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Genom Konstnärens öga!
Ytterligheter driver mig ofta att dra i
snöret tills det går av. Hur långt kan
jag gå, måste det brista eller är det
spänningen i var gränsen går och det
blir kaos. Alla vet vi att efter kaos
kommer lugn och ordning. Balansen
återinfinner sig.
Jag hatar fotboll men älskar Zlatan
ytterligheterna här speglar olika syn på
en och samma sak. En sport där det
gäller att få in en boll över en linje i ett
mål och en viss tid är avsatt för att
åstadkomma detta så många gånger
som möjligt, dessutom använder man
sig av någonting som är helt
obegripligt och kallas offside.
Men för mig är Zlatan mer än fotboll.
En legend som visar att med ett
brinnande engagemang och en klar
målsättning kan man nå väldigt långt.
Desto intresantare för mig är den konst

han visar upp i form av att tajma sina
rörelser tillsammans med en boll och
ha förmågan att synkronisera detta
tillsammans med andra spelare och se
möjligheterna för att dribbla och skjuta
bollen över linjen och i mål. Många i
världen tränar på detta likt Zlatan men
få är de som lyckas med konststycket
att hitta den perfekta tajmingen.
Det är för mig som för många andra
en glädje att se Zlatan likt en magnet
suga åt sig bollen hålla den rullande
runt om sina fötter som om den vore
knuten med ett gummiband. Rulla
bollen runt motstådarens ben och fånga
upp den igen, springa iväg med den för
att plötsligt skjuta iväg den högt upp i
det blå och det blir mål. Hans leende
och underbara skratt när han har
lyckats förlänger inte bara hans eget
liv utan även många andras, denna

fantastiska grabb från Rosengård som
sprider så mycket glädje omkring sig.
Sandstranden är tom och öde fast
solen knappt nått halvvägs ner bland
träden och vinden är ljum i solskenet.
Solen bländar mig från en mycket blå
himmel. Jag dröjer kvar en stund i
solen. Innan jag åter fängslas av EMskådespelet som engagerar miljontals
människor runt om i världen. Jag bryr
mig inte så mycket om vem som vinner
bara jag nån gång då o då kan se Zlatan
på plan eller i någon intervju där han
skrattar och är glad, då är jag nöjd.
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