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Ruben Gallego er 37 år gammel og er
sterkt handikappet med celebral
parese. Bare to fingre kan han røre,
og erindringsboken han har skrevet
har vært et møysommelig arbeid men hvilket arbeid.
Historien hans er besk som malurt og har
dimensjoner som et H. C. Anderseneventyr. Han ble født på det priviligerte
sykehuset i Kreml med spansk mor og
venezuelansk far. De var begge
studenter. Moren var datter av leder for
Spanias kommunistiske parti, en
prominent person i det gamle
Sovjetunionen som levde i framsk eksil.
Datteren var oppildnet av venstrepolitiske
strømninger og ble sendt til Moskva for å
lære seg den "riktige" kommunismen.

Ruben Gallego
Det er klare litterære
kvaliteter i boken, men
det som virkelig sitter
igjen etter lesingen er
den ukuelige optimismen som
ligger bak den nærmest
torturliknende oppveksten.

Hun fødte tvillinger, men bare den sterkt
funksjonshemmede sønnen overlevde.
Daglig pleiet hun sønnen i ett og et halvt
år (da hadde faren forsvunnet ut av
bildet) - før katastrofen inntreffer: Moren
får høre at den svake gutten er død. I
virkeligheten er han overflyttet til et
mistrøstig barnehjem. Det er starten på forflytning til flere barnehjem før
han ender på et gamlehjem for å dø. I ekstrementer og urin ligger de gamle
der og er oppgitt av alle. Det er endestasjonen.
Kommunismens fall redder unge Galleno - født av en niggerhore, som han
ustoppelig får høre på barnehjemmene. En russisk filmskaper treffer
tilfeldig gutten som omsider har fått rullestol (det er trolig bestefaren som
har skaffet den til veie etter selv å ha regissert " dødsbudskapet" til
datteren. Det går ikke an at en så framstående kommunisk har en
barnebarn som ikke er førlig). De klarer å oppspore moren i Praha. Senere
flytter de sammen med nok en datter til Madrid der de alle tre i dag bor.
Boken er fortreffelig oversatt av Dagbladet-journalist Peter Normann Waage
og er utstyrt med et fyldig forord. Boken er ikke kronologisk bygd opp, men
bringer erindringsblaff. Det er klare litterære kvaliteter i boken, men det
som virkelig sitter igjen etter lesingen er den ukuelige optimismen som
ligger bak den nærmest torturliknende oppveksten.
Anmeldt av Kjell Eriksson
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