
Sommarnöjet

D
et var en gång en liten, liten
gubbe i en liten, liten stuga på
en liten, liten ö. Där blev han
lämnad av sin fru. 

– Tro’t eller ej, jag orkar inte med
dig! Du vinglar och ranglar, du kan inte
äta snyggt och du beter dig sällan snällt
– ofta styggt!

– Nej, lämna mig inte kära fru! Jag
kan inte klara mig dig förutan ju!
Och gubben grät och han skrek och han
stod i. Frun tyckte synd om gubben och
tog honom med till Doktorn. 

– Du måste hjälpa att på gråten få ett
slut. Jag orkar inte med hans vingel, jag
har flyttat ut!

– Självklart ska vi hjälpa, det här går
inte an. Han måste tillbaks till stan där
de som känner honom får göra vad de
kan. Att vingla i sällskap, det kan väl
gå. Men att vingla ensam ingen liten
gubbe må!

Mitt i natten hejdas inga tårar, gub-
ben får stanna kvar till nästa dag. När
dagen kommer ringer Doktorn till stora
staden: 

– Jo, jag har en liten gubbe här som
gärna er hjälp vill ha. Han kan resa när
som helst – vad skulle passa er bra?
Någon menar att bilden per telefon ofta
blir väldigt skev! Någon säger att du får
uttrycka dig per brev. Så Doktorn
skriver brev till Någon med samma in-
nehåll och väntar sedan tålmodigt på ett
svar. 

Timmarna går och dagarna likaså,
men inget svar kommer. Gubbens tårar
slutar rinna, men vinglar gör han än.
Doktorn ringer upp igen och får tala
med Någons vän. Någon kommer
säkert att ringa tillbaka. Men Någon
ringer inte, och han ringer inte. Doktorn
ilsknar till och ringer upp än en gång.
Någon säger att Någon Annan sagt att
gubben inte behöver deras hjälp. Dok-
torn är nu riktigt ilsk:

– Någon Annan! Vem är det så säg?
Vill du veta mer om gubben måste du
ju fråga mig! Gubben behöver all hjälp
han kan få! Är det rätt av er att bara
vägra då? Säg mig, vem ska hjälpa gub-
ben vår? Han vinglar inte mindre av att
dagarna bara går!

– Nej, det är väl sant men jag är fel
instans för detta. Du får vända dig till
Den Rätta! Det är inte jag, utan han
som ska betala för gubben. Jag föreslår
att du kontaktar Den Rätta nu på
stubben. Vem det är vet knappast jag.
Hoppas du får en bra dag!

Det har passerat en dryg vecka när
Doktorn skriver brev igen: »Snälla du

som läser mig – jag har en gubbe som
behöver dig. Jag har förstått att det är
viktigt med pengar, och att det överallt
är ont om sängar. I led med detta måste
ni nu börja betala oss, för gubbens mat
och husrum förstås. För någon hjälp
mot vingel kan vi inte ge. Det krävs er
kompetens för det.« 

Nu händer saker, en storstadsbo vill
plötsligt hjälpa till. Han försöker ordna
resa och mottagningskommitté, men
när det står klart går allt om intet då
gubben bor på fel sida om kvarteret. 

– Jag får inte hjälpa gubben trots att
jag så gärna vill. Ni får ringa grann-
sjukhuset. Lycka till!
Doktorn börjar snart själv att gråta,
ringer nästa sjukhus och får prata med
jouren där:

– Nej, ingenting akut. Ingenting för
oss som det ser ut. Men jag hör att du är
missnöjd så prata med han som här be-
stämmer. Kanske han kan klura ut var
skon klämmer.

– Du som där bestämmer, du måste
hjälpa gubben min. Ack, om någon i
den stora staden finge göra gubben min
till sin! Allt har gått så galet som du
kanske ser, och här på ön kan vi inte
hjälpa gubben mer.

– Jag tror att jag förstår, jag tror att
jag förstår. Detta är ett typfall där tiden
bara går och går. Man tror det är med
flit som man skickas än hit än dit. Hur
klokt politikerna säkert än har tänkt,
blev resultatet att de bara ännu
flera dörrar stängt. Visst är det tråkigt
och visst är det fel att våra patienter blir
brickor i administratörers budgetspel.
Vi vill väl egentligen hjälpa varandra;
patienter, kollegor och andra?
Nej, gubben han är välkommen hit till
oss! Om betalning får någon annan
slåss.

För gubben är ju blott en gubbe han.
En liten, liten gubbe som behöver tas
om hand.
Kontemplationer från landsorten.

Anne Garland

AT-läkare, Gotland

PS. allehanda om varjehanda


