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Kulturnyheter i P1 vardagar kl 7.46, 8.40 och 18.05.
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Ruben Gallegos hjältemod
”Jag är en hjälte. Det är lätt att vara en hjälte. Om du
varken har armar eller ben är du antingen en hjälte, eller
så är du död”.
Så börjar en självbiografisk berättelse som tagit läsare
och kritiker med storm på många håll sen den först kom
ut i Ryssland 2002.
”Vitt på svart” heter boken, vars författare Ruben
Gallego föddes svårt CP-skadad i 60-talets
Sovjetunionen, och tillbringade hela sin uppväxt som ett
kolli på sovjetiska barnhem.
Ruben Gonzales Gallego föddes 1968 i Moskva svårt
handikappad och delvis paralyserad, till ben och armar hade han
bara stumpar. Han såg så hemsk ut att läkarna försäkrade
modern att barnet var dödfött.
Mamman åkte hem till Spanien där hennes pappa var högste
chef för det kommunistiska partiet, det var därför hon studerat i
Moskva där hon träffade en student från Venezuela, barnets far.
Det Sovjetunionen som Gallegos morfar sett genom limosinens
mörka glasrutor, såg Ruben Gellego rakt i vitögat. Den
handikappade, föräldralöse, ja dödsdömde Gallego fraktades
från barnhem till barnhem. Han var hungrig, han frös, han var
förtvivlad, han skrek inte ens som de andra barnen oavbrutet
efter mamma. Ruben fick nämligen veta att han inte hade
någon mamma, att den, som de sade, ”utknullade svarta
suggan” hade övergett honom.
Personalen klargjorde för Ruben att han skulle skatta sig
lycklig att han var på barnhem i Sovjetunionen, i det
kapitalistiska Amerika avlivas nämligen alla krymplingar med en
giftspruta.
Sina minnen har Ruben Gallego med vänsterhandens förvridna
pekfingrer långsamt, bokstav för bokstav, tryckt ner på datorns
tangentbord,. Det blev boken Beloje na tjornom, Vitt på svart,
en självbiografisk roman som fullständigt tar andan ur en. Jag
vet inte när jag senast läste en bok som innehåller så mycket
förtvivlan - och så mycket hopp, en sådan helvetesskildring med
ett så livsbejakande, trotsigt perspektiv. Ruben älskar livet,
människor och världen trots att han flera gånger fick höra: ”Det
hade varit bäst för dig grabben om du aldrig hade fötts”.
Läsaren får unika inblickar i sovjetiska barnhem, bottenlös
armod, elak och vänlig vårdpersonal, grymma brutala bilder som
när hemmets alla krymplingar ligger och slåss på golvet. Eller
hur alla dessa mänskliga torson som varken är barn eller vuxna
tröstar sig med glass som barn och vodka som vuxna, sedan
slåss de igen. Efter att ha valsat runt på olika barnhem flyttas
Gallego vid femton års ålder till - ett ålderdomshem.
När allt är förtvivlat svart för läsaren kastar Gallego in en kort
mening som ”när min fru och jag väntade på bussen” eller ”min
dotter”. Då förstår man att livet inte tog slut där på hemmen,
åtminstone inte för Gallego.
Boken ”Beloje na tjornom” måste helt enkelt översättas till
svenska.
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Citatjakten
Varje torsdag under sommaren har
ni chansen att vinna en t-shirt och
lite sommarläsning.
Det gäller att lyssna och lista ut
vem eller vad vi är på jakt efter.
Svara antingen på e-post till
”citatjakten@sr.se” eller med vanlig
post till
Citatjakten
Sveriges Radio
105 10 Stockholm.
Brev måste vara poststämplade på
torsdagar. Vinnaren presenteras i
Kulturnytt på måndagar då vi
naturligtvis också avslöjar rätt svar.
Citatjakten torsdag 4 augusti

Här är tidigare veckors
citat och svar.
Citatjakten

RSS/WAP
Visste du att du kan läsa våra
nyheter i mobilen via WAP? Du kan
även prenumerera på nyheterna via
RSS.
Läs mer om WAP
Läs mer om RSS

Kulturradion
Dagliga kulturprogram från hela
Sveriges Radios Kulturredaktion.
Till Kulturradion

P 1-morgon
är magasinet med nyheter, samtal,
debatt och analys.
Till P1-morgon

Kjell Albin Abrahamson
Tillbaka
Utskriftsvänligt format

Flipper
Kultur, musik och samhälle i P3
Till Flipper

Sveriges Radios Romanpris
Sveriges Radios romanpris delas ut
varje år och det är lyssnarna som
bestämmer.
Till Romanpriset
SÖK
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