
Helhjärtat - Avsidestagen 

I min ungdom minns jag att det bads i kyrkan för de sjuka och 
avsidestagna. Det sistnämnda ordet har jag inte alls hört på mycket 
länge. Men just nu under en period känner jag att jag delvis hör till den 
kategorin, alltså tagen åt sidan. Det är inte självvalt. Det är inte ens så 
jag vill ha det. Jag skulle mycket hellre vara helhjärtat närvarande. Jag 
upplever det så tydligt att det är just det helhjärtade som är min grej på 
något sätt. Vill inte vara med bara lite i periferin. Inte vara åskådare. Jag 
vill vara mitt i och delta, vill kunna påverka och medverka. Kanske ett 
uttryck för exhibitionism. Är det bra eller dåligt? Kanske både och eller 
varken eller om man inte vågar ta ställning.

Jag kan t.o.m. känna mig som en riktig svikare, trots att som jag tidigare 
skrev, detta är inte självvalt. Dock ger det tillfälle till mycket eftertanke. 
Det känns som om det är så mycket jag har att ta igen och att jag aldrig 
vill förspilla tillfällena när möjligheterna kommer tillbaka att kunna göra 
det som är viktigt. Vad har då varit viktigt under de här månaderna av att 
vara tagen åt sidan. Det kan jag lätt svara på. Underbara vänner som 
visat mig så otroligt mycket värme, kärlek och förståelse för att jag inte 
kunnat vara den helhjärtade människa som jag skulle vilja. Jag hade 
aldrig kunnat drömma om att bli överöst av så mycket omtanke. Är jag 
värd detta? 

Det sägs ju att inget ont inte har nåt gott med sig. Om det stämmer så 
kan jag skriva under på att det onda som drabbat mig medfört det goda 
att jag ser att det finns så mycket kärlek som man inte behöver förtjäna. 
Man kan få den ändå.

Jag hoppas snart kunna stryka ordet avsidestagen och bara vara 
helhjärtad.

                                                              Kram Maggan 


