Död e
eller leva
ande (från Hjärnvästten 1-2 20115)
Allt varr helt svart,, helt svart, inte ens e
en tanke kom igenom
m. Varken vvärme elle
er kyla.
Ingenting kunde jag
j känna. Pulsen va
ar svag, an
ndningen lik
kaså. Om ingen hjälp
pte mig
nu så vvar jag såld
d till den
andra ssidan.
Men, det var någonting, jag
g ville stann
na, ville intte bli förlora
ad. Jag vaar inte redo
o att dö,
b
ingen
n kvinna so
om skulle få
f ta emot min kärlekk. Ville fakttiskt
sett förr lite. Inga barn,
leva, le
eva med brravur.
Men nu
u hände nå
ågot, jag bö
örjade vakkna upp, jag
g kände mig
m instängdd, jag hade
e ingen
känsel på höger sida,
s
jag ku
unde inte rröra mig. Jag blev räd
dd, jag försstod ingenting,
jag blevv arg.
I ett ste
erilt rum låg
g jag i säng
gen. Vitklä
ädda rocka
ar hade de på sig vid sängen. De
D
tittade med varma
a ögon på mig. Helt p
plötsligt förändrades allting ochh jag plus mina
m
vitklädd
da kollegorr var i en omloppsba
o
na kring te
ellus och vi letade efteer en
landnin
ngsplats. Det
D kom en stor våg fö
först innan u-båten sjönk. Jag vvar redo attt
använd
da missilen
n. Jag tittad
de mot min
na kollegorr som tittad
de på varanndra. Så sa den
ene: ”S
Sergej är in
nte redo än
n …”.
arade inte av
a fantasi och
o verklig
ghet, var ja
ag skulle sä
ätta dom. K
Kanske lika
a bra
Jag kla
att som
mna in på obestämd
o
tid.
t Jag kun
nde inte fö
örstå de vitk
klädda mäännen, de pratade
p
grekiskka. Jag lika
aså men vi förstod intte varandra
a. Sen kom
m en av dee vitklädda
rockarn
na, han började mixtrra med dro
oppen, han
n såg beslu
utsam ut. A
Alldeles sva
art, inte
ens en tanke kom
m igenom.
gick oerhörrt långsamt för mina anhöriga. Den här tid
den var deen lättaste för
f mig.
Tiden g
När jag
g vaknade var det också lätt. De
et var på grund
g
av attt jag var oomedveten. Jag
hade precis rullatt ifrån sjukg
gymnasten
n i mitt ome
edvetna tillstånd, skaadan var fö
ör stor.
eden fick ett
e tufft jobb
b. Jag börja
ade med att
a bitas och rivas fasst det är ing
genting
Logope
jag syssselsätter mig
m med i dagens
d
läg
ge.
När dett hade gåttt flera år så
å började m
man tänka
a på sina na
ackdelar ooch försöke
er att
vara po
ositiv. För att
a du har positiva
p
eg
genskaper även efterr skadan/sjjukdomen. Det är
dina po
ositiva egenskaper so
om Hjärnkrraft är ute efter. Tack
k Hjärnkrafft för att ni hjälper
oss att leva!
Sergej Stocker, drabbad
d

