
Nu börjar livet
Det första jag såg var mina syskon. Vi har under en längre tid pratat 
med varandra, och jag kan urskilja varenda en med mitt luktsinne. Vi
har alltid kommit bra överens trots att vi trängs i samma lilla bo, och
mamma finns där med värme och omsorg. Det tidigaste minnet jag 
kan komma ihåg av min mor var när min syster hamnat upp och ned
och inte kunde lägga sig till rätta. Hon skrek på hjälp och snabbt till 
räddning kom hon och rättade till allt och såg till att vi alla hade det
bra. Sedan värmde hon oss och såg till att vi blev mätta och belåtna.
Trots att jag var blind, och nästan helt döv under den tiden så minns
jag. Våra band blev starkare och starkare för varje dag.

Det var under en natt som allt började på att förändras. Plötsligt 
blev min omgivning annorlunda. Doften var densamma.
Men det där oljudet runt omkring hade jag aldrig hört förut. 



Det smög sig sakta på, och det som kändes otäckt och högt i början
vande jag mig sedan vid. Jag kunde höra min mors röst. Och jag 
hörde precis allt som mina syskon sa – och dom hörde mig!

Min bror som alltid var hungrig viskade till mig en dag. -Känner du 
förändringen här hemma? Jag vågar inte röra mig, det finns saker 
här inne, sa han. Det var bara jag som hörde, jag tror att de andra 
sov. Men han lät rädd. Vår mor tröstade oss återigen och visade att 
vi hade inget att frukta när hon finns i närheten. Dagen därefter 
förstod jag vad han menade. Men nu när jag kände av samma saker 
som han tidigare känt, så var han trygg och lugn. - Vår värld har 
förändrats, vänta du ska också få se! Det är så spännande! Jag vet 
hur vårt bo är uppbyggt, jag vet hur ni ser ut, jag vet hur mamma 
ser ut!, sa han med upprymd röst. Men jag var fortfarande tveksam, 
vad är det egentligen som händer?



Det var senare på natten när jag reste mig som jag förstod. Världen 
har förändrats, där ligger mina syskon. De är inte något jag enbart 
kan känna, dofta eller kommunicera med. Jag ser er. Och där är 
mamma. Hon är så stor och vacker. Utanför vårt trygga bo där finns 
konstiga saker. Men mor verkar lugn och säker när hon strosar runt 
och försöker få med oss ut. 

-Nu börjar livet, säger hon. Vi ligger tryggt kvar i boet och värmer 
varandra, funderar över vad det där ”livet” egentligen är? 

Det första jag såg var mina syskon. Och nu, nu börjar livet.


