Minne
et (från Hjäärnvästen 4- 2014)
I det hä
är avsnittett kommer minnet
m
att vara en faktor, även aspekter rrunt omkrin
ng. Det
vi ska ttitta på nu är en farbrror, skadeffri, hans hjä
ärna, en nä
ärmare titt på den. Häng
med nu
u för här ko
ommer hjärnan.
Farbrorrn står utan
nför ett bib
bliotek. Han
n går in me
ed allvarlig
ga steg. Haan möter ettt ljus.
Samtidigt en röst långt bortifrån - Oh m
my God, it’s the light. Ta det nuu lugnt. De
et är
inget så
ådant ljus. Det är barra ett ljus sså man serr bättre. Ko
ommer till ddet längre fram i
historie
en när det är
ä den ska
adades tur att visa sig
g.
Han skka ta busse
en och märrker att den
n går om fe
em minuter. Han läggger in en
snabba
are växel. Han
H spring
ger, det gårr bra, löven
n yr omkrin
ng honom. En trappa
a,
springe
er nerför de
en. Där är spårvagne
en. Han tarr inte bil i dag
d för denn är på reparation
för att b
byta däck och
o diverse
e annat. S å där ja, nu stiger ha
an på vagnnen och åker iväg.
Det är sså många saker som
m händer att han ving
glar till så att
a han stötter armen mot
m
stången, kollar på
å klockan på
p andra h
handen. Om
m man sku
ulle ta dettaa, bara dett lilla,
tänk err då om han var skad
dad vilka prroblem dettta vore.
För dett första sku
ulle det inte
e gå att sp ringa. Jo kanske,
k
kan
nske men inte alls med
samma
a hastighett. Man skulle inte hinna hoppa på spårvag
gnen utan den skulle
e åka
ifrån dig
g. Det finns väldigt många
m
anle
edningar i hans
h
hjärna när han ska tänka
tillbaka
a. Det blir staplar
s
uppe i hjärnan
n, massor av
a staplar. Staplar gj orda av bö
öcker,
böcker som det står
s ”minne
e” på. Meda
ans du fors
slades vida
are in i hjärrnan så mä
ärker
du att d
det var lite hjärncellerr runtomkrring. Plötsliigt la du märke till nåågot svart, ett ärr,
och ett gnistrande
e (lagande
e). Här var ju alla ”förrsvunna” hjjärnceller, de har fåttt nya
arbetsu
uppgifter.
u kommer vi
v till det so
om jag sa tidigare. Det
D är för de
et första vääldigt, väld
digt
Men nu
dålig be
elysning hä
ärinne, dett är glappkkontakt. Ibla
and om du
u har en dåålig dag kan det
vara slä
äckt väldig
gt länge. Om du har e
en bra dag kan det ly
ysas upp m
men staplarrna
med alla olika min
nnen är uts
satta som böcker. De
e är inte up
ppsatta påå stapeln uttan
ligger u
utspridda på
p golvet. Ni
N förstår n
nu att det kan
k ta en viss stund aatt plocka upp
u
detta och veta va
ar de ska finnas. Det är jättesvå
årt, speciellt att hängaa med öve
erallt
genstans. Därav
D
uttry
ycket ”att in
nte ha alla hästar hem
mma”.
och ing
Mitt namn är Serg
gej Stocke
er,
”skadad
d forever”.

