag letar efter en pump
en länspump? 
en båtpump?

en cirkulationspump?
en sänkbar pump? 
en dränkbar pump?

en pump som kan pumpa 130 liter per minut 
eller är det 130 liter per sekund?



jag ska göra ett blodomlopp
ett mycket stort blodomlopp

till ett mycket stort hjärta

är det vatten du ska pumpa?

ja eller nja
färgat vatten

nej vin faktiskt

okej

och kanske Pepsi också 

jasså

jag vill att den ska pumpa stötvis, som ett hjärta

finns det ingen sådan?

fråga dom på bygg
fråga dom på fritid
fråga dom på båt

kanske på Jem och Fix?

-

jag behöver en slang

en slangkoppling
en nippel

en slangnippel?
och en adapter

en manlig adapter?
eller en kvinnlig adapter?

jag vet inte
hur ser en kvinnlig adapter ut?



hej
ursäkta

slangar
vilken avdelning? 

nr 19 fritid längst bort till höger

tack
tack så mycket

ursäkta igen

fråga vänligt
inte vara desperat

fråga vänligt
inte vara desperat

fråga vänligt
inte vara desperat

fråga vänligt
inte vara desperat

fråga vänligt 
inte vara desperat

tyvärr
jag har kollat med vår leverantör

OK
tack så mycket

tack så mycket för svar

chatta med Jula kundservice

ringa

damm och trädgårdsanläggningar

pumpar till fontän?

akvariepump?

(som vattenslangen i Benny Hill

men inte säga det)



bröstmjölkspumpar?

fråga apoteket
säljer inte

går bara att hyra

ringa Medela 
som gör bröstmjölkspumpar

ojdå, det är inget vi brukar göra!

oj, vilken spännande idé!

ringa Medela i Stockholm igen

tacka för bröstmjökspumpen först
den var ju jättebra!

inte låta desperat

han ska prata med teknikern

han har semester
ringa nästa vecka

från onsdag och framåt

tack
tack jättesnällt

hej

hej

har teknikern kommit tillbaka?

mejla till högkvarteret i Schweiz
går det att specialbeställa en bröstmjölkspump

en mycket stor bröstmjölkspump?

det kommer kosta dig hundratusentals kronor
har du det?



ringa konsthallen

är på språng

återkom nästa vecka

hej hej 

det var jag som ringde förra veckan!

vi har bara slangkopplingar i plast

det gör ingenting

om ingen kommer nära
eller kanske ingen kommer alls

-

hej

hej

hej igen!

det är jag med blodomloppet!

läget är akut



del 2.

en läkare
en sköterska
en kurator

hej hej

det är vi som är det palliativa teamet!

fadern 
sonen 

och den heliga anden

Vilken avdelning?
4A eller 5C 

medicin eller hjärta?

ursäkta kan någon komma hit
min pappa behöver hjälp

ursäkta
jobbar du här?

var kan jag hämta en näringsdryck?
pappa är hungrig 
pappa är törstig

han rörde inte lunchbrickan

måste fråga vänligt
måste vara tydlig

måste använda rätt ord

inte säga ungefär
måste vara specifik

vilken produkt vill jag ha?



vilka dimensioner?
hur många?

hjälp!!!! hjälp!!!!

inte skrika

tack snälla
tack så mycket för hjälpen  

tack 
tack 
tack 
tack

tack tack det var jättesnällt

fråga vänligt
inte vara desperat

vad var det i sprutan?
fick pappa något lugnande?

jag sa att för två veckor sedan kunde pappa 
betala sina räkningar på internetbanken 

själv

fick han lugnande medicin?
vad fick han?

vad var det för sort?
vad heter den?

finns det ingen rapport på vilka mediciner pappa fått?

hur många mg, millimol, mikrogram har ni gett?

hur var blodtrycket?
kreatininet?
blodsockret?

pappa har en pärm hemma
med alla värden på sitt blodsocker 

från de senaste 15 åren

ska det vare fastevärde?
eller efter kaffe och bulle?



pappa sover
inte likt pappa

kolla i Fass på mobilen
läsa om biverkningar

pappa är piggare på kvällen
finns det Pepsi?

det finns ingen Pepsi
men det finns en palliativ klinik i Falkenberg!

inga livsuppehållande åtgärder
är mat en livsuppehållande åtgärd?

vill pappa ha 
näringsdryck, hallon, jordgubb, vanilj eller choklad?

är det socker i dom?

så gott så sött
hallon är godast

pappa vill ha kaffe

kan jag hämta?

det är ett gott tecken
ett mycket gott tecken

-

beställa sjukdomsjournaler
dom är gratis
tack tack

kostar det inte 2 kr per kopia?

om patienten är i livet
nu är det gratis

hämtas på akutmottagningen
visa leg



tack
tack för hjälpen

dricka ur sugrör, fukta med liten svamp på pinne
dricka vatten med stor tops
är det gott, är pappa sugen?

liten necessär med lypsyl mot torra läppar

så lyxigt

så snällt

tack

-

kaffeautomat

gratis kaffe för anhöriga

dricka en kopp till för det är mysigt

hålla i något varmt

dricka för mycket och bli för orolig

inte bli orolig

inte bli desperat  

larmknappen i handen

pappa når inte larmknappen

aldrig släppa larmknappen!

lägga patiens på telefonen

pappa vill bara ha 

ett glas vatten

iskallt

kan jag hämta?



kan någon hjälpa pappa på toaletten?

ursäkta jobbar du här?

sköterskan förstår inte
måste fråga snällt
måste fråga vänligt

inte vara arg

vad säger han?
han pratar bara grekiska

rena grekiskan

hur många milligram har ni gett?

ville pappa ha det?
har han bett om det?

vem frågar
vem svarar

vem frågar
vem svarar

vem frågar
vem svarar

svettas lite
men inte vara desperat

tyckte han inte om maten?
pappa dricker aldrig mjölk till maten

pappa vill ha lättöl i så fall, men i grön flaska
den är godare

sköterskan hade en kille på Cypern en gång

personalen ska dricka bubbel i rummet jämte
i fall vi undrar 
de ska fira något



har ni allt ni behöver?
vill jag ha mera kaffe?

en näringsdryck till pappa?

nej 

han hade inte larmat

nej 

vi hörde ingenting

vi tittade till honom kl åtta

och när vi kom tillbaka klockan nio

-

sköterskan har gått hem nu

får jag prata med en läkare?

läkaren går rond just nu

läkaren tar pappas hand och säger

oj, ett så kraftigt handslag!


