Resebrev Nr 123
27 juni–8 juli 1982

CALCUTTA igen...
Efter en månads rundresa i Bangladesh (se resebrev 41, 42 och 43) återvände jag
till Kolkata och den underbara familjen Munshi och stannade 14 dagar. Mina varma
känslor för Bubu fördjupades ytterligare under besök i Tagores universitetsstad
Shantiniketan och på turné med Bubus musik- och dansgrupp Santiniketan Asramik
Sangha till Asansol där Tagores drama Tasher Desh framfördes. Jag följde också
hennes sångundervisning för barn i Mahajati Sadan.
Pappa Annada och broder Manto hade också uppskattad piano och violin-konsert
som jag dokumenterade, och övriga bröder och vänner till familjen introducerade
mig till Kolkatas ledande journalister, liksom till filmregissören Satyajit Ray, marxistiske ekonomen och finansministern Ashok Mitra m fl intressanta personer. Lärde
desutom känna Ajit Roy som analyserade indisk politik i varje nummer av tidskriften SYDASIEN, som jag var chefredaktör för i 25 år (1982–2007).
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Bubus sångklass i Mahajati Sadan
Tala Park

Annada Munshi vid sin arbetsplats i hemmet

Systrarna Bubu och Buku

Bubu med Banjul och grannbarn

Avijit (Mishtu), Bukus man
Konstundervisning på Tala Park

Delar av Munshi-familjen

Kumkum med kontnär i Kumartuli

Hemma på Tala Park

Nyanländ gäst från Bangladesh

SHANTINIKETAN

Bubu träffar sin sånglärare Kanika Bandyopadhyay

Bubu och vänner med Kankar-da, ledaren för Santiniketan Asramik Sangha,
tillika Nobelpristagaren Amartya Sens morbror.

Bubu, Chhanda ocn jag på hemväg med färjan från Howrah till Baghbazar

Föreställning av Tagores dansdrama Tasher Desh i Asansol
med Santiniketan Asramik Sangha

Dipanwita Roy

Konsert med Annada Munshi, fiol och Manto Munshi,

piano och accordeon + orkester

Ajit Roy

Shankarlal Bhattacharya

Ashok Mitra

Minne av Satyajit Rays flitiga besök hos Annada Munshi och hans familj.
Annada var Rays mentor på 1940-talet som grafisk tecknare hos D J Keyers,
innan Ray övergick till att göra film.

2 juli 1982
Kort men effektivt gjord intervju med Ashok Mitra, ekonom och finansminister i Västbengalens
vänsterfrontsregering i hans hem i Alipore. Bjuden på te. Efteråt tog jag en taxi och for till Ananda
Bazars redaktion och träffade vännen Shankarlal Bhattacharya, för att så direkt ta oss till
Munshi-familjens konsert med hans bil.
Manto spelade piano, och i första numret spelade också Bubu sitar och Annada fiol. Ljusshow
med diabilder bakom scenen och. Spelade in och tog fotografier. Satt bredvid Shankarlal och
Bubus äldsta bror Abir. I pausen pratade jag med Annada, och efter pausen satte jag mig vid
sidan om Bubu.
Efter pausen spelade Manto på elorgel tillsammans med en orkester. Han åtföljdes av en Tagoresång-ensemble och slutligen en timmes Kathak-dans. Enormt fin konsert.
Efter konserten for vi med taxi hem, och käkade middag vid midnatt.
På eftermiddagen satt jag på taket med Bubu och hennes son två brorsbarn Bampa och Banjul.
Och då frågade jag om hon vill följa med mig till Sverige. Javisst, svarade hon!

3 juli 1982
En dag präglad av fyra timmar med ståplats på olika bussar i Calcutta. På morgonen först hem till
Buku och Mishtu och tillsammans med dem fara till Dakshineswar-Kali-templet norr om Calcutta.
Åter till Tala Park kl 11 och då hade Barun kommit. Bubu, han och jag tog så en buss hem till
Chhanda där vi blev bjudna på god lunch.
Introducerades för hennes mamma och hennes syster Tuki – som är lärare på samma skola som
Barun. Träffade också Chhandas bror som är frilansskribent och som jag träffat hos Annada.
Klockan 13.30 ånyo bussfärd till stan för att gå på bio, se Chaplins Moderna Tider (fast Barun
hade hellre velat se en kung fu-film). Köpte svarta biljetter utanför bion.
Satt tätt intill Bubu, höll om och smekte varandras händer.
Filmen slut 17.15 och efter ett glas fruktjuice for vi hem till Tala Park, men var inte hemma förrän
klockan 19. Försenade, för vi skulle ha träffat Satya Gopal klockan 18. Promenerade i alla fall
hem till honom i sällskap med Kumkum – bara för att finna att Satya inte var hemma.
Två timmar senare kommer så Satya hem till oss och han vill att jag ska följa med hem till honom
och äta middag. Jag hade egentligen ingen lust men Annada menade att jag skulle göra det –
”Lars ska träffa så många människor som möjligt här i Calcutta”.
Träffade Satyas bror, universitetslärare i statskunskap och medlem av det styrande kommunistpartiet CPI(M). Vi diskuterade folks politiska medvetande. Han påstod att han funnit att bland plantagearbetare de flesta inte kan någonting om politik, i alla fall inte nationell politik. Men jag hävdade
att dessa människor ofta besitter en stor medvetenhet om sina egna villkor, det vill säga lokal politik. Och de kan lätt medvetandegöras (tänk på organisationen HATSAC i Hatton, Sri Lanka, som
Helge och jag besökte i april).
Satya har inte berättat för sin familj att han ska resa till BBC i London i augusti ännu. Orsak: eventuell avundsjuka från grannar kan försvåra hans utresa.
Middagen bestod varken av kött eller fisk, ity det var lördag (!), en dag som familjen avstod från
detta. Hem klockan 23.

4 juli 1972
Sista dagen i Calcutta. På kvällen innan, klockan 23, var jag uppe på taket med Bubu och Bampa
och tittade på stjärnorna.
På bion i går – Chaplins Moderna Tider – mycket beröring, smekningar och känsla. Och idag när
vi for med taxi höll vi varandras händer, pratade om framtiden. Jag lovar ta henne till Sverige så
snart som möjligt. Före jul!
Imorse när Bubu kom med mina rentvättade och lagade kläder sa Annada: ”Se här vad Bubu gör
för dig”. Därefter bad han mig: ”Finn en make åt Bubu i Sverige”. Jag svarar: ”Här finns redan en”.
”Var?” ”Här!” ”Låt oss se vad Gud vill”.
Idag åter i Bubus sångklass som dock störs av
en konsert i teaterlokalen
under under oss här i
Mahajati Sadan. En
känd indisk populärsångerska Usha Uthup
sjunger. Något som
starkt ogillas av de ansvariga för Shantiniketan
Asramik Sangha, men
sångklassens ungdomar
är nyfikna, springer och
lyssnar.
Efter sångklassen for vi
till Konkor-da som leder
Shantiniketan Asramik
Sangha. Han hade lovat
att jag skulle få ett brev
som en svensk grevinna
någon gång skrivit till
hans far. Men Konkor-da
var inte hemma. Taxi till
Baruns hem, han var
inte hemma själv men vi
blev insläppta och bjöds
på sötsaker och te. Träffade Boruns äldre bror,
före detta boxare och en man som jobbat som presidentrådgivare i Tanzania.
Buss vidare till Bonnie – Bubus lillasyster – och hennes man Rana. Tittade på bröllopsbilder och
åt sötsaker. Gjorde sedan ett nytt försök att nå Konkor-da, for åter hem till honom. Nu var han
hemma men jag fick likväl inget brev. Han lovade att han ska skicka det till mig istället.
Taxi hem till Tala Park, kostnad 19 rupees. Hemma klockan 13.30, lagom till lunch. Bubu skrev en
lista till mig med namnen på alla familjemedlemmarna.
Öm atmosfär mellan, fastän sorgsna på grund av min stundande avfärd på kvällen.
Sorgset avsked när jag i kväll for min väg. Hon hade tårar i ögonen, så vacker, så vacker. Nära
varandra, kind mot kind. Jag skrev ett kärleksbrev till henne. Vi ska skriva till varandra medan jag
reser runt i Indien tills jag kommer åter till Calcutta i mitten av augusti. Det är snart.
Jag vill ha Bubu och hon vill ha mig. Riktig kärlek.
Mamma Jayathi, Polly, Kumkum och Manto tog hjärtliga farväl, jag är omtyckt. Annada hade gått
på fiolrepetition innan jag lämnade lägenheten klockan 18.30. Bubu och Manto följde med ner och
hjälpte mig få tag på en taxi.
Nu på tåget till Raipur. Så himlastormande glad, glad, kär.

