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Samtal mellan far och
dotter

Mc\ste till jobbet nu, sa Jonatan.
- Men pappa, du kan val be Robert idag ocksc\? Karla
!at bedjande.
- Vet du, Robert kan inte klara det har som jag ska jobba med idag, han ar inte programmerad for sc\nt.
- Varfor det?
- Tja, om jag ska vara riktigt arlig sc\ vet jag faktiskt inte det. Det bara ar sc\. Men vi kan val spela databild ett tag
anda? Det kan jag nog samtidigt. Eller du kan val spela med
Robert?
- Naa, jag vill inte spela databild. Jag viii tanka tillsammans med dig i stallet. Det ar mycket kuligare. I gar var vi
ju flera enheter inne i System Tva- vi kan val tanka vidare
fran det?
- Ja, ja, okej, men du far faktiskt ge mig en stund nu
forst. Vi ska ha telekontakt i min grupp strax, och jag ska
vara inledare den har gangen.
- Du ar ju inledare nastan jamt ... Och har aldrig tid
med mig ... Detar orattvist!
- Karla, snalla van, forsok forstiL Det finns saker som
jag kanner, som dom andra liksom inte kanner an. Jag maste tanka in sant forst at dom.
- Men varfor kan inte Robert g6ra det den har gangen?
Du kunde val ha tankt in det at honom forst?
- Vet du, det ar valdigt svart att tanka in vissa saker.
Dom iir liksom nya, och Robert kan inte referera dom till
nat han redan kanner. Och utan referenser blir Robert bara
orolig, inte sant? Da vagar han ingenting utan att fOrst kolla
med STORA. Det tycker jag ar on6digt nu. Vi klarar oss
bra utan att kolla med STORA, tycker du inte det?
- Hm, det gor vi val ... Karla sag lite hagl6s ut.
- Du kan val koppla in din persondator och leta reda pa
nagra kompisar?
- Mina tre biistisar jobbar i bildsprakrummet nu, jag
har just kollat.
- Men leta upp nagra nya da! Viii du att jag ska hjalpa
dig med profilen?
Nej tack, det blir bara sa konstiga kompisar da. Som
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jag inte forstar mig pa.
- Blir det?
- Nu senast ville dom snacka frimarken eller vad det
var. Vardelost!
- Vardelosa tror jag knappast att dom ar, dom dar sma
papperslapparna. Men vi anvander ju inte papper sa mycket
langre. Forr i varlden var dom rena klenoder. Men du ar
kanske inte intresserad av det?
- Neej, tank! Papperslappar och varden ... Maste
man maca sa mycket jamt och samt?
- Ja, vet du, det finns manga sorters varden som ar bra
att ha, att byta med till exempel. Nar man vill byta hus eller
hemdator. Och nar man behover ny transportbr, forstas.
- Asch, jag vill inte ha nanny transporter, eller nat annat sant, jag vill bara tanka med dig nu.
- Ja, ja, men vanta da lite, jag ar strax fardig. Du kan
val ga tillljudrummet sa lange?
- Da gar jag val och gor ljudmonster med Robert under
tiden . ..
- Uum, och gor nat fint monster till farmors fodelsedag
pa sondag. Men inga valdsamheter, tank pa hennes oron.
Och mina.
- Asch.
Tystnad en stund, kontaktsystemet i vila.
Pappa, ar du dar?
-Urn.
- Vart ska vi pa januariresa i ar? Kaaaan vi inte till Minnesdalen i ar igen?
- Snalla du, vi har ju varit dar tva ganger dom tre sista
aren. Och mitt komihag mar inte bra av sa mycket intryck.
- Men !at mig resa da!
- Neej du, du ar alldeles fOr liten an. Du kan ju knappast bildsprak fern an . Och man behover oftast minst sju,
det vet du val?
- Jag klarar mig bra med det jag kan. Det har ju gatt
bra hittills.
- Ha! Jo vars, du skulle ha varit med nar vi fick dynamik med tiorna! Det var rena turen att inte hela Minnet blev
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utraderat. Vilken koncentration dom kor med!
- Men vad hjalper bildsprak da?
- Jo du, da galler det att forvilla dom, att ge ideer och
bilder av alia de slag - for alit vad man kan. Och hoppas
att dom blir matta ett slag.
Piiip.
Va?
Piiip.
Nej, nu far du sluta!
Men jag slar bara upp vad Resegruppen foreslar fOr
oss.
FA se, Artradet viii inte att vi tanker oss till Vattenbergen. Och inte heller till Betagrottorna. Ska vi lata dom bestamma helt?
- Jag viiiill till Minnesdalen! Dar ar sa mysigt, jag blir
pa nat satt matt nar jag ar dar. Och trott sen. Men det ar sa
skont.
- Du Karla, du ska vara f6rsiktig du . Kanner du pa det
viset i Minnesdalen, sa ska vi absolut inte dit igen. Man far
inte bli for beroende av sana minnesintryck, da tappar man
initiativet.
- Initi- vada?
- Ja, om du till exempel lyssnar for ofta till dina forra
minnen, via niva tva i din persondator, eller om du gar till
Robert for ofta, da vanjer du dig av med att skapa tankar
sjalv. Detar inte bra . Livet bestar ju av tankar, inte sant?
- Jo, det gor det val .. .
- Forr sa man att man borde ta den smala stigen for att
utvecklas, och lata bli den breda. Det ar nog sant. Har du
tankt pa det?
Pappa! Kom hit ett tag!
- Vad ar det?
- Kom och kann! Visst ar det konstigt nar det har hander? Alldeles gult, som smor eller honung, pa nat vis .
- Men Karla, det ar bara laddning av vara hjalpminnen.
Det gor dom mandagar kockan tva, minns du val? Varje
mandag.
Jag blir alldeles matt av alit det gula. Jag viii ta bort
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det igen, det var battre forut. Det kanns underligt.
- Men kann efter, du kan na manga fler referenstankar
nu. Dom blir bra att ha framover.
Dryckintryck kom fram. Jag tog fruktsmak denna gang,
pappa tog mint igen. Jag fOrstar inte hur han kan halla kvar
vid det dar. Fa se, da kommer det val snart matintryck.
Neej, jag struntar i matintrycken! Klick, gront, blatt skont att persondatorn ar nyladdad, i alia fall.
- Men resan, pappa, vad tyckte Artradet?
- Hm, jo, dom foreslar den Tredje Sfaren. En vecka.
Vad tycker du- och det blir inte Minnesdalen nu.
- Vanta, jag har inte fatt fram Sfarbilderna an. Rod,
vit, bla, bla, sa dar. Nej, vad konstigt dar verkar! Is och
gas, i virvlar. Och stjarnor. Det verkar val inte vara nat for
mig?
- Ja, men det kanske vore spannande? Sjalv har jag
faktiskt aldrig varit i Sfarerna.
- Finns dar nagra manskor ails?
- Jag vet inte, jag har inte sett efter. Men dar Jar vara
spannande luktsmaker. Och eftersom Artradet foreslar det
for oss, sa maste det val vara bra, antar jag. Du, viii du ta
med nan kompis?
- Ja! Hurra! Far Perk komma med, ah vad det vore
kul!
- Hor du, jag menade inte nan av dina robotvanner.
- Jasa, men ...
- Nog har du val anda nan manskokompis som skulle
vara intresserad?
- Mm, kanske, men vern ...
- Kan du inte tanka dig en kopia av forra arets, da?
- Pappa, du vet ju att STORA inte gillar att vi barn ska
g6ra kopior av varann i den har aldern. Vi blir f6r manga,
sager dom. Och brakiga, brukar du ju tillagga.
- Jo, jo, du har sa ratt. Men kopiorna trottnar ju pa
varann och pa sin omgivning - tur det. Tur att dom !agger
av frivilligt f6r det mesta. Och tar tidsvagnen framat.
- Jag tycker det ar enformigt med en massa kopior, som
tycker likadant jamt. Jag ropar alltid pa originalen nar jag
172

kan, nar ljudroret hjalper till.
- Ja, du Karla, jag tycker om att du sager sa. Det kanns
skont. Jag vill inte ha en Karla-kopia hos mig.
- Haha, hur vet du egentligen att jag inte ar en kopia?
- Snalla van, skulle jag inte kanna igen min egen dotter?
Vanta du tills du far egna barn ...
- Hor du, pappa, har du inte kant i allsystemet hur perfekta kopior dom gor nufortiden? Man kan inte mata en enda skillnad, sags det.
- Kanske det, men man kan kanna sant, och det ar det
som ar skillnaden. Varje egenskap fbr sig kan dom nog kopiera, men det hela klarar dom inte, inte an. Nansin, kanske. Kopiorna ar som bilder, med kunskaper och talang,
men utan helhet, utan sjal, utan samband och mening. Och
for resten ar det inte att undra pa att dom hailer sig for sig
sjalva for det mesta, dom kanner nog att dom ar av en sarskild sort.
- Jag tror jag vet vad du menar.
- Ja, se dar, du ar nog inte min dotters kopia, du. Men
var var vi? Artnidet foreslar att vi reser till Tredje Sfaren.
Och du tar med en kompis, en riktig. Vi kan val prova?
- Okej da.
- Var ska vi vara under resan, tycker du? Var trivs du
bas t, i vart vardagsrum eller i allrummet i bildoteket?
- Dom har ju battre telemodeller i allrummet, men dar
ar ju jamt folk . Jag viii vara nara dig nar vi reser.
- Jag hailer med dig.
Att vara med dig sjalv?
- Nej, hor du ...
- Om du bokar resan, sa fixar jag nagra mysiga kansloboxar som vi kan vara i under resan. Och som passar i vart
vardagsrum. Jag vet var dom finns.
- Bra, da ordnar jag naringsbalansen! Fa se, en vecka,
brun, bla, brun, lila, vit, paus, rod, sa dar! Nar ska vi bege
oss av, i morgan?
- Garna fOr mig, men !at mig fraga min kompis Rand
forst. Detar vallika bra att jag kopplar fram redan nu.
Klooo ... brii ... vanta!
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- Vad ardet?
- Jo, pappa, Rond tycker att Artn'tdets forslag ar dumt.
Artnidet tanker bara pa dom andra artemas viljor, sager
Rond.
- Na, dom f6rsoker nog ta sa mycket hansyn dom kan .
- Rond sager att det bara ar stimfiskarna som far bestamma over vattencanjon, och att termiterna far bygga
modeller i ett kor dar borta i bergen. Och svampa rna vet
verkligen att halla sig framme.
- Ja, kanske det, men fruktbuskarna brukar ju halla
med oss, det ar ju all tid nat. I varje fall sander dom inte protester, for det mesta . Dom ar nog for snalla.
- Och fbrra gangen tyckte Rond att Artradet bara flirtade in sig hos luktvaxterna. Vad dom nu kan vilja det
fOr .. . Artradet lyssnar ju knappast ens pa faglarna!
- Karla, det ar svart att veta hur Artradet tanker. Jag
tycker vi struntar i det nu. Viii Rond bli med till Tredje Sfaren sa far han, annars blir han val hemma.
- Okej, da sander jag val det.
- For resten, ar inte Rond inne i fam iljedynamiken just
nu? Jag tyckte jag sag hans farger komma fo rbi fO r ett tag
sen .
- Jag vet inte, ska fraga. Bruu . .. uii! Jo , du har ratt.
Han har definierat sig for fjarde gangen redan i Kontaktarenan. Det var valdigt vad han byter! Olika familjegrupper
nastan varje ar!
- Vad tycker du om att byta, Karla?
- Visst ar det kul ibland, sarskilt nar man ar ung som
jag, att lara kanna olika familjer en tid. Men jag tycker
man tappar faste lite, blir rotlos. Det ar tur att det bara ar
Kopia Ett av oss som ar med i familjedynamiken. Jag viii
heist vara har hemma.
- Men nar du vuxit lite till sa viii du nog ha en kille for
dig sjalv. Och da ar det val egentligen ganska bra att du kan
hora efter med din Kopia Ett hur det var pa olika stallen, i
olika familjegrupper och sa . Sa du slipper hamna i en massa
situationer som du inte viii ha med att gora? Tids nog dyker
sana upp anda.
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- Jo kanske, men jag vet inte om jag viii !ita pfl min Kopia Ett i sant har. Han tanker nog mest pa sig sjalv, och inte
pa sitt original.
- Ajo, du vet att STORA har lojalitetssystemet, dar
man haller ordning pa kopiorna. Det ar ju verkligen en sak
som skiljer dom fran oss, att dom pa satt och vis ar overvakade. Vi original har ju bara Kansloinspektionen, och dar
a r man ju - som tur ar - viHdigt stillsam och fbrsiktig av
sig. Vi hor ju aldrig av dem, atminstone har inte jag gjort
det, nansin.
- Pappa, jag viii resa genast! Och Rond blir inte med,
sager han.
- Det var ju synd.
- Ah, kom nu, sa ater vi , matintrycken har just komrn it. Jag tror jag tar musseltang i dag. Och pressad mango.
Det ar val mumsigt? Vad tar du?
- Jag tar nog rymdpasta i dag, med fargsmak. Och
brodsa llad, kanske. Men jag vill inte ha ljudmusik till rnalen, det vet du.
- Ja, ja, jag har just stangt av . Jag har bara kanslosystemet kvar, det stor val inte dig?
Nej , inte ails, dom ar ju personliga, vet du val.
Jo, det forstas.
Bon appetite, som dom sa f6rr i varlden.
Vad ar det?
Hoppas det smakar bra!
Mmmmm. At nu sa sticker vi sen .
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