
ditt mitt umeå  

du pratar om att hitta hem, om att flytta hem och att komma tillbaka, om att hitta sig själv på någon annan 
plats men det är ju bara tillfälligt för det handlar om att alltid komma tillbaka sen  

jag pratar om att jag aldrig vill bo i norrland igen, det är komplicerat; blodet genom ådrorna i skogarna 
genom bergen ner i havet och ut igen för det känns väl redan lite som att komma hem ändå i ditt 

mitt umeå; jag är inte född här, har inte bott här förut men det är mitt  

ditt umeå; du föddes inte heller här, har inte bott här förut men vi flyttar hit tillsammans, flyttar hem till 
norrland fastän ingen av oss kallar norrland för hem men  

du pratar om att hitta hem till det som är mitt och ditt, det här är vårt umeå; jag säger att jag inte vill bo i 
norrland igen, det är bara tillfälligt och jag ska kanske egentligen inte vara här för  

det här är ditt umeå mitt  

umeå  

och jag längtar väl alltid bort och det tar slut för den här gången som att breaking up slowly; jag är så ensam i 
norrland och jag ska alltid härifrån, vara någon annanstans fastän norrland andas högt i mitt huvud, det är 
som att hitta hem; det här är ditt  

umeå  

vårt  

umeå, vi gör det till vårt och det är rätt:  
 
jag kommer inte ihåg om det är femman eller tvåan eller åttan vi ska ta när vi åker buss från ålidhöjd in till 
stan eller när vi går runt på ett campus som vi inte har någon koppling till, det är pandemi när vi flyttar hit 
och pandemi när du flyttar härifrån; jag är mitt uppe i att hitta hem så jag stannar kvar på  

gator som vi inte har någon fysisk kontakt med, allt är på distans online vi ses på zoom men det här är ditt 
mitt vårt, vi gör det till vårt umeå:  

på grusvägen runt nydalasjön och blåbären i skogen och stugorna där som rivs ner och tas bort och 
försvinner  

vi bor i precis samma höjd som tallarna och döper en ekorre där ute till yvonne, yvonne det här är ditt och 
mitt:  

umeå  

och du pratar om att hitta hem, om att komma tillbaka till något grundläggande i min existens; det är skogen 
och havet och vintern och mörkret och ljuset och avstånden och lugnet; det är lugnet i huvudet ner i benen 
och ut i armarna och kanske är det just det här du pratar om, i ditt mitt i vårt umeå, vi gör det till något eget, 
till något som är vårt; jag hade inte varit här om inte du hade varit här men kanske är det precis såhär det är 
att hitta hem för en stund:  

det är svårt men det är rätt  


