Flyktingarna
dramatisering efter Eliot Pattisons roman ”Bone Mountain”
av Christian Lanciai (2013)

Personerna:
Shan, kines
Daktse, tibetan
fem pilgrimer
en lama
Winslow
Tenzing, f.d. abbot
Melissa Larkin, geolog
Handlingen äger rum någonstans i Tibet under vår tid.
Lao Gai är Kinas Gulag.
En ensam nomadliknande man vid en lägereld. Han tar försiktigt fram en pung med ett
konstigt föremål som han behandlar med stor respekt och varsamhet, hela tiden försiktigt
bevakande scenen som om han var förföljd. Föremålet verkar vara en sten av något slag. Det
prasslar i buskarna. Han stoppar kvickt ner stenen och pungen igen och verkar oskyldig när
den andre inträder.
Daktse
Är ni också på flykt?
Shan
Vem är inte det i det här landet?
Daktse
Alla dess fångar.
Shan
Du menar de som arbetar för staten.
Daktse Alla som kontrolleras av staten. Bara de som är utom kontroll och självständiga är fria.
Shan
Jag misstänker att vi är kolleger.
Daktse
Är du flykting eller utstött?
Shan
Bådadera.
Daktse
Jag tror jag vet vem du är. Du är den som hela armén är ute efter för att du tagit
något från den.
Shan Jag har ingenting annat, och det jag har tillhör tibetanerna och skall återbördas till dem.
Daktse
Men du är kines.
Shan Ja. Kineserna har berövat tibetanerna allt och stulit allt ifrån dem och dödat så många de
kunnat av dem vilket de fortsätter med. Det minsta jag då kan göra är att återbörda det minsta.
Daktse
Vad är det?
Shan
Bara en sten.
Daktse
Nej. Jag vet vad det är för en sten.
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Shan
Varför frågar du då?
Daktse
För att pröva mig fram.
Shan
Då kan du berätta för mig vad det är för en sten jag har.
Daktse
Det är Buddhas öga, som kineserna tog från Tibets äldsta Buddhastaty i tron att
det var en ovärderlig ädelsten, men det var den inte, och de kunde inte förstå varför
tibetanerna höll en sådan enkel sten så helig, som inte ens var någon särskilt ovanlig ädelsten.
De förstod inte meningen med Buddhas öga då de alla är blinda av hjärntvätt och
materialismens mördande själlöshet.
Shan
Rätt har du talat. Då kan du också berätta vad Buddhas öga har sett.
Daktse
Buddhas öga är det allseende ögat som ser allt och i synnerhet allt oegentligt och
livsfientligt, som kinesernas fängelser, deras folkmord på tibetaner och uighurer och sina egna
medborgare, deras förföljelse mot allt andligt och deras försök till förstörelse och utrotning av
allt som kan få dem att misstänka kultur eller filosofi och deras ohyggliga brott mot naturen i
utrotningskrig mot sparvar och en blind rasande miljöförstöring vart de än kommer.
Shan
Varför har du uppsökt mig?
Daktse
För att varna dig.
Shan
Jag är inte rädd längre.
Daktse
För vad?
Shan
För överheten. För övermakten. För tyranniet. För våldet. För tortyren. För
lägrens diktatur. För partiets grymhet och falskhet. För något.
Daktse
Du har överlevt Lao Gai.
Shan
Den här kroppen kan bara dö en gång, men jag har redan dött så många gånger
att jag inte längre kan dö. De kan skjuta mig, men de kan inte döda mig.
Daktse
De kommer inte att röra dig så länge du har stenen, men de kommer att förfölja
dig så länge du har den.
Shan
Jag vet. Därför är jag på ständig flykt.
Daktse
Varthän?
Shan
Till Lhasa och bortom. Kanske till Kailash. Kanske till Lipulek La eller Lapshi
La eller Dharamsala.
Daktse
Går du över gränsen skall de inte tveka att skjuta dig.
Shan
Jag vet. De skjuter till och med kvinnliga oskyldiga flyktingar som försöker fly
över gränsen. De får gärna skjuta mig om de kan. Men jag vill gärna återställa Buddhas öga
till tibetanerna.
Daktse
Du kommer att få vandra på det uppdraget för resten av ditt liv.
Shan
Tyst! Det kommer någon! Inte ett ord om vad vi har talat om!
Daktse
Var så säker.
(De tystnar och avvaktar. Så kommer ett sällskap pilgrimer fram.)
pilgrim 1
Var hälsade, vänner. vi kommer med frid.
Shan
Vi bjuder gärna på vår frid.
Daktse
Varifrån och varthän?
pilgrim 2
Får vi dela er lägereld och värme?
Shan
Var så goda. (Fem pilgrimer slår sig ner vid elden.)
pilgrim 1
Vi söker ett kloster eller ett tempel, men alla sådana i vår väg tycks ha förstörts.
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Daktse
Bara i denna dal fanns det en gång tjugosju kloster. Alla är förstörda.
pilgrim 2
Vi kanske måste gå hela vägen till Lhasa.
Daktse
Det måste ni säkert.
pilgrim 3
Vi är mycket trötta.
Shan
Har ni gått hela dagen?
pilgrim 3
Det är inte det. Fysisk ansträngning gör bara gott så länge man orkar. Men vi
orkar inte med den hemska verklighet vi har fötts i utan att förtjäna det. Vi orkar inte med den
statliga ondskan och förstörelsen. Vi orkar inte med alla ruinerna av allt det som en gång var
blomstrande kulturhärdar i inspirerande miljöer med enbart gott samarbete och gemenskap.
Daktse
Ingen orkar med det utom de som låtit sina själar dödas och som förnekat sig
själva och som bara går omkring som döda robotar, som sätts ur bruk och skrotas och
försvinner spårlöst om de inte lyder order.
pilgrim 4
Hela Kina kommer att göra uppror en vacker dag.
Daktse
Då är det för sent. Då är alla goda krafter döda, mördade eller flydda utomlands.
pilgrim 5
Vi måste ändå ge oss till tåls.
pilgrim 1
Vad är ni två för ena?
Daktse
Jag är tibetan. Vår bror här är kines.
pilgrim 1
Han kommer inte att förråda oss?
Daktse
Han är förrådd tillräckligt själv. Han har överlevt Lao Gai.
pilgrim 3
Om han har överlevt Lao Gai är han lika god som en tibetan.
pilgrim 4
Men han döljer något.
Daktse
Vem har inte något att dölja?
pilgrim 4
Vad döljer han?
pilgrim 2
Vad har du för hemlighet?
pilgrim 5
Vad gör du här?
Shan Jag följer gärna med er till Lhasa. Jag har en mission att uträtta till tibetanernas fromma.
Daktse
Han har stulit en statshemlighet från kineserna.
pilgrim 1
Då behöver han inte säga mer. Vi tror honom.
pilgrim 3 Sådana var alla kineser förr så länge de stannade hemma. De spionerade på
regeringen i stället för att ha regeringen spionerande på sig, och de kunde ironisera och
satirisera sina myndigheter hur fritt och mycket som helst. Sedan kom kommunisterna och
förstörde all humor.
pilgrim 4
Livet kan inte leva utan humor. Utan distans till verkligheten vore den alltför
outhärdlig och framför allt odräglig. Om man bara ser verkligheten för vad den är och
utesluter allt utom materialismen vore döden livets enda mening.
pilgrim 3
I synnerhet i Kina.
Daktse
Det är den ändå.
pilgrim 4
Även om du accepterar reinkarnationen?
Daktse
I synnerhet då. Det är skillnaden mellan oss spiritualister och materialisterna.
För materialisterna och kommunisterna är döden livets enda mening, eftersom det är det enda
de ägnar sig åt, att döda så många som möjligt, i synnerhet inom sitt eget parti, som bara
regeras av avundsjuka, intriger och paranoia, medan det för dem inte kan finnas något liv efter
döden, eftersom de inte tror på det utan förnekar det eftersom de dödat sina egna själar. Även
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för oss spiritualister är döden livets enda mening eftersom vi lever under ett olidligt förtryck
som bara blir värre hela tiden med ett omänskligt tyranni som är ondare och bistrare än
nazisternas i Europa för flera generationer sedan, men för oss som vet att vi överlever döden,
det spelar ingen roll i vilken form, är döden en befrielse. Ändå är det ytterst få av oss som
begår självmord, då kunskapen om döden ger oss kraft att uthärda livet under dess värsta
villkor, medan kommunisternas självmord är så talrika att de inte vågar föra någon statistik
över det.
pilgrim 1
För dem är det mer ekonomiskt med självmord än med livet, för dem är alla
människor parasiter som står i vägen för deras makt och utmanar och hotar den, och deras kött
säljs på svarta marknaden som hundkött eller griskött.
pilgrim 4
Ibland som griskött. Det smakar likadant. Ibland äter de upp varandra levande.
pilgrim 3 Det är det alla kommunister gör. De konsumerar varandra med att driva
varandra i fördärvet för att trampa över liken för att komma högre upp själva.
en lama
Sådan är all världens gång. Politik och makt handlar bara om att vandra över lik,
och ju fler lik man producerar, desto högre och desto längre kan man vandra.
pilgrim 3
Var kom du ifrån?
laman
Jag råkade komma förbi och såg er inbjudande lägereld och blev intresserad av
ert samtal, så jag smög mig in i kretsen. Ni är pilgrimer på väg till Lhasa?
pilgrim 3
Ja.
laman
Jokhangkatedralen står ännu kvar, men det är ungefär allt. De har förstört mer än
sex tusen av våra kloster och tempel, och det fanns bara tretton kvar när de var färdiga,
Jokhang, Sakya, Tashilumpo, Potala, Sera, Drepung och några få undantag till. De har
plundrat alla utan undantag, även Jokhang skändades och användes till stall, och alla böcker
de kom åt brände de. Mindre än hälften kunde räddas till Dharamsala.
pilgrim 4
Påminn oss inte om det.
laman
Det är världen som borde påminnas om det. Den struntar i det. Den gör affärer
med kineserna och främjar deras parti, och de kommunistiska plundrarna fann sina bästa
kunder för sina stöldgods från tibetanska tempel bland européer och amerikaner och japaner.
Girigheten regerar världen, i synnerhet vårt kommunistiska parti, enligt vilket ingen får äga
något utom de själva, som då skall äga allt och helst hela världen, varför de agerar som
procentare för amerikanerna för att överta Amerika, vilket amerikanerna i sin naivitet och
enfald inte fattar. Nixon köpte Maos smicker och sålde Tibets sista frihetskämpar för att få
främja det kinesiska kommunistpartiets affärer. Han offrade friheten för förtrycket för att han
själv ville vara en förtryckare, när han aldrig borde ha gett upp kampen för att med CIA hjälpa
de sista khampakrigarnas motstånd mot den kinesiska ockupationen i frihetens namn.
pilgrim 3
Vad du vet mycket.
laman
Jag var khampakrigare själv. Åtminstone jag gav aldrig upp. Jag resignerade
bara inför det faktum att man kan åstadkomma mera med böner än med våld.
Daktse
Hur kan böner påverka verkligheten?
laman
Långsiktigt. En tanke är enbart andlig. Det är anden som regerar materien, inte
tvärtom. Bar tanken kan ge liv. Bara tanken kan ge liv åt materien och åt verkligheten. Därför
behärskar tanken och anden verkligheten, ty tanken och anden har i motsats till verkligheten
och materien en vilja. Det är viljan som styr allt, som finns i tanken och anden, medan
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materien och verkligheten aldrig kan ha någon egen vilja. Därför är tanken och dess vilja
större än hela verkligheten. Därför kan vi med vår tanke och vilja på lång sikt få hela det
kinesiska kommunistpartiet likviderat, ty de som lyder och följer det har ingen vilja. De har
dödat sina själar och underställt sina liv det materialistiska slaveriet, som bara lever för att
konsumera dem.
Daktse
Alla materialister är redan levande begravda av sin egen dumhet.
laman
Om de föds till materialister är de redan dömda vid födseln. Det enda som kan
rädda dem är om de genomskådar och tar avstånd från materialismen för det bedrägeri och
den dödsfålla den är.
pilgrim 3
Bara den fria viljan kan rädda dem.
laman
Precis.
pilgrim 1
Är man då fri bara för att man har en fri vilja?
laman
Man är andligen fri, och det är den enda frihet som finns. Så länge man är fast i
köttet är man slav under sinnena och de naturliga behoven och begären, men har man då en fri
vilja att bestämma över sitt eget liv och andlig kraft att möta och hantera sitt öde så är man
åtminstone relativt fri.
pilgrim 4
Men de som lyder under kommunistpartiet har ingen frihet alls.
laman
Nej.
pilgrim 4
Varför lämnar då inte alla kommunistpartiet? Är inte strävan efter frihet själva
livets strävan efter mera liv, utan vilken strävan man måste stagnera, gå baklänges och gå
under? Hur kan någon acceptera att leva under kommunistpartiet och stödja det?
laman
Partiet härskar genom skräck. Kommunismen har alltid levat på angiveri och på
fruktan för angiveri. Att sprida skräck är ett effektivt sätt att härska, men det håller aldrig i
längden, då de som sprider skräck måste gripas av skräck som ständigt accelererar ju mer de
håller fast vid metoden att härska genom skräck. Det är ett långsamt och kvalfullt andligt
självmord.
(Winslow uppenbarar sig.)
Shan
Vem är ni?
Winslow
Har ni sett en ensam amerikansk dam i dessa trakter?
Daktse
Nej. Hur så?
Winslow
Ursäkta att jag stör er sammankomst…
pilgrim 1 Det gör ni inte alls. Välkommen, främling. Här är vi alla främlingar som
våldtagna barn i detta land som gör alla till skräckslagna flyktingar.
Daktse
Vad är det för en dam ni söker? Alexandra David-Néel är död och går inte här
och spökar längre.
Winslow
Dess värre är jag osäker på om damen jag söker är död eller levande.
pilgrim 3
Vad skulle hon göra här? Vi är långt borta från all ära och redlighet.
Winslow
Hon är eller var geolog. Tillåt mig att presentera mig. Jag arbetar för den
amerikanska ambassaden i Beijing. Min uppgift är att hålla reda på döda amerikaner i landet.
pilgrim 4
Det finns inga döda amerikaner här i landet så vitt vi vet.
pilgrim 2
Ni är den enda amerikan vi någonsin har sett.
Winslow
Och ingen av er har hört något rykte om henne? Ensamma vita kvinnor brukar ju
ändå väcka en viss uppmärksamhet i Asien.
Daktse
Borde vi ha gjort det?
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pilgrim 3
Vad gjorde hon här?
Winslow
Hon var ansluten till det amerikanska oljekompani som borrar efter olja i en dal
norrut. Hon bara försvann och har rapporterats död av kineserna, men de har inte funnit
hennes kropp. Hon skulle ha ramlat i floden från ett högt berg.
Daktse
Nonsens. Då vill kineserna bara ha henne död för att hon vet för mycket och har
sett för mycket. De rapporterar en utlänning död bara för att kunna mörda honom.
Winslow
Jag tror inte hon har blivit mördad.
pilgrim 4
Det tror inte vi heller. Vad tror du, Phuntsok?
pilgrim 1
Jag tror hon måste ha känt hotet från kineserna och därför gett sig av. Hon
kanske dyker upp här. Alla tycks ju göra det. Vad tror du, Dorje?
pilgrim 2
Enda sättet att klara sig undan kineserna om man vet för mycket om dem är att
försvinna. Vet man sanningen är man ett hot mot landets säkerhet och får man en kula i
nacken om man åker fast, som släktingarna får en dyr räkning för. Men obehagliga
utlänningar försvinner utan ett spår och utan att man får veta hur eller varför de försvinner.
pilgrim 3 Så har den lille Panchen Lama varit försvunnen i tio år, men han lever
fortfarande. Det vet alla. Därför antar jag att också er geolog lever.
pilgrim 4
Men var finns han, och hur lever han? Är han i fängelse eller i husarrest på
hemlig ort? Är han hjärntvättad eller dödad? Och hela hans familj enleverades med honom.
De är alla försvunna, såsom alla är försvunna i Lao Gai.
Shan
Men jag kom tillbaka.
Daktse
Du är ett lysande undantag.
Winslow
Har du varit i Lao Gai?
Shan
I fem år.
Winslow
Hur överlevde du det?
Shan
Jag överlevde inte. Jag dog där med alla andra som dog där. Min själ dog med
alla som fick sina själar dödade. Slutligen gav jag upp och gick med på att avstå min själ åt
dem och bekänna mina brott.
pilgrim 4
Vad hade du begått för brott?
Shan
Det kommer jag inte ihåg. Jag hade ju inte begått några brott. Jag hade bara
blivit en obehaglig observatör av partiet. Jag visste för mycket och sändes till Lao Gai för
hård bearbetning. Jag skrev bara vad de ville. Det var säkert alla världens hemskaste brott, –
egensinne, envishet, tyst illojalitet, politisk opålitlighet, och, värst av allt, förmåga att tänka
själv.
pilgrim 4
Men det var inte de brotten du dömdes skyldig till.
Shan
Nej. Jag vet inte vad det var för brott jag dömdes skyldig till, för jag fick aldrig
stå inför rätta.
laman
Det är så de härskar, genom att slå ut hela rättssystemet och göra det till ett
verktyg för staten, precis som nazisterna i Europa gjorde. Rättvisan är ett skämt som har satts
ur spel, och därför kan orättvisan härska utan inskränkningar.
Daktse
Råkade er geolog i klammer med orättvisan?
Winslow
Inte alls. Hon undflydde den.
pilgrim 4
Det gjorde hon rätt i. Hoppas hon dyker upp.
pilgrim 2
Var hon snygg?
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pilgrim 1
Dorje!
laman
Jag tror faktiskt jag har hört talas om henne. Hon lever men håller sig undan.
Hon borde vara i närheten.
Winslow
Det var det jag trodde. När såg ni henne senast?
pilgrim 3
Han sade inte att han hade sett henne.
pilgrim 5
Jag tror jag har sett henne. En högst ordinär kvinna, ganska småväxt, mycket
bestämd, ett energiknippe, inte en dam man skulle vilja gräla med.
Winslow
Precis! Var såg ni henne?
pilgrim 5
Det var en tid sedan.
Winslow
Talade ni med henne?
pilgrim 5
Jag frågade vad hon gjorde här helt ensam i ödemarken.
Winslow
Vad svarade hon?
pilgrim 5
Ingenting särskilt.
Winslow
Säg exakt vad hon sade.
pilgrim 5
Det var vad hon sade. Hon sade att hon inte gjorde något särskilt.
Winslow
Det var just det hon gjorde. Därför var kineserna efter henne och kände sig
hotade av henne, för att hon gjorde något alldeles särskilt.
pilgrim 1
Vad gjorde hon då?
Winslow
Det får vi kanske veta om vi hittar henne.
Daktse
Kanske.
pilgrim 5 Precis som vi verkade hon vara medveten om att hon var förföljd och var
mycket misstänksam mot mig fastän jag var tibetan.
Daktse
Det finns ju tibetaner som samarbetar med kineserna.
pilgrim 5
Hon såg sig om överallt och var angelägen om att hålla sig undan.
pilgrim 4
Precis som alla tibetaner.
Daktse
Lär man en gång känna kineserna håller man sig undan dem för resten av livet.
pilgrim 3
Alla kineser är inte hopplösa fall.
pilgrim 4
Nej, bara systemet.
pilgrim 1
Men nog måste det väl vara något fel på kineserna om de omfattar ett sådant
system?
laman
Kommunistpartiet har bara sjuttio miljoner medlemmar, det är bara en tjugondel
av alla kinesiska medborgare, en ynklig minoritet, ett syndikat av brottslingar, där den enda
ideologin är den totala intoleransen mot alla ideologier, filosofier och religioner utom den
krassa materialismens mördande nihilism. Nitton tjugondelar av alla kineser är oskyldiga till
detta.
Daktse
Ändå har de flesta accepterat det, ödmjukat sig för det, krupit för det och
omfattat deras omänskliga ideologi.
pilgrim 3
För att de tvingats till det genom våld och orättvisa och bragts till underkastelse
genom fruktan för mera terror.
pilgrim 4
För de flesta fanns det inget annat val än att samarbeta.
pilgrim 5
Därför bör vi inte döma de tibetaner som valde att samarbeta.
Tenzing
Tack för de orden.
pilgrim 1
Vem är detta?

7

laman
Det är Tenzing, tidigare abbot för Norbuklostret.
Daktse
Det skenheliga, ökända lögnklostret som kineserna etablerade som ett
mönsterkloster för hela Tibet direkt underställt partiets kontroll och slaviskt lydande varje
dess direktiv.
Tenzing
Jag försvarar mig inte.
Shan
Men det vore intressant om ni kunde förklara er.
Tenzing
En annan som valde att samarbeta med kineserna var Ngabo, Tibets
överbefälhavare, som släppte in kineserna 1950 och levde tills han blev 99 år. Jag försvarar
honom inte, och jag förstår alla de tibetaner som betraktar honom som Tibets värsta förrädare
genom tiderna, men allt han ville var att spara så många liv som möjligt. Han såg att det var
omöjligt för Tibet att försvara sig mot den kinesiska övermaktens överväldigande och
rutinerade brutalitet. Han var bara realist. I stället för att se många tibetaner massakreras i den
kinesiska invasionen valde han ett så fredligt övertagande av Tibet som möjligt. Vad han inte
kunde förutse var vad kineserna skulle göra med Tibet. Dalai Lama trodde lika mycket på
kineserna och deras ord och löften som Ngabo, och han stannade ändå kvar i Lhasa i nio år
efter invasionen. Först när kineserna hade brutit alla sina löften och alla de sjutton punkterna i
den fredliga överenskommelsen hade körts över av kineserna brast det, och Dalai Lama gav
sig av. Den åtföljande folkmassakern i Lhasa, då 88,000 tibetaner slaktades, hade heller ingen
kunnat förutse, allra minst Ngabo, liksom ingen kunde ana den tioåriga kulturrevolutionens
mardröm, då allt heligt, vackert och gott förintades och i synnerhet i Tibet, där så gott som
ingenting lämnades kvar.
Daktse
Ändå valde ni att gå i kinesernas ledband.
laman
Hela landet förintades i ett överlagt försök av kineserna att utplåna den
tibetanska kulturen och identiteten.
Tenzing
Jag försvarar mig lika litet som jag kan försvara kineserna. Jag växte upp med
deras ideologi. Jag lärde mig både tibetanska och kinesiska. Som barn är man okritisk och
anammar allt vad det än är, och det kräver en särskild insikt och begåvning för att urskilja
lögn och sanning. Först när jag var fast i systemet började jag inse att något inte stämde. Då
var det för sent att vända. Jag blev Tibets yngsta abbot genom tiderna och betraktades av
kineserna som ett mönsterfall som kunde få fler tibetaner att låta sig inlemmas i systemet, och
jag stod i ständig kontakt med Panchen Lama och Karmapa, som också betraktades som
mönstermarionetter. Jag trodde som Ngabo att tibetaner och kineser kunde lära sig leva
tillsammans och arbetade för detta under hela min karriär, men de kinesiska lögnerna blev för
många, som en cancer som växer hela samhället över huvudet med sin långsamma kvävande
kvalfulla dödlighet. Jag avgick och lämnade klostret när jag kunde utan att stöta mig med
någon, och jag står mig fortfarande väl med kineserna. Jag var en diplomat precis som Ngabo.
Det gällde att aldrig visa kvalet i mitt hjärta, tårarna i min själ, den förtärande vredeselden i
hela mitt väsen och den outhärdliga melankolin i en sorg som aldrig kan stillas. Jag är ett
monster av självbehärskning.
(Det uppstår en tystnad.)
Winslow
Har ni möjligen träffat på en ensam amerikansk dam uppe i bergen?
Tenzing
Melissa Larkin, geolog?
Winslow
Just hon.
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Tenzing
Jag hade sällskap med henne hit.
Winslow
Ni menar inte att hon är på väg hit?
Tenzing
Jo. Hon hörde talas om att ni sökte henne och beslöt att våga ge sig till känna då
hon visste att ni var en utstött av samhället som alla vi andra.
Winslow
Det är för bra för att vara sant.
laman
Ju bättre det är, desto sannare är det.
Winslow
Hur mådde hon?
Tenzing
Efter omständigheterna väl. Det var inget fel på henne.
Winslow
Det gläder mig.
Tenzing
Varför skulle det ha varit något fel på henne? Västerländska kvinnor som vågar
sig hit på egen hand är vanligen robusta och småväxta. Alexandra David-Néel blev 101 år
gammal.
Winslow
Jag vet. Men hon var inte skadad på något sätt?
Tenzing
Inte alls.
Winslow
Inte förvirrad, som ensamma kvinnor här på dessa höjder brukar vara?
Tenzing
Inte det minsta.
Winslow
Det låter för bra för att vara sant.
laman
Fattar ni inte? Ingenting kan vara för bra för att vara sant. Är det bra så är det
bra, och då är det också sant. Det är bara att tacka och ta emot. Tvivel bara grumlar, försenar
och förolämpar sanningen.
Tenzing
Jag tror vid min själ det är hon som kommer nu.
Melissa (dyker upp med två lokala följeslagare) Finns det någon här som heter Winslow och
kallas Cowboy?
Winslow (reser sig) Det är jag. Det gläder mig, miss, att ni inte är död.
Melissa
Varför skulle jag vara död?
Winslow
Ni är rapporterad död.
Melissa
Död men inte saknad? Jag är medveten om att jag varit saknad men inte död.
Vem är det som sprider sådana dumheter?
Winslow
De kinesiska myndigheterna.
Melissa
Kunde just tänka mig det. De vill se mig död och tror de kan åstadkomma det
med att önsketänka offentligt.
Winslow
Varför vill de döda er?
Melissa Varför vill de döda alla tibetaner? Varför vill de hjärntvätta alla människor? Varför
vill de roffa åt sig ekonomisk makt över hela världen? Varför är de omänskliga? Varför
steriliserar de alla tibetanska kvinnor de kommer åt? Därför att de inte vill se något annat folk
på jorden än sig själva och med någon annan makt än sitt eget korrupta vansinniga illegitima
förljugna och brottsliga parti, som har ett större brottsregister att skryta med än Hitler, Stalin
och Pol Pot tillsammans. Ingen går säker i världen för dem som vet det minsta om dem.
laman Därför är alla människor i Kina förskrämda harar utom deras utsugare och slavdrivare.
Melissa
Det är Orwells djurfarmen kombinerad med 1984 upphöjt till tio.
Winslow
Vad har ni funnit som är farligt för dem?
Melissa
Det var det jag ville tala med er om. Ni far ju tillbaka till Peking, eller hur?
Winslow
För att rapportera om omständigheterna kring er kungjorda död.
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Melissa
De låter er aldrig komma fram om de vet att ni träffat mig. Jag skall ju vara död.
Winslow
Jag är medveten om denna pinsamhet.
Melissa
Vad kommer ni att rapportera?
Winslow
Att ni troligen lever fortfarande och bara vill avsluta ert jobb.
Melissa
Det är med sanningen överensstämmande. Jag stannar här.
Winslow
Vad har ni funnit för geologiska hemligheter?
Melissa
Jag har kartlagt Tibets underjordiska floder, som alla rinner ner i Kina.
Jordskorpan är tjockast i hela världen här i Tibet, men genom att Himalaya fortfarande växer
kraftigt med en hel centimeter om året är också hela Tibet underminerat och utsatt för
ständiga seismologiska överraskningar. Jordbävningsfrekvensen i världen har mer än
fördubblats de senaste åren parallellt med klimatförändringen, som den med största
sannolikhet är länkad till, och särskilt känsligt och nyckfullt är det seismologiska läget i Tibet
och på andra ställen där kontinentalplattorna skaver mot varandra. Kineserna har byggt
världens största damm i ett känsligt jordbävningsområde. Det var helt nyligen en jordbävning
bara en dagsresa från dammen. Det har kineserna försökt spela ner. Det är bara en tidsfråga
innan dammen exploderar.
Winslow
Det är Kinas största flod med tiomiljonstäder som Chungking och Shanghai.
Melissa
Förutsättningarna har inte förbättrats genom alla Kinas kalhyggen längs floderna.
laman
Jorden är skövlad och skändad och skriker på hämnd och upprättelse, men
naturen kan aldrig få upprättelse och få sin ordning återställd förrän människan reducerats till
en ofarlig minoritet i världsfaunan. Människan har bara kackat i eget bo så länge hon
existerat. Ett sådant bo håller inte i längden. Det måste rasa genom sin egen förgiftning.
Winslow
Melissa, finns det något hopp för mänskligheten?
Melissa
Inte vetenskapligt. Som självdestruktivt rovdjur och världens största skadeinsekt
är människans dagar räknade. Men ni lamor måste hålla med mig om att det alltid finns hopp
för individen.
laman
Världens temporära glimtar av frälsning och hopp har alltid kommit från unika
individer, som Buddha, Lao-Tse, Jesus, Nietzsche och andra sådana totala utbölingar.
Winslow
Även Noa överlevde syndafloden.
Melissa
Och det var säkert inte den första, bara den sista hittills. Det finns nya rön om att
den stora syndafloden inträffade cirka fem tusen år tidigare och att Sfinxen och pyramiderna
kan vara upp till femtio tusen år gamla. Problemet är att vi inte har någon historia bevarad
från tiden före den sista syndafloden cirka fem tusen år före vår tideräkning.
Daktse
Det är dags för en ny syndaflod att sopa rent över jorden.
Shan
Och låta någon ny ensam Noa överleva. Jag hoppas han inte är kines.
Winslow
Noa var ett föredöme för mänskligheten i och med att han föregick med gott
exempel och söp sig full när han kände för det.
laman
Tror ni han söp till av sorg över mänskligheten eller för att fira att ha blivit av
med den?
Winslow
Det är frågan.
Tenzing
Troligen både och.
pilgrim 1
Jag har faktiskt litet chang med mig hemifrån. Är det inte dags att vi äntligen
öppnar våra krus?
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pilgrim 2
Jag har också.
pilgrim 3
Jag också.
Winslow
Jag har alltid whisky med mig i bagaget.
Melissa
Jag tänkte just erbjuda mig att bjuda på bourbon.
laman
Är det någon som inte har sprit med sig?
Shan
Jag har något som är ännu bättre.
alla (ivrigt) Vad då?
Shan (öppnar triumferande sin pung och tar fram stenen, en nästan självlysande blek jade)
Buddhas öga. Ingen vet hur gammal denna sten är. Den satt i pannan på Tibets äldsta
kända Buddhastaty som hans tredje öga, det inre heliga gudomliga ögat som ser allt och inte
missar något av mänsklighetens öden och prövningar och som alltid bevakar det mänskliga
intresset och ser till, att det mänskliga hos människan lever vidare och får människan att leva
vidare. Det är den eviga bodhisattvans tecken, som alltid kommer tillbaka och låter sig
inkarneras på nytt för att aldrig lämna den enskilda mänskliga människan i sticket. Detta är
tecknet på Buddhas eviga närvaro mitt ibland oss.
laman
Hur har du kommit över den stenen?
Shan
Jag stal den från kineserna, som stal den från tibetanerna.
Tenzing
Och vad tänker du göra med den?
Shan
Återbörda den till tibetanerna.
pilgrim 3
Det är bäst du för den hela vägen till Dharamsala.
Shan
Om jag kommer så långt.
pilgrim 1
Du är trygg med oss. Vallfärda med oss, och vi skall följa dig hela vägen.
Melissa
Det är lika bra vi följer med dem, eller hur, Cowboy?
Winslow
Jag tror vi kan lita på dem och att de kan vägarna att ta sig ut ur detta Mordor.
laman
Jag följer med er så långt som till Kailash. Sedan får ni klara er själva.
pilgrim 4
Och vad gör vi med kineserna?
Tenzing
Glöm dem. De är bara flugor. De kommer till Tibet för att förstöra landet och
förgås och reinkarneras som spyflugor. De existerar inte. De är alla redan döda.
Daktse
Hur var det nu med spriten?
alla lamorna Fram med changen!
(De tar alla fram sina flaskor och krus och inleder en liten fest.)

Slut.

(Leh 22-23.8.2013)
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