
KAPITEL 1

- När tystnaden blir för tyst, så skapas nya ljud i öronen. Ljud som inte finns, små påminnelser om 
att ett öra ska ha ljud i sig för att fylla någon funktion. Naturen avskyr tomrum och örat avskyr 
tystnad. Först brummar det bara, svagt, strax bakom det vänstra fysiska örat, sedan börjar det 
kvida, nästan gnissla. Inget mekaniskt ljud, bortsett brummet; allt brum är mekaniskt och allt brum 
är 50 Hz; gnisslet kommer inte från någon osmord maskin. En liten kvidande röst, en klagan, en 
fastklämd råtta i en garderobsdörr. Hjälp hjälp, skriker den, jag har fru och fem barn, kanske femtio, 
som förväntar sig att jag snart ska vara hemma med månadens löning; nio tusen i ovikta 
tusenlappar och sammanlagda räkningar på nästan tretton dito. Vi svälter ihjäl, långsamt. Ett 
omvänt schackbords riskorn där mängden är roten ur den tidigare. Division med noll. Vi börjar 
använda atomer som storleksordning på portionerna. Sedan börjar vi äta varandra. Minstingen 
först. Inte mycket att dela på, men inget fel på smaken. Något familjärt i att tugga på sin egen 
avkomma, smakar bekant, som om man känner igen smaken av sin egen kropp. Minnen av sådant 
man förknippar med smaken, av lukten. Vi var två då, kanske tjugo stycken, tillsammans, grälande, 
älskande varandra, tuggande på varandra, lite nafsande i största välmening som ett tecken på 
respekt och gemenskap. Jag får en tass av dig och du får mina ögon. Vi singlar slant om njurarna.
  Sedan rev man hela kvarteret och byggde en nationalpark där, med mängder av statyer. Ett 
monument; en minneslund för borttappade barn. Bättre att ha saker på sin plats, än att både saker 
och platser far omkring utan ordning. Parkbänkar med liggförbud, avgjutningar, gärna cement och 
brons. Vi har en historia att värna om. Och ge fan i att rasta hunden på gräsmattorna. Hur man tar 
sig ut härifrån? Följ de rödblåa banden till vänster och håll tummarna för att ingen tagit med sig 
dem som souvernier. Men skynda på, vi stänger om en vecka, kanske två. Medlaren har just 
kommit, vi är inte överens, och ska bara sova ruset av sig.
  När allt och alla var uppätna fanns det bara tystnad kvar, bortsett ett svagt brum strax utanför 
vänster öra.

- Katt katt katt. Två, nej tre naturligtvis, katter sitter och tittar på just ingenting. Lite vända från 
varandra, men ändå tillsammans. Som om man hade placerat dem där, släppt dem bredvid 
varandra, en handfull små katter som man strött ut, eller kanske tappat.
  En ligger, så som katter ligger när de är uttråkade. Väntar på att något ska ske. Nej, det var inte 
sant; den liggande katten pausar bara mellan ätande och sovande. Halvt utsträckt, en lång svans 
som piskar förstrött. Gul katt. Som bränd jord.
  De andra två katterna sitter som små porslinskatter. En rödaktig har svansen ringlad runt kroppen 
och stirrar fundersamt ner i marken. Vänder lite på huvudet och ser om det fortfarande inte finns 
något vettigt, meningsfullt, att ta del av.
  Den tredje katten, utan svans, sitter halvt vänd mot resten. Har också huvudet vänt neråt. Det 
kanske är en bön, en sorts mässa. En kattmässa, en religiös rit. Grå är han i alla fall och verkar lite 
dammig i pälsen. Det gör de alla tre; ger ett dammig intryck. Ingen kattmamma som lärt dem hur 
man tvättar sig, ingen kattägare som tar upp dem i sitt knä och borstar dem, en efter en, med 
långa tag, medan de små djuren kurrar och trampar med sina mjuka små tassar och skjuter emot 
med ryggen, så att borsten inte drar dem ner på golvet med det lösa katthår som kattägarinnan då 
och då river ur med fingrarna ur borsten. Kattägaren måste vara en kvinna, och hon är mycket 
gammal. Rynkig, mjuk hy som hänger runt hela hennes hängande kropp och ögonen är lustigt 
blanka, som om de vore påhitt; inga riktiga ögon. De andra små katterna väntar på sin tur.
  Ett plötsligt ljud (hörde inget) och katterna far upp, far isär, splittras som ett duralexglas mot 
cementgolvet och bara försvinner mellan staketets spjälor; över under mellan, tätt efter marken, 
fort fort, adrenalin, ständigt vakna muskler och varma leder som inte knäpper när man drar i dem.
  Det verkade som om de alla sprang åt samma håll, men det var fel; den gula, den jordlika, den 
alldeles nyss liggande med den långa svansen, måste ha trott att det var säkrare åt ett annat håll. 
Så sant: Tre barn, kanske tio år styck, har lyckats fånga två av katterna. De har ett nät mellan sig 
och det tredje barnet har handskar; pappas handskar, alldeles för stora. Tur för honom, för 
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katterna är panikslagna och försvarar sig med näbbar och klor, intrasslade i nätet. Och panikslagna 
bör de vara. Intrasslade är de i alla fall.
  Vad barnen gör med katterna? Slår ihjäl dem med lite stenar och påkar.

 Till att börja med var det sen eftermiddag, solen höll just på att gå ner och den sextonåriga 
dottern har Downs syndrom, gillar hästar, pojkvännen och Ace Of Base.
  Pappan har ibland en sprängande huvudvärk och kräks blod. Inte särskilt mycket, men nog så illa 
ändå. Därtill har han stundtals synfältsbortfall, vilket ser ganska underligt ut eftersom han sällan 
ser folk i ögonen normalt, men blir tvungen att göra det då. Han är medveten om att han har en 
ganska hoptryckt hållning, så han gör folk nervösa med att plötsligen fara upp en decimeter i 
stolen, som en reflex snarare än en tanke, och stirra rakt i ögonen på den som för tillfället har 
ordet.
  Som tics, ungefär, fast värre.
  Han är gift, men om henne vet man ännu ingenting. Hon är säkert rar. En framtida kattklappare på 
ålderns höst. Med borste och katthårigt knä.
  Ace Of Base? Skojade bara. Hon älskar att dansa till vad som helst. Har en god rytmisk känsla, 
kan stå i timmar och vagga med sin runda kropp.
  Har alldeles glömt vad pappan heter, men det kommer nog. Han är så fantastiskt opraktisk att 
han har problem med åt vilket håll man stänger en vattenkran. Nå, han är faktiskt vänsterhänt. Och 
har en magnifik verktygslåda ute i friggeboden på de niohundra kvadratmetrarna gård som 
omsluter villan i Huddingetrakten. Han brukar rensa rabatten med en polygrip, vattnar rosorna med 
en jeepdunk och kröker spikar mot väggarna med hjälp av en gigantisk skiftnyckel.
  På det hela taget en trevlig man.
  Han är just nu i friggeboden och letar efter sina handskar. Irriterat, nästan aggressivt, rotar han i 
verktygslådan, vräker ringnycklar och hylsnycklar och skruvmejslar och ett stämjärn omkring sig, så 
att det blir alldeles oordnat. Det kommer säkert att ta en halvtimme att sortera verktygen igen och 
det tänker han på, när han skapar kaos med häftiga rörelser. Nu river han runt i fickorna på alla de 
overaller han har hängande, också de i någonsorts ordning; varsin skiftnyckelmisshandlad krok för 
varje arbetsställ, sida vid sida, täcker en vägg i boden, men hittar inget särskilt av intresse. Jo, 
hammaren som har varit borta så länge. Men den slänger han ifrån sig; hamnar så stilla under 
arbetsbänken, mellan en fyraliters plastdunk SAE 10/30, året-runt-bruk, lågpris på OK, och en 
halvfull femliters plåtdunk tjära, som han lovat att aldrig i hela sitt liv öppna igen.
  Sonen konstaterar att handskarna är repiga och att tummen har släppt i sömmen. Inte mycket, 
men tillräckligt för att pappa ska få migrän. Och så är de alldeles kletiga, så han gör det lätt för sig 
och slänger dem i en soptunna tillhörande en av grannarna i området. Dum unge; grannen kommer 
att se dem nästa dag och undra vem i helvete som slängt Mellenkrans handskar i galen tunna (där 
kom efternamnet på de fyra familjemedlemmarna, som nu är presenterade). Dumma jävla unge. 
Hoppas han får stryk.

- Katt. Det är bara en kvar. Gul. Den är inte särskilt rädd eller orolig, har ingen aning om vad som 
hänt sina kattbröder. Tvärtom, den har inget emot att vara ensam. Den är lustigt nog tillbaka där 
den sist hade sällskap; en sorts altan, avskärmad av spaljÈn med halvdöda klängväxter och huset 
som liksom äger altanen. En hammock. Den hoppar med lätta tassar upp i hammocken, snabbt 
överblickar platsen, inga faror, ingen mat, och rullar ihop sig mellan sittdynan och ryggstödet, som 
är samma sak; en vikt megadyna med en genomgående söm mittpå. Hundar trampar i cirkel innan 
de lägger sig, katter trampar också, men inte lika enfaldigt.
  Nu tycks den lilla katten somna och det är verkligen tyst här. Man kan inbilla sig ett sus i björken 
som står så dumt till på gården, och kanske passerar någon bil på ljudlösa diagonaldäck, Nokia 
175/80, på väg hem eller åt andra hållet.
  Katten byter sida. Reser sig halvt upp för att lägga sig ner igen. Det verkar bättre. Han viftar på 
tassarna; tass tass tass tass, kollar att de fungerar eller bara viftar för att det är kul. Lägger sin 
lilla näbb på snedden, ner mot dynan och ser verkligen ut att somna.
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  Mellenkrans? Måste vara ett taget namn. Det är naturligtvis hans hammock och när han ser att 
det ligger en kattjävel i den, så rusar han fram och gör en massa ljud (men hör inget) och viftar 
med de handsklösa händerna i höjd med sitt huvud. Nu sker då det märkliga att katten inte alls 
rusar iväg. Icke. Den lyfter bara lite förstrött på huvudet och tittar på den framrusande människan 
som med framåtböjd kroppshållning viftar och försöker låta. Så sträcker katten på sina fyra långa 
smala gula ben, gäspar med sin smala trut så att den skära sträva tungan syns som en våg (borde 
vara ett brusliknande ljud här) och ler förföriskt mot människan. Alla katter ler alltid förföriskt. Det 
är en konstart och ingenting för nybörjarkatter. Det händer att en katt kan se fullständigt 
panikslagen ut, och pappa Mellenkrans hade förmodligen förväntat sig något sådant, kanske till och 
med önskat det.
  Mellenkrans sätter sig försiktigt i hammocken för att den inte ska gunga iväg, han är tung, inte 
tjock, men bred; jordbrukarkropp, och hammocken rister i sidled. Katten halvreser sig, parerar 
obalansen i underlaget, håller blicken avvaktande på människan och människan har just satt sig 
tillrätta på den mittersta av de tre dynorna. Katten ligger inte på den mittersta dynan. Människans 
axlarna sjunker ner, bort från den irriterande positionen vid öronen, tycks sucka, lägger händerna i 
knät, framför ljumskarna, öppna händer, som om han tog tag i sin egen nionde-månaden-mage. Och 
självklart tar katten ett par mjuka steg upp i Mellenkrans knä, rullar direkt ihop sig, svagt 
spinnande, innanför hans händer, som en boll som människan hållt men tappat bort. Han har en gul 
katt mellan sina händer och katten spinner stilla (hörbart? Knappast). Människan har hängande 
axlar, högt hårfäste, är illa rakad. Det är svårt att se i skymningsljuset, men han är nog blond, det 
är säkert söndag, klädd i sin blåa trädgårdsarbetaroverall och stövlar. Det ser ut som en uniform, 
vilket det också är. En trädgårdsarbetaruniform.
  Nu klappar han katten. Det tog sin lilla tid, men nu stryker han valhänt, den lilla håriga kroppen i 
sitt knä, med sina alldeles för stora kontorshänder, som alltid får blåsor av fysiskt arbete men som 
tidigare i den genetiska kedjan säkerligen bröt vägar och fällde träd och högg timmer. Och nu 
gråter han. Först bara fuktiga ögon, som allergisk, sedan väller tårarna över. Nästan samtidigt från 
båda ögonen, verkligen väller ner förbi näsan på varsin sida, hejdas lite av skäggstubben, orakad 
sedan fredagsmorse, men fortsätter av tyngden, av volymen, ner i mungipan, hakan, och droppar 
på overallens krage.
  Mellenkrans son tycker inte om katter. Ett familjedrag på den manliga sidan. Duschar inte ofta 
heller. Fru Mellenkrans suckar och ber sina pojkar, hon kallar dem faktiskt pojkar, Gud vet varför, 
att tvätta sig, byta kläder, tvätta håret, raka sig, borsta tänderna och åtminstone försöka tänka på 
att vårda sitt yttre.
  Det finns faktiskt en son till. En halv son. En halvson. Han bor tillsammans med sin mor som inte 
är samma kvinna som fru Mellenkrans, i samma del av världen som är Stuvsta i Huddinge kommun, 
men i en lägenhet och utan familjefader. Sonen, den halva, vet inte att herr Mellenkrans är hans far 
och det vet inte fru Mellenkrans heller. Eller någon annan än herr Mellenkrans och den halva sonens 
moder; Jönson med ett s. Halvingen är förresten nästan exakt åtta månader yngre än helsonen. 
Klasskamrater i skolan och bästisar, tillsammans med ytterligare en pojke i samma ålder vars 
familjeförhållanden man inte vet ett dugg om.
  Det kostar på att ha en hemlig son, även om han är halv, men det är inte därför pappan gråter. 
Och han gråter inte för att hans son just slagit ihjäl två stycken lika mjuka och varma djur som det 
han har i sin famn. Sonen har problem med sina fläckiga kläder. Han är i sitt rum, strax ovanför 
altanen, och försöker komma på en raffinerad lögn som han kan fylla sin mor med. Nu har pappan 
förresten slutat gråta, men sitter kvar i hammocken med en sovande katt mellan sina händer och 
lår. Det rinner lite snor ur människans ena näsborre men ingen verkar märka det.

- Katt. Det mjuka, det varma. Små leder som man kan fingra på, trycka försiktigt på trampdynan, 
med tummen och pekfingret, och se hur klorna styrs. Kläm. Klo ut. Släpp. Klo in. Och sex förstås. 
Sex är som alla andra kroppsliga vanor; gör man ingenting åt det, så avtar behovet så småningom. 
Som att prata. Eller kramas eller att jogga. Naturligtvis finns behoven kvar någonstans, men mindre 
och ungefär som en brustablett; tillför vatten och kolsyran fräser igång. Höll på att säga 
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normaliseras av någon anledning. Vad kan vara mest normalt; att ha sina behov i slumrande 
koncentrat, vilande för eventuella framtida bruk, eller att ständigt få utlopp för sina behov, 
hämningslöst vältra sig i jogging och kramar och sex och prat. Ett helt bord med vattenglas och 
kilovis av brustabletter som släpps ner i glasen, om och om igen, brus brus. Ett beredskapsrör 
behov med plastkork i ena änden; när man får tråkigt så tar man ett glas med vatten och brus 
brus.
  Mellenkrans kramar sin gula katt, håller i den. Tillfredsställer något behov han har. Alltmedan 
dottern har sällskap av en pojke. De är i pojkens rum, någonstans i trakten, ett typiskt pojkrum 
förresten; en säng, en stol, en stereo med måttliga prestanda, dock en subwoofer under sängen 
som ger hans pappa huvudvärk och åstadkommer en del lokala konflikter i familjen, några 
garderober, en byrå, en hylla med säkert tre böcker och en massa krafs och nedrullad rullgardin och 
den röda diskolampan blinkande till obefintlig musik. I övrigt ganska mörkt men inte nog mörkt för 
att han inte ska kunna se att flickan tagit av sig sina kläder och halvligger halvt på tvären i sängen. 
Hennes ben särade, hennes händer mellan sina ben, hennes fingrar fingrar familjärt i det halvmörker 
som råder. Rött rött, blinkar lampan. Hon rör händerna på ett sätt som påminner om hennes fars 
strykningar i hammocken. Man kan se att de är släkt. Hennes breda höfter, hans breda höfter, 
samma händer, samma drömmande blick. Hennes mongoloida drag delar hon bara med sig själv. 
Hon är blond men i ljuset ser håret rött ut. I det röda ljuset ser allt rött ut. Pojken reser sig nu upp 
ur stolen, fram till byrån, drar ut en låda och rafsar runt bland sina saker. Har ingen aning om vad 
en tonåring har i sina byrålådor. Han har inte några problem att rulla på kondomen, snabbt, nästan 
som om det hela vore inövat under åtskilliga singelsessioner, i väntan på det stora ögonblicket. 
Dotter Mellenkrans noterar att pojken är tillbaka, och han ställer sig på knä mellan hennes ben och 
hamnar på så sätt i gott läge. Hon åker ner något, så att fötterna kan ta spjärn mot golvet. 
Huvudet slår lätt i väggen. Könssekret och kondomens glidmedel gör det hela odramatiskt. Pojken 
känner snabbt att de små gruskorn som finns på golvet omedelbart tränger igenom huden på hans 
knän, men han vågar inte ändra läge. Därtill är smärtan marginell.
  Pappa Mellenkrans får stånd. Förmodligen bara uttråkad. Han är helt tom i huvudet och 
konstaterar bara att han får stånd. Har fortfarande händerna kring katten, smeker den förstrött 
med mjuka fingrar. Lyfter katten försiktigt åt sidan, den vaknar, halvt lealös, och lägger den på 
dess ursprungliga dyna. Katten har beslöjade ögon, men verkar inte särskilt upprörd. Rullar ihop sig 
och somnar om. Så blir det transport, från hammocken, med skyldiga ögon förbi köket och en 
halvmeter hushållspapper, kastar en blick i vardagsrummet, uppför trappan och in i sin dotters rum. 
Han vet att han är ensam. Huset är regelbundet; sonen inlåst på sitt rum, låst inifrån - Gud vet vad 
han håller på med, och modern ligger i sovrummet, läser. Hon är för övrigt det enda orosmomentet, 
men kommer att så småningom, som efter en slingad bana, ta sig ner till köket och ordna en sorts 
kvällsmat; lite smörgåsar med leverpastej och ost, kaffe eller choklad, ibland glass med maränger 
och vispgrädde och konserverad frukt och chokladsås i en jätteglasskål. Pappa Mellenkrans stänger 
dörren bakom sig, drar täcket av sängen och trycker sitt ansikte mot den plats där hans dotters 
underliv rimligtvis borde ha varit. Gnider sitt ansikte mot lakanet, en påtaglig lukt av Comfort 
Sköljmedel, och håller hushållspapperet med vänster hand och öppnar gylfen med den andra. 
Handens kontakt med sin varma lem; kladdig på toppen, i kontrast till lakanet och vetskapen om 
vad som brukar befinna sig där, gör det hela till en ganska hastig historia. Han ejakulerar våldsamt i 
hushållspapperet och rister i kroppen. Eller; han rister i hushållspapperet, snyftar ljudlöst i sin 
dotters underlakan.
  Sekund sekund sekund; han packar snabbt ihop. Letar spår, färska fläckar och återställer sängen. 
Inga tecken på att någon varit i rummet sedan flickan gick hemifrån till skolan i morse. Just när han 
öppnar dörren känner han att pitten fortfarande hänger ut ur gylfen. Korrigerar detta med skyldiga 
ögon, men något mera avslappnade. Som kattens. Stänger dörren försiktigt bakom sig och hör att 
frun är i köket, lagar lasagne, trots att klockan börjar närma sig nio på kvällen, och sonen på sitt 
rum. Låst dörr, inga ljud; pappan gissar bara.
  Kattens svans rycker i sömnen. Drömmer om mat. Lukten av lasagne hittar ut genom husets 
ventilationssytem där inluften värms av utluften och cirkulationen sköts av ett otal spjäll och två 
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fläktar, varav den ena faktiskt är sönder, men det har ingen märkt. Den stannade i mellandagarna 
för två år sedan. Ibland känns luften kvalmig inomhus, men det brukar modern ordna med korsdrag, 
vilket får den sista fungerande fläkten att bli fullständigt vansinnig och försöka skapa mottryck där 
inget tryck kan skapas. Allt kopplat med ett gäng elektriska motorer som öppnar de spjäll som ska 
öppnas, medan metallfjädrar stänger dem, kopplade till en gigantisk termostat som tar upp 
femtiotvå kvadratmeter i källaren och som blinkar argsint med nästan tvåtusen färgade lampor; blå 
röd vit grön gul och defekta.
  Katten vaknar, sträcker på sig, hoppar med lätta tassar ner på altangolvet och letar efter 
någonsorts kattentrÈ in till maten. Altandörren är stängd. Katten väljer mellan två alternativ; 
antingen söka vidare runt huset, eller påkalla uppmärksamhet.
  Dottern har en pöl svett på den runda magen. Den plattas till när pojkens mage pressas mot den, 
men pölen tycks finnas där i alla fall. De är båda pölsvettiga överallt, men det är bara på hennes 
mage som det har blivit en påtaglig pöl.
  Den ursprungliga ägaren till katten; Janne, 27 år, har gett upp hoppet på att få återse sin telning 
efter nästan två månaders sökande. Han har just kommit hem med en liten åttaveckors kattflicka 
som han döper till Elin och försöker få att äta det nyss öppnade paketet Sheba med lax. Elin 
ignorerar honom fullständigt. Sitter vid dörren och ljudar med sin åttaveckorsröst.

- Katt katt, en i vardera änden. En piper ljudlöst vid en dörr och den andra råmar något mera vuxet 
vid en annan. Ganska samtidigt reagerar någon vid dörrarna och båda katterna erbjuds mat. Den 
gula katten funderar på att byta lyckotal till fem istället. Tass tass tass tass svans. Fem. Han 
sträcker svansen rakt upp och stryker sig mjukt mot mamma Mellenkrans nylonstrumpor, 
småspringer in i köket, fram till kylskåpet, där han tittar längtande på frun i huset, den ömma 
modern. Hon ger honom stekt köttfärs på ett kaffefat och ställer en gräddfilsskål med vatten 
bredvid. Hon är en beläst kvinna som vet att katter egentligen inte ska dricka mjölk. Det ska 
förresten ingen göra. Mjölk är för kokalvar. Men hon är också en kvinna som har svårt att 
bestämma sig, så hon ger honom en ananasskål mjölk. Och ytterligare ett kaffefat vanlig 
vispgrädde. Hon funderar länge med öppen kylskåpsdörr på att komplettera med Ädelvisp, men 
beslutar sig sedan, med tetran i handen, för att spara den till efterrätten. Äppelkaka.
  Dotterns huvud slår mot väggen och det börjar störa henne. Hon hejdar pojkens stötande, lägger 
sig tillrätta i sängen och drar honom upp på sig. Rött rött rött. Knäna ger fläckar. Dunk dunk 
(alldeles tyst).
  Pojkens knän är märkligt illa tilltygade. Det måste ha varit stora gruskorn på golvet. Spark spark; 
flickan börjar tröttna på det ensidiga skavandet och överlägger med sig själv hur hon enklast ska 
avsluta det hela. Pojken är livrädd för att tappa ståndet. Det har känts så till och från den senaste 
halvtimmen. Han tänker febrilt på mängder av vanligtvis upphetsande företeelser; en kvinna på alla 
fyra som har en man bakom sig, i sig, och en man framför sig, i munnen. Inte särskilt upphetsande. 
Pojken tänker på att han har en kvinna som petar honom i stjärten, nu, medan han ligger ovanpå. 
Det känns bättre, men bilden av kvinnan på alla fyra råkar komma tillbaka. Nu tänker pojken på en 
schäfer som försöker ha sex med en kvinna på alla fyra. På en kvinna som sitter på huk under en 
åsna och har åsnans lem i munnen. På två fingrar i ett vägguttag. Flickan stöter uppfodrande emot, 
försöker liksom gräva fram ett beslut, ett slut (inga ljud). Hon känner sig skavig.
  Gulkatten äter upp blandfärsen, störs lite av det salta i den, men hungrig liten katt, och avslutar 
både mjölk och grädde. Ignorerar vattnet. Går raka spåret till vardagsrummet där den väljer herr 
Mellenkrans TV-fåtölj. Pappan använder den ytterst sällan. Är alldeles för rastlös för att titta på TV. 
Brukar hellre vilja sortera saker, gärna i alfabetisk ordning eller storleksordning eller någon annan 
ordning. Katten hoppar upp i fåtöljen, mycket bestämt, och gör sig hemmastadd, för att omgående 
börja en utdragen tvättsession. Två män som har varandras erigerade penisar i sina munnar. Två 
män som har varandras erigerade penisar i en kvinna som står på alla fyra. Piskor? Janne, 27, tar 
upp den lilla åttaveckorskattungen med en hand och försöker lägga den mot sitt bröst. Den vill inte 
alls ligga mot något bröst. Hade kattmamman funnits tillgänglig kanske det hade varit annat ljud i 
skällan.
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  Skavigt. Svettigt. Börjar bli hungrig.
  Mor Mellenkrans dukar fram fyra tallrikar, ingen halvson i medvetandet, med rostfria bestick, 
härdade glas och en del annat krafs. Ställer alltsammans på det fyrkantiga furubordet som har så 
djupa jack i sig att det borde slipas om. Finns tolv centimeter att ta av, innan bordet upphör att 
existera i fast form. Kvinna penetreras av tre män. Diverse kroppsöppningar. Kvinna åker skidor i 
alperna. Katten tvättar sig. Modern byter glasen mot en Orreforsskål. Modern tar på sig en tehuva. 
Täcker ögonen. Ingen vet vad sonen har för sig i sitt rum.
  Janne, arbetslös byggnadsarbetare, lägger sig ner på sitt pedantiskt rena parkettgolv och 
försöker läsa tidningen uppochner (Huddinge NärBlad. Det var ett skämt; den finns inte). Janne är 
dyslektiker och har makalösa problem med att urskilja orden. Och när han urskilt ett ord har han 
alldeles tappat sammanhanget. Meningarna blir. För. Långa. Lång-a. Aaaa. Janne ljudar ljudlöst. 
Åååå. Aaaa. Pojken försöker låtsas få utlösning, men kommer på att kondomen i så fall skulle vara 
tom. Det vore outsägligt pinsamt. Han stänger munnen sammanbitet och stöter på. Janne vänder 
på tidningen (Stuvsta Global News? Fel) och skrämmer katten med rörelsen. Illa, den hade nästan 
vågat sig fram till den liggande människan. Nu far den iväg in under Jannes skinnsoffa. Svart, 
imiterat skinn. Han är skinndyslektikter också.
  Jag ber härmed alla ordblinda om ursäkt. Jag ber även alla kvinnor om ursäkt. Alla föräldrar får 
också en släng av ursäktssleven. Liksom kvinnor på skidor, folk som gillar vägguttag, kattälskare, 
hundar och deras enfaldiga ägare, kvinnor på alla fyra, tre, två, ett ben. Kvinnor i största allmänhet; 
er kamp är vår. Onanerande kvinnor, både på film, stillbild och i text. Onanerande män i alla åldrar, 
oavsett sexuella fantasier. Jag ber speciellt män-som-borde-ha-stryk om ursäkt; er ska vi minsann 
plåga skiten ur senare, män med sina lemmar i varandras munnar, män som har sina lemmar i sina 
egna munnar, män och kvinnor som använder för många utropstecken och naturligtvis folk som har 
svårt för att skilja ett tecken från ett annat. Blinda inkluderade. Jag ber om ursäkt ifall någon 
känner sig åsidosatt. Förlåt.
  Pappa Mellenkrans vet inte vad sonen egentligen gör i sitt rum och varför han låst dörren. Pappa 
Mellenkrans skakar knappt märkbart på huvudet, mycket fridfull till sinnes, nästan kärleksfull, 
kramig brus brus, när han passerar sonens rumsdörr för att ta del av den lasagne som fyllt hela 
ventilationssystemet med sin härliga doft. Tid tid, kanske strax före tio på kvällen, sova på maten, 
säkert efterrätt, fanns vispgrädde i kylskåpet. Katten fick det sista, men det kan ju inte herr 
Mellenkrans veta. Han har tvättat sina händer och sitt ansikte i kallt vatten, lyfte rakhyveln för ett 
ögonblick, men lade ner den igen. Funderade på att odla skägg. Funderade ut ett system för något. 
Lade alla familjens tandborstar åt samma håll. Många av dem ser oanvända ut, men det har att 
göra med att modern byter dem alldeles för ofta. Veritabla bakteriehärdar. Spolade ner en 
halvmeter kladdigt hushållspapper i toaletten. För ett par sekunder såg det ut som om det skulle bli 
stopp. Vattnet steg (här borde det vara brus brus) och just som allt hopp var ute så; jo.
  Duschdraperiet luktar surt. Inte mycket, men fullt märkbart. Lasagnedoften vinner. Där ser man så 
illa det kan bli när en fläkt lagt sig på rygg och gett upp andan; kökets lukter hamnar i badrummet 
på andra våningen och badrummets lukter hamnar där de ska, det vill säga ut i Stuvsta, Huddinge 
kommun, strax söder om Stockholm, på behagligt pendelavstånd från allt av intresse.
  Som familjens överhuvud så har herr Mellenkrans fått för sig att hela familjen ska samlas på 
kvällarna för att äta en bit tillsammans och språka lite om hur dagen varit. Att få rå om varandra 
och umgås. Ge förtroenden och små historier, dela varandras glädje och smärta. Alla 
familjemedlemmar har sina bestämda platser, även om det missbrukas, och modern sammankallar 
med att först laga maten och sedan på något sätt påkalla uppmärksamheten. Denna kväll med att 
ha en tehuva på överdelen av kroppen. Ganska fånigt, eftersom ingen ändå ser henne. Inte ens 
katten som nu försöker slicka sin svans, hållen mellan två tassar. Antagligen kittlar det, eftersom 
svansen far iväg, tassarna tappar greppet, men gulingen får snabbt tag på den igen. I leken ska det 
också ingå ett Finn-Fem-Fel, men här begränsat till ett fel, för att få en humoristisk inledning på 
middagen. Det har hänt att modern dukat alla tallrikarna på golvet, men då har sonen protesterat 
och räknat tallrikarna med fyra viftande fingrar. En gång funderade hon på att överhuvudtaget inte 
laga någon mat alls, men så långt vågade hon inte gå. Denna kväll då en glasskål på bordet istället 
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för dricksglas. Skitkul.
  Janne röker för mycket, Camel utan filter. Eller John Silver dito. Längtar efter kärlek, någon att 
dela sitt liv med. Han är så ensam att det värker i magen. Han är så ensam att blotta åsynen av ett 
par tillsammans, sida vid sida eller hängande runt varandras halsar, får honom illamående. Janne 
längtar. Under tiden kollar han på videofilmer, levererade i diskreta postförskotterade paket. Tre 
penisar i en kvinna. Fyra penisar. Nitton penisar. Penisarna fyller rutan. Janne snabbspolar infrarött 
förbi de tråkiga partierna, inledande småprat, en ambition till story. Han är så ensam att han inte 
ens onanerar. Bara tittar med längtande ögon på kroppsdelar som repeterar vissa rörelser. Mest in 
och ut. Ljudet nerskruvat, det finns grannar.

- Katt, en liten jävel, sitter framför en TVruta där nakna människokroppar visas från olika vinklar. 
Strax bakom katten sitter Janne djupt nersjunken i en låtsasskinnfåtölj och tittar på katten. Det är 
kallt. Börjar bli höst. Mellenkrans kan inte ens föreställa sig vart hans handskar tagit vägen och den 
närliggande högstadieskolans vaktmästare kommer att klia sig länge i huvudeksemet medan han 
konstaterar att det saknas ett finmaskigt nät och ingenting annat i det uppbrutna förrådet, där det 
förvaras en del verktyg och idrottsredskap, mest bollar. Någon kommer självfallet att hitta nätet 
med de misshandlade kattkropparna; det ligger precis bakom Statoil, Ågestavägen, och förfäras 
och förundras, men vederbörande, förmodligen anställd vid bensinmacken, kommer inte att 
förknippa nätet med skolans vaktmästare. Inte på något sätt.
  Camel utan filter och katten tittar fortfarande på TV. Men den känner lukten av den nytända 
cigaretten och tycks vädra med sin lilla mininäsa, nästan misstänksamt. Janne sitter alldeles stilla 
och ser i ögonvrån hur röken från cigaretten glider snett iväg någonstans. Förmodligen ett fönster 
öppet i sovrummet; knappa tolv kvadratmeter, vattensäng, 900 liter, odämpad, femtonhundra 
spänn begagnad per annons i Huddinge Financial Times. Det är kallt på kvällarna, även inuti 
lägenheten. Han rör sig inte eftersom katten nu tycks känna sig trygg framför TVn. De använder 
inga kondomer, dessa nitton män och fyra kvinnor av asiatiskt ursprung. Ser drogade ut, kvinnorna. 
Spännande liv, fyllt av längtan efter kärlek. Eftersom männen är så många, tillsammans med 
kvinnorna tjugotre stycken, så tenderar videon att bli lite rörig. Man vet inte vem som gör vad, det 
är lösryckta kroppsdelar i, osammanhängande, osorterat. Videokameran försöker närma sig 
slumpvis utvalda situationer, zoomar in stjärtar, pungar, bröst, en kvinnas mun, halvöppen, en 
kvinnas helöppna mun; två penisar samtidigt, några knän som tillfälligt skymmer sikten; flyttar sig 
hastigt som om någon sade till med bestämd röst, och nu blir kaoset totalt: Ett par män har varsin 
massagestavsliknande dildo i respektive händer som de ska komplettera detta besinningslösa 
penetrerande med. Snabbspolar. Katten rycker till, avslutar tittandet och förflyttar sig på små små 
tassar till Shebaförpackningen och äter stillsamt nästan en tredjedel av låtsaslaxen. Familjen 
Mellenkrans har beslutat sig för att ignorera dotterns frånvaro, dunk dunk rött ljus, och sonens 
låsta dörr. Bara två vid bordet. Lasagnen är inte längre het, men mycket god. Ständigt denna 
hunger och denna längtan. Tehuvan ligger på diskbänken och Orreforsskålen är inte ens kul. 
Äppelkakan känns övermäktig. De fyller tallrikarna varje gång de tar av maten och mängden 
lasagne gör att de tar om flera gånger och håller nu på att kräkas över Ädelvispen.
  Pojken drar sig ur, högröd i ansiktet, allt är rött, lägger sig på sidan och ser olycklig ut. Kondomen 
har gått sönder. Flickans tacksamhet vet inga gränser och fylld av värme lägger hon pojken på rygg 
och tar av resterna av kondomen. Hon ser inte hans skräckslagna ögon när hon böjer sig ner, med 
händerna runt hans skavda lem och tar den i munnen med böjd rygg och det blonda långa svettiga 
håret kastat på ena sidan om huvudet.
  Pojken känner inte hennes mjuka fingrar, hans huvud fylls av osammanhängande skräckslagna 
bilder av hårdhänta tobaksluktande händer som tvingar upp hans mun och pressar den över en 
starkt luktande penis, nästan kvävs, storknar när penisen trycker mot svalget. Näsblodet gör det 
omöjligt att andas. Han satt på cykeln, vinglade mot stödhjulen. En vuxen klev fram bakom en 
buske och slog honom i ansiktet. Det stramar i kinderna och greppet om hans barnhuvud är 
onödigt hårt. Fingrarna drar loss hårtestar från hans huvud. I halsen kommer magsaften, men 
passagen är blockerad av denna stötande penis. Han slår ynkligt med barnarmarna men sitter fast. 
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Den spruckna överläppen spricker än mer. Penisen pressas i ursinne, nu mot hans gom och han får 
in luft i mungipan. Så sväller lemmen ytterligare, tummarnas grepp kramar sönder skinnet i pannan 
och munnen fylls av en varm vätska som definitivt startar kräkningen. Magen krampar, hostande, 
liggande framstupa på knä och kräks sönder allting inuti. De hårda händerna sliter upp hans byxor, 
en nagel river skinnet på buken. Han märker knappt att han nu är naken på underkroppen, men 
känner örfilen som slår honom på rygg och händerna och allt hår som gräver runt hans kön. Den 
varma munnen flämtar, slukar, äter hans erigerade lilla barnpenis, klämmer hans testiklar och gör 
honom mycket illa.
  Lustigt nog får han utlösning i hennes mjuka mun. Hon blir överraskad men låter det ske, inte 
utan en viss tillfredsställelse och med mängder av ömhet. Pojkens penis slaknar mycket fort, som 
om uppdraget nu äntligen vore slutfört. Men hon kan inte förstå varför hans ansikte är alldeles 
gråtblött och så olyckligt. Och hans mun är vidöppen.
  Det ekar tomt i pojkens huvud. Finns inga ord för det som hänt. Hade alldeles glömt bort. Cyklat 
omkull, säger modern, men det är inte helt sant. Kan inte berätta och tar tacksamt emot 
förklaringen till skadorna. Även en femåring kan vara rationell. Resten göms undan i åratal, tills det 
hela plötsligen vaknar till liv igen, som av en tillfällighet.
  Gul katt sover i TV-fåtölj. TV-fåtöljens ägare sätter sig i den obestämbara soffan med full mage 
och försöker rapa. Kommer aldrig att orka uppför trappan. Tycker egentligen inte om katter men 
nu har den gula katten noterat närvaron och förflyttar sig lojt upp i hans knä och faller snabbt till 
ro. En vibration i kattkroppen. Ihållande. Människans händer omsluter djuret. Som i bön. Det finns 
massor att välja på. Människans hustru betraktar dem tankfullt. Hennes mage spänner också. Ingen 
vet vad pojken gör i sitt låsta rum, men dottern är snart på väg hem, svettig och könsdoftande.
  Inte alls; hon lånar pojkens morgonrock och passerar den tysta hallen till duschen på nakna fötter. 
Pojkens föräldrar låtsas som ingenting, sittande framför sin TV i sitt vardagsrum i sin bottenvåning 
i sitt hus. I sängen ligger pojken med stirrande ögon och panikslagen hjärna. I fåtöljen tar Janne 
längtande ett glas whiskey, Jameson taxfree, och röker flera Camel utan filter. Munnen full av 
tobaksflagor. Den sextonde nu ungefär som sprutar. Mattedyslektiker. Man hinner se att mannens 
njutningsfyllda ansikte omöjligen kan höra ihop med den kropp som sprutar, men det kanske inte är 
så viktigt. Snabbspolar. Lilla katten Elin har försvunnit utom synhåll, men Janne är koncentrerad på 
sin favoritscen där det artonde sprutet fördelas på fyra asiatiska kvinnobröst. Täcker hela rutan. 
Det pirrar till i hans underliv men Janne har kärleksstrejk, ett högst självvalt celibat, sedan tre 
veckor och fyra dagar tillbaka. Kan räkna varje minut men har svårt med summan. Och han avser 
att ha det tills han träffar någon att slösa sin kärlek på, Elin oräknad. För att härda sig sitter han 
ett par timmar om dagen och snabbspolar fram till favoritstycken och andra stycken. Sanningen är 
att han inte har något annat att göra. Han funderar på att skaffa ytterligare en katt, kanske två. 
Katter kan man aldrig få för många av. Han borstar aldrig sina katter, varken den bortsprungna gula 
eller nykomlingen, men han vill hemskt gärna ha dem i knät, en och en, kanske två. Elin är 
försvunnen, men nu sprutar den tjugonde, måste ha räknat fel, högt högt och kameran följer 
spermasprutet i slow motion; en båge upp i luften med apatiska asiatiska ansikten som bakgrund. 
Här fladdrar bilden till, som av många pausningar-med-bild, hämtar sig dock och bilden är alldeles 
stadig när kameran ska göra sin sista svepning över motsvarande två fotbollslag aktörer, med en 
avbytare. Ett typiskt snabbspolningsavsnitt.

 KAPITEL 2 

- Katt hit och katt dit. I mörkret finns det flera katter, med tänder stora och vassa som förskärare, 
med klor som lätt sliter upp en strupe, katter med gula lysande ögon och kroppar som tigrar. 
Veritabla muskelpaket, och deras föda är människokött. De gömmer sig i mörkret, väntar på att 
någon liten flicka ska vara på väg hem från sin pojkvän, nyduschad och välsmakande, en liten blond 
läckerbit med sött underhudsfett och varmt ångande blod. När hon kommer under gatlyktans sken 
försöker hon verka oberörd, sträcker på sig, nonchalant, snart hemma, bara några kvarter, svänger 
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med armarna. Men mellan gatlyktorna kryper hon ihop och sneglar åt sidorna, vänder sig hastigt om 
för att se om gatan är tom, tillrättavisar sig själv för att hon vänt sig om och ökar stegen. Alla 
passerande bilar får henne att stelna, måtte de inte sakta in (obefintligt motorljud som ska hålla sig 
på en jämn nivå), fortsätt bara, försvinn, och varje bil innehåller en mördare, en våldtäktsman och 
några psykopater. Hon noterar noga färg och form på bilarna för att vara säker på att BMWn, svart, 
inte återkommer; kör förbi, funderar på saken och vänder sedan för att se om det är värt besväret, 
åker tillbaka för att sakta in bredvid hennes raska steg, veva ner en ruta, kolla om hon kanske vill 
åka med (Gillar du hårda tag? Tar du betalt?) eller ställer bilen med motorn på i en kurva, en 
korsning hon måste passera, stänger hennes väg, låter henne närma sig för egen maskin. Och när 
hon bevakat har passerat så kör bilen åter förbi henne, för att invänta ett kvarter bort (Gillar du 
analsex? Gör det något om vi är två?). Hade hon haft en kniv i fickan så hade hon kanske varit 
lugnare, men hon är alldeles för rädd för att kunna använda en sådan. Har inte ens pepparspray 
som sin kompis Maria; insmugglad från Spanien, två veckors charter i Torremolinos. Gräslig plats. 
Men solen sken hela tiden och det var mycket varmt. Blev kär i en kille som visade sig gå i samma 
skola, men de hade aldrig lagt märke till varandra förr. Egendomligt.
  Pappan sitter i vardagsrumssoffan och halvsover med böjt huvud och en katt i knät. Han tittar 
upp när dottern kommer in genom ytterdörren och hans ögon tycks fastna på hennes bröst, följer 
dem när hon tar av sig sin tunna nylonjacka och knyter upp skorna. Så tydligt hon känner var han 
tittar. Hon passerar mycket snabbt och försvinner upp på sitt rum innan han hinner säga något. 
Han hör inte att hon låser sin dörr men han vet att den kommer att vara låst. Den brukar vara det, 
han vet, han har kollat.
  För ett ögonblick undrar han, ganska återkommande ögonblick, om det inte hade varit bättre att 
lämna fru Mellenkrans hotande graviditet den gången då det fanns ett Jönsonalternativ. Om det 
hade varit bättre med en halvson, som då hade varit hel, än med den osynlige sonen. Och sluppit 
en förståndshandikappad dotter med stora bröst. Vem skyller han på, vems fel är det att han inte 
är nöjd med det val han aldrig gjorde? Omständigheterna, ödet, Gud? Herr Mellenkrans tror inte på 
Gud. Gul katt tror. Det gör alla katter. De vet att Gud existerar eftersom de är skapade av Honom. 
Katter är utsända för att ge oss tron på Gud tillbaka, i bästa fall övertygelsen, för att förkunna 
budskapet och informera om de olika heliga skrifter som faktiskt redan finns. Det är därför det går 
så bra att läsa med en katt i famnen. En hund kan man lära konster; sitt, fot, död hund. Så värst 
mycket mer kan man inte göra. Klappa den kanske. Katten ger oss nyckeln till paradiset. En viss 
skillnad. Och man kan klappa den samtidigt.

- Katt och så vidare, ursäkta, men resonemanget var helt fel. Katter är inga utsända apostlar från 
Gud; de är utomjordingar som blivit strandsatta på jorden och anpassat sig så mycket att de inte 
längre kommer ihåg vad de längtar hem till. Från början var de små tankesammansättningar som 
inte hade någon fast form, bara en, som det verkade, slumpvis trave reaktioner, ställningstaganden 
och beskrivningar; mest lukter. De innehöll motsägelser, fast inte så många, knappt märkbara 
reservationer och direkta felaktigheter, men mest var det uppriktiga, ärliga och känslomässigt 
engagerande påpekanden, varav en och annan hade färg. Och eftersom en sanning är ett upprepat 
påstående, gärna i cirkelresonemang, utan egentliga krav på bevisföring, vilket beror lite på vem 
som lyssnar och om någon gör det, så började det som var katt innan katter fanns, ta sig själv på 
allt större allvar och slutligen bevisade sig själv, i fast form med päls. Från tanke till riktning. Men 
det motsäger inte teorin om att Gud skapade både jord, människa och katt.
  Janne, tränar på Nautilus Gym tre gånger i veckan till rabatterat pris, stänger av TVn; ett 
filosofiskt naturprogram på TV2, ignorerar den våldsamma upphetsning han kände inför filmens 
bilder av delfiner som hoppar genom ringar, varav somliga av ringarna brann, och kastar en 
längtansfull blick runt i vardagsrummet i golvnivå för att se om den lilla katten kanske finns 
någonstans. Visst gör det det. Den sitter i sandlådan i köket och slickar sig. Den har nyss försökt 
klösa sönder korkmattan vid tröskeln i ett försök att dölja sin avföring. På vardagsrumsbordet har 
Janne ett papper där han skriver upp vad han ska göra under veckan som kommer. Ett sorts 
schema, indelat i veckodagar. Det står Mondag överst. Trots sitt handikapp så tycker Janne om att 
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skriva listor. Och han försöker läsa så mycket som möjligt, som en sorts muskelträning; främst 
lokaltidningen (The Huddinge Tribune) och olika reklamblad som läggs i hans brevinkast, mest ICA 
och Konsum-annonser, ofta med rabattkuponger. Det har lite med spaltbredd att göra, hur svår 
texten är att tillgodogöra sig. En smal spalt är lättare, ner till den gräns då orden börjar avstavas. 
Då blir det direkt oläsligt. Föredrar korta ord; mindre än sju tecken, även om för många korta ord 
efter varandra kan bli lika osammanhängande. Kursiver är svåra, liksom ojämna avstånd mellan 
bokstäverna. En mening utan mellanslag är nästan omöjlig. Men bra som övning. Janne går på kurs, 
tisdagskvällar, TBV, och övar sig på att läsa och skriva under handledning. Hans handledare; Karin, 
också 27, luktar sammet, ger honom hemuppgifter med långa meningar utan mellanslag. Det gör 
nästan ont i ögonen att skilja orden åt. Hennes ögon är mörka, nästan svarta och mycket intensiva. 
Han tänder arbetslampan; plåt, svart, väggmonterad, IKEA och försöker igen:
  Villduföljamedpåfestpålördagsåringmig.
  Duharmitttelefonnummerikursbroschyren.
  Detblirvinochmatochdanstilllevandemusik.
  Menringinnanfredagärdusnäll.
  Omöjligt. Att den sista meningen slutar på "snäll" ser han på en gång, men vad är "gärdu"? Och 
"ginn"? Och "anfre"? Åter lägger han papperet ifrån sig, med samma dåliga samvete som tidigare. 
Måste vara färdig med meningarna på tisdag. Det känns som om han lovat henne att bli bättre på 
att läsa, som om det vore något personligt mellan dem. Han har skrivit långa kärleksbrev på 
nätterna med whiskey och John Silver utan filter, och har generat slängt dem dagen efter, med 
huvudvärk och full askkopp. Mera sprit, trots att det är söndag. Ingen tid att passa imorgon. 
Rörelsen i ögonvrån är den lilla åtta veckor gamla kattungen som hoppade upp i fåtöljen bredvid 
honom och som hoppar ner igen när han sträcker ut en hand mot henne. Men hon sitter kvar på 
golvet och tittar ihållande på hans alkoholmissbruk. Nu Grant's. Måste variera sig. Har också Bells, 
Johnny Walker, Black & White, Famous Grouse och en torr konjak. Han ställer glaset på glasbordet, 
tar övningarna igen; maskinskrivet original, böjer sig tillbaka mot ryggstödet och gör ett irriterat 
försök att åtminstone klara den första meningen.
  Tid. Paus. Luften står stilla och alla håller andan. Han är fullständigt försvarslös; har sträckt på 
träningsoverallsbenen inunder bordet, vinkeln mellan överkropp och ben är den bästa tänkbara. Han 
har till och med benen ihop. Ett kort hopp, fortfarande med dessa allvarliga ögon. Liten katt i 
längtande människoknä. Inget inställsamt trampande, inget kurrande, inget strykande mot 
tankspridd hand. Bara skutt till knä, lägger sig och gör det absolut omöjligt för människan att 
sträcka sig efter glaset eller att lägga ifrån sig papperet; kan lätt slänga det över axeln eller släppa 
det på golvet, men då pyser säkert pysen iväg.
  Det tar inte mer än någon timme att inse att lördag redan passerat. När han klappar katten så 
låtsades den vakna och far iväg. Ingenting att slösa kärlek på. Han sitter stilla och hoppas att 
katten ska komma tillbaka, men mer kattnärhet än så får han inte. Ohämmat dricker han sig redlös, 
får sura uppstötningar, och kedjeröker Camel utan filter tills lungorna faller ihop. Han borde lära sig 
att man alltid ska ha ett glas vatten bredvid när man dricker sprit. Om inte annat så blir man 
kissnödig och måste göra något åt det, och när man transporterar sig så märker man snart hur 
berusad man egentligen är och kan sluta i sängen istället för att somna i fåtöljen. Janne längtar 
inte längre, hans få vakna hjärnceller har stängt av sådana oviktiga funktioner som längtan och 
koncentrerar sig på att låtsas låta alkoholen mellanlagras, orimligt och helt felaktigt, i benmuskler 
och vader tills levern har stökat undan det värsta. Levern är inte särskilt smart. Tyvärr offras även 
urinblåsans kontroll; en av dessa halvautomatiska muskler som man kan reglera med viljan liksom 
andningen och slutmuskeln, och det bruna urinet färgar de tidigare vita träningsbyxorna mörka. 
Kroppen har ännu inte tagit upp all alkohol som ligger i magen, men kan inte göra så mycket åt det, 
annat än att kräkas. På träningsbyxorna.
  Pojken noterade att hon duschade och att hon kom tillbaka, smekte honom på kinden, pussade 
honom på munnen och gick. Han minns inte om han gick upp ur sängen innan han somnade, men i 
drömmen fryser han, är naken i ett gigantiskt badhus, kakel kakel, och det är snö inomhus, kanske 
hål i taket, finns inget tak; folk står fullt påklädda däruppe och tittar på honom. Det verkar som de 
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försöker säga något, deras läppar rör sig, men han hör inte vad, och eftersom han ligger ovanpå 
täcket så kan han inget annat göra än att rulla ihop i fosterställning. Nu tycker man ju att en moder 
eller annan älskande förälder skulle titta till sonen och se att han ligger naken och frysande och ge 
honom ett täcke eller en filt. Och hade flickan stannat kvar så hade hon värmt den unge mannen, 
vars barndomsupplevelser så plötsligen steg fram ur glömskan.
  Klasskamraterna kommer så småningom att märka att pojkens lätta stamning, som oförklarligt 
började i femårsåldern efter att han cyklat omkull och gjort sig illa i ansikte och huvud, har 
utvecklats märkbart; han kan helt enkelt inte prata. Inte ett ljud. Han har förresten aldrig varit 
särskilt bra på att uttrycka sig; istället för ringlande omskrivningar kring ett farligt ord, oftast med 
hårda konsonanter i början, så har han stakat sig och tystnat. Många meningsstarter, inga slut. Så 
det blir ingen större skillnad för omgivningen. Jaja, du kan väl peka då. Munnar som försöker hjälpa 
till, läpprörelserna följer med, som en italiensk films dåliga synkronisering, letar fel ord och gör om 
möjligt sammanhanget än mer osammanhängande. Bättre att inte säga något alls. Alla pedagoger 
har från födseln inställsamma ansikten, därav yrkesvalet, och talpedagogen med det inställsamma 
ansiktet koncentrerar sig på dåliga r. Istället för stamningen som sådan. Cyklat omkull? 
Önsketänkande och naturligtvis den enda logiska förklaringen, trots spyorna och fläckarna och 
blodet på hans kläder. Det kunde ju ha varit något han ätit. Men läppen läkte fint. Syns bara en 
liten skarv, som om han varit harmynt. Gott läkkött. Alla föräldrar tror att det värsta ska inträffa, 
men när det gör det så förstår de det inte. Förlåt, ta det inte personligt.

- Katt? Nej, en hiss utan väggar, bara ett litet golv som åker upp, fortfarande med skydd av 
husväggen på ena sidan men fritt fall åt de andra tre. Vinden rufsar håret och får konstruktionen 
att vaja högst påtagligt, upp upp, och plötsligt men förutsägbart tar huset på sidan slut och golvet 
är skyddslöst. Pojken står på alla fyra, armbågarna i golvet, underarmarna vinklade utåt med hela 
handflatan hårt pressad neråt. Vet att det snart är slut. I drömmen är han medveten om att det 
just är en dröm, men det är lika otäckt ändå. Golvet vrider sig horisontellt, vill visa utsikten åt alla 
håll, men det finns naturligtvis ingen utsikt. Det finns bara svindel, trots att ingenting säger hur 
högt det egentligen är. Vissa nätter finns det antydan till väggar på hissen, två vinklade, två icke 
existerande, andra gånger åker pojken i en hisstrumma, en vertikal korridor. Drömmen är 
återkommande. Han har aldrig ramlat av och golvet visar inga tecken på att tippa, tvärtom; det är 
stadigt och åker upp, dock svajande i sidled. Det finns nätter då han åker upp och ner i timmar, 
ibland går ur hissen och tar nästa, ibland verkligen på väg någonstans, går i långa korridorer, 
passerar stora salar längs väggen, på någonsorts loftgångar. Men när pojken åker hiss så är det 
med oförklarlig skräck. Men bara i drömmen; skräcken finns inte när han åker hiss i verkligheten. 
Hiss är ett tråkigt men ändamålsenligt transportmedel och skulle han välja att ta trapporna så är 
det snarare rastlöshet än ängslan.
  Fru Mellenkrans drömmer om sex. Ansiktslösa händer smeker hennes bröst, förvånande fasta med 
tanke på hennes ålder. Borde kanske vara kring cirka fyrtifem ungefär. Hon är en mycket vacker 
kvinna, av latinskt ursprung; född i Barcelona av spanska föräldrar och hamnade i Sverige av en ren 
tillfällighet; hennes dåvarande fästman arbetskraftsinvandrade under det sena sextiotalet och när 
han inte kom tillbaka till Spanien, så bestämde hon sig för att leta efter honom. Men hon har något 
förgrämt i mungiporna som drar ner betyget. Och en betydande övervikt. Hur man kan se förgrämd 
ut när man är så fet är oförklarligt. Hon särar på de tjocka benen och känner värmen från någons 
andedräkt mot insidan av låren. I sitt sökande efter fästmannen, han är och förblir försvunnen, 
träffade hon herr Mellenkrans.
  Plötsligt vaknar hon. Mungiporna blir alltmer nerdragna och hennes hat lyser som hastigast upp 
rummet. Herr Mellenkrans är mycket nära döden för ett par sekunder, men fru Mellenkrans knuffar 
överdrivet hårt till honom så att luftvägarna öppnas. Det kommer inte att dröja många minuter 
innan hans snarkningar intensifieras igen. Men hon hör dem inte; väter högerhandens fingertoppar 
med saliv och försöker återskapa drömmen med handen i sitt kön. Trots att hon bott i Sverige i 
snart tjugo år, så pratar hon inte mer än några ord svenska. Hur makarna kommunicerar vet ingen; 
herr Mellenkrans kan ingen spanska. Men de har två barn, varav båda två är egenhändigt inlåsta på 

Torbjörn Skog – Borta Bra 11



sina respektive rum och åtminstone dottern sover, drömmer för stunden ingenting alls. Om en 
halvtimme borde det vara dags för nästa drömsväng, förmodligen om hästar och kanske om 
pojkvännen, vars drömmar inte heller är igång för tillfället. Ställ klockan på trettio minuter även där, 
så ska vi se vad vi kan göra.
  Något orgasmliknande kommer och går lika fort igen. Fru Mellenkrans försöker få fatt i det, 
otillfredsställd och inte alls avslappnad. Istället känner hon sig hungrig. Kall lasagne är bättre än 
dito orgasm. Trappan töjer sig under hennes tyngd men trots mörkret har den gula katten inga 
problem att se henne, sittande mitt på golvet i ett knippe månljus som passerat genom den nästan 
heltäckande gigantiska björken utanför de stora vardagsrumsfönstren. Ljuset ger en hjärtformad 
ruta som täcker katten med någon decimeters marginal. Pälsen är intensivt gul och speglas i TVn. 
Alla katter tittar på TV. Det är därifrån instruktionerna ska komma den dag de ska återvända. 
Människor kan inte uppfatta all den information som visas på en TV, särskilt inte när den är 
avstängd. Just nu är det ett reportage om evolutionslära. För ett ögonblick stannar fru Mellenkrans 
hjärta. Alla tycks ha glömt katten. Hon gör en halvt omedveten korsande rörelse med sin högra 
hand, den andra vitnar kring ledstången, men finner sig snabbt då katten ställer sig upp, sträcker 
svansen rakt upp som en antenn och tassar henne till mötes. TVn svartnar. Fru Mellenkrans låter 
katten vara med henne på bordet; katten på bordet, frun på en stol, och tillsammans förbrukar de 
det som är kvar av lasagnen utan bestick, kylskåpskall men fullt ätbar.
  Den gula katten ratar spagettiplattorna, medan den färglösa lilla katten sitter på en annan plats i 
ett fönster och tittar på fullmånen. Det luktar urin och rök i rummet. Svag doft av sprit och 
längtan. Den lilla katten längtar inte, den har annat att tänka på; studerar ingående fönsterhakens 
konstruktion.
  Herr Mellenkrans drömmer återigen, nästan ändlöst och hela tiden oförklarligt återkommande, att 
han drunknar. Luftbubblor som sipprar ur mungipan, fiskar som tittar storögt med ett öga i taget 
på honom, växter som kvinnohår böljar, fram och tillbaka, sjunker ner ner. Ibland är det ett rep om 
hans fötter och en förmodad tyngd i andra änden, ofta bara hans egen kropp som drar honom 
neråt. Men känslan av tyngdlöshet, trots rörelsen, är påtaglig, nästan lycklig. Det är ett varmt 
omslutande hav, ett kärleksfullt hav. En moderlig famn som tar honom till sig. Luftbubblor. Först 
bara de ur mungipan och näsan, särskilt i början av färden, sedan bubblor underifrån, som passerar 
honom på väg upp. De blir allt större och de lyfter honom med sig, river i hans kläder och hans hår; 
förvånande långt, särskilt i nacken, kilar sig in i hans kropp och liksom föser honom uppåt, nu med 
en rasande fart och antagligen med någonsorts brus över det hela. Och han slungas upp till ytan 
där han självfallet får luft. Morrn morrn, sovit gott? Du ser trött ut. Påsar under ögonen.
  Om tjugonio minuter har det gått en halvtimme. Under tiden visar vi lite reklambilder från våra 
utflyktsmål. Detta är Borlänge, förlåt; jag menar Ludvika. Eller Falun. Och detta är Hedemora, tror 
jag. Nej, nu blev det fel; det ska ju vara tvärtom. Se så lika de är, inte alls lätt att skilja dem åt. 
Men titta; på baksidan har jag satt ett litet kryss för... Ludvika? Det ska nog vara ett L, fast det 
ser mera ut som ett X. På de andra baksidorna har folk skrivit hälsningar till varandra, som vykort, 
fastän de är så stora. Man berättar att man mår bra, även om det är ljug, och man klagar på något. 
Hälsa mamma. Puss. Din för evigt.
  Den lilla snövita katten tycks ångra sitt val av människa. Den gula gjorde det. Hon är tacksam att 
han sitter när han sover, annars hade han säkert kvävts av sina egna uppkastningar. Inlåst med två 
tredjedelar SHEBA och en död kattägare. Men han andas, har hostat ett par gånger. Inga cigaretter 
som ligger och pyr på mattan, ingen kastrull av aluminium som kokat torr på spisen.

- Vit katt och gul katt anar närvaro av flera katter, antågande katter. Det är kattnatt och 
transporterna är fullständigt ljudlösa. Skuggor som syns i ögonvrån. En mörk rörelse mot det redan 
mörka, trots fullmånen. Helt klar himmel. Årets stjärnfallsperiod har inte börjat ännu men 
tjuvstartar med ett provkast. Meteoriten drar ett snabbt slocknande streck.
  Mellenkrans får åter luft. Han slår ut med armen i ett vildsint fäktande och hade inte frun umgåtts 
med lasagne och katt, så hade hon fått sig en snyting. Den gula katten ser inga tecken på 
intelligens i hennes ögon. Katter kan inte se sådant, även om han för ett ögonblick skymtade en 
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medveten tanke gnistra till. Hon är långt borta i ett halvsovande tillstånd, på spanska. Hennes 
hårda drag i mungiporna har slätats ut, hakan blänker av lasagnens olivolja och hon har oljiga 
händer framför sig på bordet runt tallriken, och halvöppna ögon. Katten, som sitter rakt framför 
henne på bordet, har inga problem att läsa hennes tankar, men tråkas snabbt ut av drömmar om 
sex och flykt, så han lämnar bordet. Hon ser rörelsen; vaknar, reser sig och släpper ut katten 
genom altandörren. Sängkläder i hallens garderob, just innanför den ordinarie entrÈn, mot gatan, 
avsedda för nätter som denna och bäddandet av soffan går fort. Hade hon stirrat en stund på den 
tomma TV-skärmen hade hon kanske anat att något var på gång, men hon vänder blicken in under 
ögonlocken och ögonlocken mot ryggstödet och somnar som ett barn med oborstade tänder. Det 
kommer att dröja nästan tre timmar innan hon drömmer något av intresse, men då har natten gått 
över i tidig morgon och månljuset bleknat bort. Hon har märkligt kalla händer som hon nu i sömnen 
värmer i sina armhålor.
  Hennes dotter gör likadant, trots att dottern i övrigt mest påminner om Djingis kahn (1167-
1227). Dottern drömmer om hästar, Ace Of Base och pojkvännen. När hon vaknar kommer hon att 
fortsätta gå första året på någon matlagningslinje på någon skola och vilja bli något konstnärligt. 
Hennes sömn störs av en mygga, men är i övrigt fridfull; händerna i armhålorna, liggande på sidan. 
Nu dansar hon framför en stor publik som skymtar, trots de starka strålkastarna i hennes ögon, 
som ett hav; hämtar luft, nu rider hon på en häst, nu ligger hon mot pojkens rygg och snusar i hans 
nacke. Hon är inte heller särskilt förtjust i katter, men har en massa leksaksdjur i sängen, varav 
flera av dem har ramlat ner på golvet. Täcket lämnar dotterns kropp och lägger sig på golvet. 
Visst; hon sparkar med benen så häftigt att flera djur, nylon mest, med plastögon, far iväg. Nu har 
hon inte händerna längre i armhålorna. Korslagda håller de om brösten. Armbågarna spänner mot 
de nedre revbenen och ansiktet är forcerat. Slänger sig från sida till sida. Oj, där ramlade hon ur 
sängen. Vilken tur att täcket kunde lindra fallet en smula. Slog hon sig? Verkar inte så. Sätter sig 
upp och har påtagligt rädda ögon. Fortfarande armarna korslagda över brösten.
  Pojkvännen vaknar i samma sekund och tänker intensivt på henne. Från djupaste drömlös sömn till 
klarvaken. Den gula katten och den vita katten sitter på varsin sida om ett fönster och tittar på 
varandra.

- Svart katt är i antågande och syns inte i mörkret. Pojken är mycket medveten om att en svart 
katt är på väg. I ögonblicket mellan drömlös och vaken, passerade en katt alldeles ljudlöst på fyra 
svarta tassar och svansen böljade som långt hår i vatten. Den stannade till och tittade på honom. 
Pojken är helt övertygad om att hon sade något och känner att hon sagt något, men kan inte 
komma ihåg vad eller på vilket sätt. Hon hade satt sig, vänt sig mot honom och lyft en tass. Fällde 
ut fyra klor med ett förmodat skarpt klickande ljud. Ett småleende på hennes läppar.
  Dottern tappar pojkens ansikte. Kan inte fantisera om att han ligger bredvid henne. Någon annan 
förefaller ligga bredvid henne men utan ansikte. Hennes ben sparkar. På TVn visas beräkningar i 
sannolikhetslära.
  Pojken sitter i sängen och tittar på sin högerhand. Spretar med fingrarna, knyter handen och 
öppnar den. Han är ganska tunn. Gänglig. En långdistanslöpares kropp. Knyter handen.
  Den gula katten låter klorna rispa mot rutan. Den vita gör samma sak, dock inifrån. Herr 
Mellenkrans är mycket nära döden, men det skiter fru Mellenkrans i. Janne kommer snart att utgå 
fullständigt, men det vet han ännu inte om. Han är inte särskilt vid medvetande, men sover nu 
nästan normalt. Totalt nonchalerad av båda sina katter och med en motbjudande röra omkring sig.
  Tid är ett relativt begrepp, dock är någon form av kronologi viktig. Allt sker samtidigt, överallt, 
men ett skeende har också en riktning. Det har de flesta skeenden. Ännu så länge så händer just 
ingenting, men om ett par tio timmar kommer Janne att vakna med en gräslig huvudvärk, halvt 
konstatera att munnen klibbat igen; hade han haft den öppen så hade den varit snustorr, och på 
darriga ben ta sig till badrummet, där han försöker kräkas. Sedan av med de obehagliga kläderna, 
och sittande i badkaret med duschstrilen i ansiktet kommer han att rannsaka sig själv och känna 
dåligt samvete över sitt missbruk, samtidigt som denna trängtande bultande längtan åter gör sig 
påmind, mest mellan hans ben. Och han kommer till ett beslut som han vidarutvecklar över en kopp 
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kaffe och antagligen en smörgås. På gymet utnyttjar han sin arbetslöshetsrabatt och straffar sina 
muskler med fria vikter i nära två timmar. I bastun blir han övertygad om att hans längtan måste få 
ett slut.
  Tid tid och så blev det sen eftermiddag igen. Under dagen har herr Mellenkrans rakat sig, strax 
innan han gick till sitt odefinierade arbete. Fru Mellenkrans har ägnat sig åt tidningsläsande; El 
Tiempo och Diario 16, båda en vecka gamla, och bläddrande bland reguljärpriser i Dagens Nyheter, 
utan att förstå särskilt mycket. Dotter Mellenkrans har vaknat med en magnifik trötthet, som hon 
dock enkelt bemästrade och fortsatte sina studier kring kostcirkeln. Helsonen Mellenkrans var så 
osynlig att ingen kunde påminna sig ha sett honom alls. Halvsonen Jönson såg honom. De satt 
bredvid varandra i skolan, tillsammans med den tredje kattmördaren, som är mycket duktig i 
matematik och fysik. Han har kidnappat en några månader gammal liten Golden Retriver. Den finns 
fortfarande i mattesnillets förråd på gården där han bor, alldeles i närheten av de flesta andra. De 
diskuterade vad de skulle göra med hunden. En granne hittade ett par handskar i sin soptunna, 
ryckte på axlarna och slängde tillbaka dem igen, lovade sig själv att lägga något lika motbjudande i 
Mellenkrans soptunna. Ensamstående ogifta Jönson har med hjälp av en handhållen 
streckkodsläsare registrerat tusentals artiklar i kassan på Vivo och tagit emot både pengar, 
kreditkort, checker och gett en stamkundskredit. Maria, dotter Mellenkrans kompis, har gjort slut 
med sin pojkvän och har varit ledsen hela dagen, dock tröstad av sin goda vän mellan köttbullarna 
och vitkålen.
  Karin, lärare i svenska på högskolenivå, som extrajobbar på TBV om kvällarna, har haft en trevlig 
dag med motiverade elever, trots konjunktionerna. Hon har tagit buss 42 till Odenplan där hon gick 
av, ägnade ett par timmar åt att kolla i några affärer efter en rimlig joggingdress och promenerade 
slutligen, utan joggingdress, men med en ny uppsättning underkläder av blandade fabrikat i 
axelremsväskan, till pendeltågsstationen i Karlberg. Hon visar sitt månadskort för kvinnan av 
kurdiskt ursprung i spärren, och väl nere på perrongen ser hon en bekant och känner att hon 
rodnar. Hej, Janne. Han nickar bara, har händerna i jeansfickorna och möter knappt hennes blick. 
Det kanske var dumt att skriva de meningar han fick, men hon menade dem verkligen. Har du varit 
på stan? Han nickar igen. Han är söt, ambitiös och härligt hjälplös. Hjälplöshet har något tilltalande 
över sig.
  Det var ett tag sedan sist. Blev med barn och blev utan pojkvän. Blev med abort. Det har tagit tid 
att hämta sig. Kvällsarbetet med dyslektiker och andra lätt språkligt rubbade roar henne, men trots 
det fattades något och hennes längtan kände Jannes. Han är blyg och då finns det bara 
framfusighet kvar åt henne, men faktum är att hon blir svag i knäna av att stå bredvid honom. För 
ett par sekunder känns något fel; han tittar inte på henne men han tittar inte bort. Han tittar på 
hennes skor. I vanliga fall skulle hon tagit honom om midjan med ena armen men gör inte det nu. 
Väntar du på någon? Han skakar på huvudet.
  Pendeltåget kommer just in på perrongen och hon funderar ifall hon kan sätta sig bredvid honom 
eller om det kommer att vara outsägligt pinsamt hela vägen till Stuvsta station. Mot Södertälje mot 
Södertälje tag plats dörrarna stängs. De två platser som tycks rimliga är bredvid varandra, med 
ryggarna mot färdriktningen och låtsat otvunget sätter de sig bredvid varandra. Han luktar svagt 
svett. Hon kommer också att lukta svagt svett, när deoderanten lösts upp. Axlarna trycks ibland 
emot, lårens respektive yttersida ligger tungt mot den andre. Trygghet. Det behövs inte pratas, 
man är bara nära. Och detta nära gör henne behaglig till mods; är nog bara barnsligt kär och hon 
lutar sig något emot honom. Så här skulle man alltid ha det.

- Katt gånger tre; gul, vit och den svarta, sitter tillsammans. Lätt vända från varandra. Det 
skymmer och konturerna suddas ut, solen har redan passerat synfältet och ersätts av fullmånen. 
Dröjer två veckor och en dag innan den är helt borta. Helt stjärnklart och sensommarvarmt i luften. 
Den vita katten tog sig lätt ut genom fönsterglipan, behövde verkligen vädras, och kom den gula 
katten till mötes. Strax efter anslöt sig den svarta. De sitter på verandataket utanför pojkens 
fönster, som tillbringat dagen i skolan utan att säga ett ljud och som nu går fram och tillbaka i 
rummet, alltmer rastlös. När han kom hem tog han av sig alla kläder och blev stående länge framför 
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helfigursspegeln. Det är tyst i hans huvud, men oron är påtaglig. Han går fram till fönstret och blir 
inte rädd, inte ens förvånad, när han möts av tre par kattögon. De stirrar på varandra, tid tid, 
sedan går katterna lugnt därifrån, tar sig enkelt ner via garagetaket och bort i kvällen. Pojken klär 
sig; träningsoverallsbyxor i nylon, t-tröja i bomull. Svart, gult och tre vita revärer längs benen. Samt 
ett Adidasmärke någonstans. NIKEskor för tusen spänn. En midjejacka av bombermodell, svart 
utanpå, orange på insidan. Lämnar hemmet för ett planlöst vandrande. Ett svagt men påtagligt 
brus, som av kolsyra. Fullt hörbart. Bubblorna spricker knastrande. Små katter visar vägen för 
brusande pojk, stor svart katt funderar på att skriva sina memoarer.
  I hammocken sitter herr Mellenkrans och väntar på kattsällskap. Han har släppt på spärren och 
hammocken gungar sakta fram och tillbaka med ett påtagligt gnisslande ljud. Fru Mellenkrans 
sjunger för sig själv i köket. Ingen dålig röst. Tonrätt. Efter gårdagens massiva lasagne blir det 
tomatsoppa ikväll. Det gör henne varm om hjärtat att maken är så stillsam. Hans nervösa härjande i 
friggeboden och dessa ryckningar med tunnelseende stressar henne till vanvett. Det har hon dock 
aldrig sagt till honom, trots att hon mycket väl kan det. Det är måndag och maken ska få ett glas 
vin till soppan. Han är ytterst måttlig med alkoholen och tolkar vin och sprit som direkt sexuella 
signaler. Makan är fullt medveten om detta. En gång var det sex som band dem samman, i brist på 
bättre; avbetalningar, och hon har ett revanschbehov efter förra natten, med sentimentala 
undertoner.
  Hemma hos Maria börjar dotter Mellenkrans titta på klockan. Det tar inte mer än tjugo minuter att 
gå hem, men det har blivit mörkt och det skrämmer henne. Maria, som sörjt sin pojkvän med 
benäget bistånd av dotter Mellenkrans, erbjuder sin smuggelpepparspray som tacksamt tas emot. 
De spelar åter All That She Wants Is Another Baby och Maria säger att hon vill ha barn. Med vem 
då, säger Mellenkrans och så sjunger de igen. Du får väl låna ut din kille. Haha. Aldrig i livet. Snåljåp. 
Dotter Mellenkrans öppnar munnen för att säga något, men ångrar sig. Hon har inte träffat pojken 
sedan igår och kommer ihåg så avstängd han verkade; reagerade knappt när hon gick. Skjuter 
snabbt bort det. Maria är så inne i sitt eget sörjande att hon inte ser tanken passera hos väninnan.
  Karin är övertygad om att Janne vill säga något och ju närmare Stuvsta station de kommer, desto 
nervösare känner hon sig. Hon föreslår att de ska ta en promenad, ifall han vill. Hon har liksom tagit 
kommandot igen. Tillbaka till deras normala roller, och upplever en lycklig pirrning i kroppen när hon 
ser så glad han blir. Är det att ta i för mycket att låta honom följa med hemåt på en kopp te? En 
mer exakt placering av pirrningen. Måste vara utsvulten. Han kanske tycker att jag är framfusig, att 
det blir genant, pinsamt. Men han är snygg och välbekant och blyg, så vad skulle kunna gå snett, 
mer än att han säger godnatt vid min port?
  De lämnar stationen och sneddar upp genom buskarna mot Stationsgatan. Hans tempo är högre 
än hennes, så hon har hans rygg framför sig och känner kärlek gentemot den. Men han går alldeles 
för fort, så hon ropar Vänta, vänta på mig, men han tycks inte höra. Märkligt. Hon småspringer 
undrande ifatt honom och tar tag i hans axel. Hans ansikte är alldeles vitt; får hjälp av månljuset. 
Svettblankt. En svart BMW närmar sig, så hon drar honom åt sidan, vid träden bakom huset och 
frågar Vad är det, vad är det med dig, mår du inte bra, och han ser alldeles hemsk ut, vänder 
plötsligt upp blicken och flackar i hennes ansikte. Hon håller hans ena arm och vänder honom mot 
sig, så att hon kan lägga en hand på hans andra axel, då han, knappast utan förvarning, tar ett 
stadigt tag i hennes midja och vräker omkull henne i gräset på rygg. Hon tappar luften men klarar 
huvudet, hann inte ens ta emot sig med händerna. Medan hon hämtar andan sliter han isär hennes 
klänning med start vid bysten och ända ner till klänningens slut. Den är lite kall för årstiden men 
hon har en oknäppt kappa över, som hon nu ligger på. Han försöker slita av BHn med händerna, det 
gör ont när axelremmarna skär in i ryggen, men misslyckas. Rörelse med höger hand och han har en 
kniv i den. Månljuset blänker. Hon tappar andan och stelnar fullständigt. Hade en halv protest på 
gång men den är borta. Det kalla knivbladet ristar lätt i huden mellan brösten och skär itu BHn. Det 
var allt. Han ser märkligt lugn ut när han lägger kniven åt sidan och blottar hennes bröst genom att 
vika de isärskurna kuporna åt sidan. Trosorna river han sönder med fingrarna, så snabbt att hon 
inte hinner uppleva honom förflyttad från bröst till underliv. Han mumlar, det första egentliga han 
säger sedan de träffades i stan: Var inte rädd, var inte rädd, jag älskar dig så mycket, var inte rädd, 
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och hon kvicknar till från skräckslagenhet till direkt förolämpad; sätter sig upp med stöd av 
händerna mot marken och säger Vad i helvete tror du att du håller på med, och han slår henne med 
knuten näve, träffar hennes vänstra ögonbryn. Hans andra knytnäve missar hennes huvud eftersom 
hon åter fallit bakåt. Han säger Var inte rädd, ligg bara stilla, var inte rädd, jag älskar dig så 
mycket. Hon protesterar svagt, det dunkar i ögonbrynet och blod rinner ner över ögat. Han ler, 
andfått flämtande kärleksfullt, tar av sig byxorna, lägger dem försiktigt bredvid henne och grenslar 
hennes liggande kropp i midjehöjd, ett ben på vardera sidan. Sätter sig på hennes underliv. Böjer 
sig fram och försöker kyssa henne. Hennes mun är vettskrämd och halvöppen. Vågar inte vända 
bort huvudet. Låter honom kyssa henne. Munnen full av hans tunga. Jag älskar dig, raring, var inte 
rädd, jag ska inte göra dig illa, och knådar hennes bröst alldeles för hårdhänt.
  Pojken ser att mannen stiger av kvinnan, särar på hennes lår och sätter sig på sina ben mellan 
dem, med ett böjt knä på var sida. Pojken ser också att han lägger båda händerna på hennes kön 
och liksom blottar det; för blygdläpparna åt sidan med varsin handflata. Hon verkar paralyserad, 
men det stör inte mannen; han fuktar sina högerfingar med saliv och stryker hennes kön blött. Han 
smeker henne över magen och ut över låren. Han ser mycket lycklig ut. Tar ett stadigt tag i hennes 
höfter, pip säger hon, och lyfter hennes underliv upp på sina lår, drar henne emot sig. Låter 
erektionen snudda vid hennes blygd, böjer sig framåt och trycker in den, vänligen ganska så 
långsamt, med hjälp av händerna på hennes höfter. Tids nog intressanta blåmärken. Han lyfter upp 
henne i sittande ställning, har flyttat händerna strax under hennes skulderblad, och detta gör ont; 
han kommer alldeles för långt in, stöter hårt emot livmodertappen. Hon protesterar Nej, nej, gör 
inte så här, sluta snälla, men det är redan alldeles för sent. Pojken ser hur mannen stöter henne 
upp och ner med blåmärksframkallande kraftiga händer på hennes sidor. Pojken ser hur mannen 
pressar sina tummar mot kvinnans bröst, i ett enfaldigt försök att massera dem. Pojken ser hur 
mannen trycker sitt ansikte mot kvinnans hals. Hennes ansikte grimascherar illa. Och nu skriker 
hon, eftersom Janne får sin efterlängtade orgasm efter veckor av längtan.
  Kvinnan upptäcker att någon rör sig strax bakom det huvud som just bitit henne. Hon ser att 
skuggan tagit upp den planterade kniven, och hon vet vad som kommer att hända. Ändå skriker 
hon Stopp, nej, inte så. Kanske för att varna eller bara en sorts reaktion på något. Sedan tystnar 
hon, som om ingenting blivit sagt eller gjort.
  Pojken ser hur mannens grepp om kvinnan slappnar av och hur hon liksom skuttar av honom, 
ramlar baklänges och blir liggande hoprullad på sidan, på sin kappa och isärrivna klänning som hon 
haft på sig hela tiden. Nödtorftigt skyld. Mannen sitter lätt framåtlutad och mumlar Förlåt mig, men 
jag älskar dig så mycket, jag älskar dig. Pojken ser att mannen stirrar ner i marken, mumlande 
fånigheter, med naken underkropp, fortfarande sittande på benen.
  I pojkens huvud är bruset heltäckande, trycker bort alla tankar, fyller ådrorna och musklerna med 
bubblor. Berusar. Det finns ingen rädsla längre, ingen är ensam, ingen orolig. Allt är fullständigt 
komplett, med ett massivt brusande ljus. En del av ljuset skiner på den halvnakne mannen. Pojken 
ser att mannen faktiskt anar något och lyfter på huvudet, öppnar munnen och kniven passerar 
genom den ena kinden, tungan, och ut genom nästa kind. Därtill tar den med sig ett par tänder. 
Janne faller omkull och pojken slår kniven genom hans bröstben, innan offret börjar vifta med 
armarna.
  Hade nu Janne legat stilla och inväntat kunnig sjukvårdspersonal så hade han absolut överlevt. 
Men han vrider överkroppen för att komma i sittande upprätt ställning, vilket gör att det 
decimeterlånga knivbladet dels skär hål på matstrupen och därtill gör ett imponerande snitt genom 
kroppspulsådern. Hans redan så sargade mun exploderar i ett par liter utstörtande blod, som så 
lyckligt kan ta sig ut via snittet i luftstrupen och vidare, fullständigt obehindrat, eftersom Jannes 
mun är nästan tre decimeter bred och har kluven tunga. Sprut sprut. Här sparas inga resurser. Det 
kommer ett halvdränkt a- ljud också, men pojken är inte säker på varifrån. Mannen faller framstupa 
och missar kvinnans ena ben med några centimeter, däremot spolas hon av ytterligare en 
kroppsvätska. Mannens tyngd bryter av kniven som sitter i hans bröst och nu går det mycket fort. 
Både pojken och kvinnan kan inte låta bli att fascineras över Jannes försök att hålla sig kvar i livet, 
liggande framstupa som en gigantisk sköldpadda, viftande med tentaklerna. Först mycket energiskt 
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men på bara ett tiotal sekunder mattas rörelserna av och Janne har inte ens en begränsad mängd 
medvetande kvar.

 KAPITEL 3 

- Katt svart i Mellenkrans knä, från just ingenstans ur mörkret, rakt upp i hans knä, utan diskussion, 
stor som en New Foundlandsvalp, trycker det stora huvudet mot hans bröst och förväntar sig bli 
klappad. Fyller ut hans knä och matchar Mellenkrans stora händer. Det är inte riktigt samma frid att 
ha en jättekatt i knät jämfört med en liten sådan, men Mellenkrans är inte särskilt kräsen. 
Tomatsoppan bubblar svagt i treliterskastrullen och därtill värmer det gott om benen. Han stryker 
den, en halvmetersrörelse, och ett tydligt ihållande brummande stänger ute alla andra ljud. Som en 
lastbil på tomgång utanför ett betonghus.
  Fru Mellenkrans har hittat en luciakrona; plast, glödlampor och ett utgånget batteri i vart och en 
av de fem låtsasljusen, som hon förgäves försöker få i funktion. Draperar sig med julgransglitter 
istället. Först utan kläder; hennes mörka generösa kropp med rader av glitter, men ångrar sig och 
klär sig i en ärmlös mörk klänning, garnerad med glitter. Inte illa alls. Bryter av korken i en flaska 
Rött Lantvin och ägnar nästan tjugo minuter åt att tillverka korksmulor av det som återstår. Silar 
vinet genom ett melittafilter. Ytterligare tjugo minuter för vinet att passera ner i karaffen. 
Hembakat bröd, smör och ost; Herrgård, mild, extrapris på Vivo. Råkar vara expedierad av herr 
Mellenkrans snedsteg, trevlig kvinna. Fru Mellenkrans och Jönson log mot varandra och sade Ha en 
trevlig dag, demasiado, tambiÈn gr·cias. Kassabiträde Jönson lär sig spanska på kvällskurs. TBV. 
Dukar för två, åt helvete med ungarna.
  I hammocken har herrn kommit till ro och sover stilla med tolv kilo svart katt i knät. Gul katt och 
vit katt diskuterar intergalaktiska transporter; varför det är bättre att förmedla en illusion av 
tillvaron, hellre än att befinna sig rent fysiskt i den. Kan man känna sig delaktig i ett TV-program, 
så är det än lättare att bara förmedla en föreställning. Folk har roat sig med andliga resor i 
tusentals år. Bild av Jesus på Kristi Himlafärds dag; omgiven av lärjungarna röker det om hans 
fötter. Startraketerna har just börjat brinna. Ett bakvänt stjärnskott. Det är inte vägen som är 
resan; det är föreställningen om den.
  Dotter Mellenkrans är påtagligt orolig för promenaden hem, trots pepparsprayen inuti den knutna 
handen och handen i jackfickan. Kan inte bestämma sig om hon ska gå stora upplysta öde gator 
eller små mindre upplysta öde gator. Det finns inte så vansinnigt mycket att välja på, inom rimliga 
gränser. Hade hon varit det minsta tekniskt intresserad, så hade hon studerat pepparsprayen och 
upptäckt att man måste osäkra den genom att ta bort en plastring, innan den kan användas.
  Och sonen Mellenkrans vidhåller att hunden visst kommer att överleva natten, trots att de har 
huggit av bägge framtassarna på hundvalpen. Mattegeniet har knutit snören strax ovanför snitten 
och på så sätt stoppat blodflödet. Den okände halvsonen, tillika gode vännen, försöker lära 
hundvalpen Vacker Tass, men det verkar inte fungera, trots elkabelns blottade koppartrådar, 
anslutna i andra ändan i vägguttaget. Hunden liksom studsar vid beröringen, men tycks inte fatta. 
Någon av dem har lindat tejp runt nosen på hunden. Inte för att han skulle kunna bita någon; 
tänderna lossnade ganska lätt när man bröt dem i sidled med en ordinär skruvmejsel. Tog bort de 
sista med en hammare, men valpen lät ganska irriterande ett tag. Nu fnyser den bara och verkar 
allmänt slö. Det bubblar blod ur nosen. Halvsonen är övertygad om att hunden packar ihop när som 
helst. Matematikern är tveksam. Hunden fortsätter ett tag till med att inte förstå annat än att det 
gör ont. Sonen Mellenkrans knyter en genomskinlig plastpåse över hundens huvud och avslutar 
diplomatiskt diskussionen. Tigande ser småpojkarna hur påsen fylls och töms på luft; förvånande 
lite, och så märkligt länge en hundvalp kan fortsätta att andas innan den slutar.
  Karin, lärarinna, sitter i det närmaste orörlig och stirrar på den hädangångne före detta 
dyslektikern, tillika eleven som så nära kunde ha blivit en före detta pojkvän, eller åtminstone före 
detta älskare. En sådan före detta idiot. Pojken står några meter därifrån, lika orörlig han. Hon har 
förväntat sig att mannen plötsligen skulle resa sig, borsta av dammet från kläderna på 
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överkroppen, och säga Äsch, vi går och tar en fika, va, eller resa sig långsamt, dra kniven ur 
bröstet med mord i ögonen. Men ingenting särskilt har hänt. Har säkert gått en timme, kanske två. 
Någon bil som passerat, någon hund som dragit i kopplet vid lukten av könssafter och blod; 
hundföraren rycker tillbaka, Fot fot, sade jag, hör du inte vad jag säger. Som om en hund vore 
emottaglig för argumenterande framställningar.
  Några snyftningar från kvinnan. Någorlunda hemmastadd i trakten drar hon kappan runt sig, 
knäpper knapparna och linkar med värkande kropp hemåt. Inga särskilt komplicerade tankar i 
huvudet.
  Pojken ser henne gå och ser också hennes axelremsväska ligga kvar på marken, vet att hon hade 
den på axeln när hon slängdes i backen. När han är säker på att hon inte kan höra honom, tar han 
upp den och följer efter henne.
  Även om man har långt att gå, så blir det en så enformig rad av rörelser att man glömmer de steg 
man tagit; först låter man fingrarna hjälpa en att komma ihåg tiotal, och räknar bara ett till nio. 
Sedan behöver man fingrarna till hundratal, och måste räkna högt för att komma ihåg vad man 
sade sist. Sedan skiter man i det, vid fyrahundra ungefär. Kvinnan har snart kommit hem, dottern 
har just börjat sin promenad, sonen säger godnatt till sina mördarvänner och inleder den kortaste 
resan, ett par kvarter bara. Herr Mellenkrans transport, när han nu vaknar, från hammock till 
köksbord är försumbar i sammanhanget.
  Kvinnan råkar i direkt panik när hon äntligen, efter tusentals oräknade haltande steg, kommer till 
sin ytterport, stänger den noggrant efter sig, tar sig uppför trapporna till andra våningen, och 
redan mitt i den sista halvtrappan inser att nycklarna ligger i axelremsväskan och inte alls i kappan, 
som hon på något underligt sätt tagit för givet. I väskan finns också legitimation, busskort, 
kreditkort, bankomat och mycket mycket mer, samt nyinköpta underkläder, några läroböcker och 
en fotostat på de meningar som den söte dyslektikern Janne skulle få myror i huvudet av. Hon 
sätter sig på det kalla golvet utanför sin lägenhetsdörr, lutar sig mot den och faller i gråt. 
Snyftningarna tidigare var mest för att hämta andan. Dessa tårar är vanmäktig uppgivenhet.
  Att pojken överhuvudtaget följer efter henne, kan han inte förklara. Säger just ingenting numera. 
Han har inga beskyddarinstinkter och ingen särskild nyfikenhet på vad som ska kunna hända. Därtill 
är han inte intresserad av var hon bor eller vem hon är. Men tappade saker är till för att plockas 
upp och i Stuvsta, Huddinge kommun, strax söder om Stockholm, händer så lite en måndagkväll att 
en axelremsväska kan vara nog så intressant att släpa på. Utanför hennes hus öppnar han den och 
hittar nyckelknippan. Den andra nyckeln han provar passar i ytterportlåset och utan att direkt 
reflektera över eventuella konsekvenser, är han inne i det mörka trapphuset. Den självavstängande 
trappbelysningen har tickat färdigt.
  Kvinnan hör honom, men det är inte förrän fotstegen tar trappan, kunde ju ha valt hissen, som 
hennes panik blir till ett kvidande av rädsla; han drog kniven ur bröstet och mord i blicken och så 
vidare. I mörkret syns han bara som en siluett mot trapphusfönstret men kroppshållningen skiljer 
sig så påtagligt från den hon förväntade sig skulle komma, och som den rationella kvinna hon ändå 
är, avvaktar hon och kryper ihop mot dörren. Inbillar sig att han kanske inte ser henne. Kan ju vara 
en blind som flyttat in några trappor upp i någon av de svåruthyrda trerumslägenheterna. Fördelen 
med reseföreställningar är att man aldrig glömmer sina nycklar.

- Katt lämnar Mellenkrans knä, utan anledning. Mellenkrans vaknar efter en timmes utmärkt sömn 
och känner kvällskylan ersätta katten mot benen. Fru Mellenkrans har just öppnat verandadörren, 
det var förmodligen därför katten gick, och reflekterar ljus lite varstans från den klänningsklädda 
kroppen. Tomatsoppedags. Med stor sannolikhet har fru Mellenkrans lagt i små hemgjorda 
köttbullar i soppan. Hon brukar göra så. Herr Mellenkrans älskar sin fru mest för hennes utmärkta 
kokkonst och nu upplever han henne oemotståndligt attraktiv, stående i verandadörrsöppningen 
med ett glas rödvin i vardera handen, lätt lutad mot dörrkarmen och glittrar. Han tar emot glaset 
som sträcks mot honom, kysser henne lätt på munnen. Hon noterar att han borde påminnas om 
tandläkarbesöket än en gång, och han låter sin arm famna hennes mjuka midja. Måltid. Vin. 
Levande ljus. Glitter. Ingen ser sonen som smyger uppför trappan med än mer smutsiga kläder att 
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filosofera över.
  Och medan dotter Mellenkrans förflyttar sig nervöst från A till B, står pojken med axelremsväskan 
i halvmörkret i ett trapphus, framför kvinnan som äger väskan. De har inga problem att se 
varandras ansikten. Hennes rationellt bearbetade rädsla, vanmakt, halva hysteri och ilska har tagit 
ut varandra fullständigt och hon är nästintill apatisk. Men hon sträcker en uppfodrande hand mot 
honom och han ger henne väskan. Snabbt kontrollerar att nycklarna finns där, fortfarande varma av 
pojkens hand. Ignorerar honom, låser upp dörren och är då äntligen hemma.
  Planlösning: En hall, fyra meter lång, med entrÈ i ena ändan och vardagsrum i den andra, två 
dörrar på vänstra långsidan, den första badrum; liggbadkar, knappt fyrtio centimeter djupt, andra 
dörren kök; rummet avdelat till hälften av en sorts bänk med hängande skåp över. Ska ge illusion 
av bardisk eller serveringsbänk. Plats för fyra ätande personer på ena sidan och en yster kock vid 
spisen. Mellan kök och vardagsrum ligger sovrummet inkapslat, anslutet via dörröppningar till bägge 
de andra rummen. Alla rum har ett fönster åt ett håll utom sovrummet, som har två fönster åt lika 
många håll och naturligtvis två dörrar, som alla andra rum utom badrummet. Räknar man hallen 
som rum, så har hallen flest dörrar, men har å andra sidan ingen kontakt med sovrummet. 
Vardagsrummet är marginellt större än sovrummet, men har balkong i norrläge samt ett piano av 
märket Haglund. Och soffa, bokhyllor, massor av böcker. Mest dominerande är ett ganska illa 
matchande låtsasgustavianskt skrivbord med mässingshandtag på lådorna och en osedvanligt 
obekväm stol med hög rygg, för stunden behängd med en grön stickad tröja. Och papper överallt. 
Vem som helst kan snabbt räkna ut att lägenheten har eftermiddagssol i köket och sovrummet, 
men ett ytterst mörkt vardagsrum. Det lilla fönstret till badrummet är främst för ventilationens 
skull. Huset som sådant har en massa våningar, men en påtagligt obestämbar plats i området. 
Arkitekten ville ha det strikt placerat enligt väderstrecken, men huset är sorterat efter andra 
likadana hus och skelar en smula. Ingenting att ställa klockan efter.
  Inte mycket tankar i pojkens huvud. Han står utanför hennes halvöppna dörr, har rört sig något, 
uppför de sista trappstegen, hör henne förflytta sig därinne. Hon konstaterar att hon måste 
sjukskriva sig. Ansiktet ser illa ut; en snabbt växande svullnad över vänster öga, sprucket 
ögonbryn; kommer att självläka utan stygn, missfärgning som sprider sig ner och gör ansiktet runt 
ögat nästan svart. Släpper kläderna på badrumsgolvets röda klinkel och sveper in sig i en tjock 
morgonrock. Rädslan är borta, som om ingenting längre kan bli värre.
  Han står fortfarande i dörröppningen när hon kommer tillbaka. Hon tittar länge på honom. Så ung, 
ett barn bara. Naket ansikte, nästan tomt. Han möter hennes blick. Hon ser fasa i hans ögon. Ett 
barn. Öppnar dörren så mycket att han antingen måste försvinna eller komma in. Lydigt passerar 
han henne, in i hallen, och blir åter stående. Hon låser, fullständigt övertygad om att han är ofarlig. 
Rationellt? Knappast. Visar in honom till vardagsrummet, där han anvisas en plats i den sjaviga 
tvåsitssoffan; brunt manchestertyg, nedsutten sedan flera år, täckt av en grå filt som ständigt 
glider ner på golvet.
  Hon låser in sig i badrummet och duschar ingående. Klumpar av favoritelevens sperma droppar ur 
henne, men hon är märkligt avstängd. Varmvattnet i ansiktet svider i såret. Blåmärken efter hans 
fingrar, även brösten har två stora blåa fläckar, strax under respektive bröstvårta. Svullet kön, men 
inga synliga sår. Svider lätt av duschen och öm inuti, men inget sprucket. Jävla idiot. Halsen ser 
äcklig ut. Bitmärken genom huden. Tvättar med Desivon, rabies minst, kommer att bli ett tydligt 
ärr. Ett ytligt snitt mellan brösten efter kniven. Eufori, förmodligen ett sätt att intellektualisera 
rädslan och omsätta skräck i något annat. Eller bara allmänt hysterisk. Tvättar håret flera gånger. 
Gräs. Torkar sig noggrant, försöker lappa ihop med plåster. Kan inte vara sjukskriven, måste vara 
sjukskriven, kan inte gå till jobbet så här. Ser för jävlig ut. Borstar tänderna länge och har påtagliga 
kräkreflexer som hon håller tillbaka. Kommer att ta veckor innan blåmärkena försvinner. Dunkar i 
ansiktet.
  I vardagsrummet blir hon rädd när hon ser pojken. Förträngningar. Han har tagit av sig skorna och 
sover med halvöppen mun, benen delvis utanför den alldeles för korta soffan. Hon förstår inte sina 
reaktioner; en blandning av ömhet och värme, den biologiska klockan? Haha, samtidigt ängslan 
inför hans skyddslöshet, har tappat perspektivet fullständigt, och ett fragment av en alltmer 
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försvinnande reservation. Är sannolikt chockad.
  Trots morgonrocken fryser hon under täcket och filten. Drömmer om ljus, som stroboskop-
blixtrar. Vaknar ideligen och tittar på klockradions röda siffror. Sover i femtonminuters intervaller. 
Vid fyratiden på morgonen stiger hon upp, går ut i vardagsrummet, försöker väcka pojken som 
sovande leds till sovrummet. Med pojkens rygg vänd mot henne och en vag antydan till värme från 
hans påklädda kropp, kommer hon till ro. Hans kropp skakar. Hon lägger en arm över hans bröst 
och trycker honom till sig. Han gråter i sömnen. Såja, såja, det är inte farligt, kramar honom 
försiktigt. Hennes tårar, också.

- Katt. Mjau säger den. Mjau säger alla katter, mer eller mindre. Lägg en katt på valfri mage och säg 
mjau till den. Den kommer säkert att svara. Ingen katt säger Whiskas, likväl som ingen hund säger 
Pedigree Pal. Hunden i förrådet kommer aldrig mer att säga något. Han är i hundhimlen. Det finns 
massor av himlar och en av dem är för hundar. Där rusar de runt med tungarna hängande ur sina 
hundänglamunnar och säger voff voff och är allmänt lyckliga. Ingen av hundarna i himlen går fot 
och ingen av hundarna i himlen räcker vacker tass. Alla hundar kissar överallt och bajsar glatt där 
de känner för det. Sedan nosar de på varandras kiss och bajs och är mycket glada. Ibland nosar de 
på varandras stjärtar och tycker att det är höjden av lycka. Och springer gör de, på stora 
änglaängar med härligt änglagräs, voff voff nos nos och lite avföring här och var. Hade det funnits 
människor i hundhimlen, så hade de säkert också sprungit runt, på hundvis, med hängande tungor 
och skvättande lite varstans. Hundar vet inte vad himmel är; låter som ett tyskt människonamn. 
Hundar vet inte vad det mesta är för något, de springer bara omkring med tungor och nosar. Gud 
vet vart katter tar vägen när de dör; en och annan av dem återuppstår genast i form av nya katter 
eftersom antalet katter alltid är konstant, en annan tar sig en funderare över livets mening och 
dess innehåll. De flesta katter längtar hem och tillbringar mycket av sitt liv sovande, samma 
drömmar, varje gång; hem hem, fast ingen egentligen kommer ihåg hur hem såg ut. Det är katters 
stora eviga sorg. Men när det är som bäst, så kurar samtliga djur ihop sig bredvid varandra och 
delar varandras värme. Dock slutar katter med det i stigande ålder. De har alldeles för mycket att 
tänka på.
  Och eftersom herr Mellenkrans ligger på sidan med kinden mot sin frus varma axel, så snarkar han 
inte. Och den varma frun håller armarna om honom, en arm under hans huvud, och har anpassat sin 
kroppstemperatur exakt efter makens, mycket nöjd med hans prestationer och nu drömmande 
milda drömmar bland varma händer. Maken är nere på havets botten och konstaterar att han kan 
andas vatten. Just nu umgås han med en delfin. Tummel tummel. Den har hans dotters mjuka 
ansikte.
  Om dottern inte hade varit så mörkrädd, så hade hon definitivt tagit en genväg mellan träden och 
med stor sannolikhet snavat på ett manslik. Nu går hon istället vägen runt dungen och är hemma 
en stund senare utan intermezzon.
  Det kommer att dröja ända till den första morgontidiga hundinnehavarens gäspningar innan dådet 
blir uppdagat. Inte särskilt många timmar; människan börjar sitt läkarjobb vid sju, men tar sig ofta 
privilegiet att komma något sent. Detta för att markera sin position inför de underdåniga 
sjuksköterskorna och för att hålla avdelningssköterskan på mattan. Naturligtvis ska de vänta på 
läkaren, även om han är sen, och för att minimera tidsförlusten, så brukar hans kaffe vara upphällt 
och snart kallnande när han, utan att knacka, slänger upp dörren till morgonmötet nästan exakt 
femton minuter efter utsatt tid. Han är bekant sedan tidigare; detta är soptunneägaren, granne 
några hus bort, till Mellenkrans och läkare till yrket. Han har inga barn, däremot en hustru som han 
vårdar ömt och älskar energiskt. Och herr läkare har hundar. Hans hustru är inte intresserad av 
hundar så ägandeförhållandet, tillika skötseln av dem, är hans ansvar. Han hade tre hundar så sent 
som häromdagen, men nytillskottet; en liten Golden Retriver-valp, är spårlöst försvunnen. Så 
labradoren och boxern, båda med härligt långa svansar, får alldeles själva hitta en stelnad människa 
utan byxor. Morgonsurt konstaterar farbror doktorn att han kommer bli överdrivet sen, om inte de 
jävla kräken snart kommer tillbaka. De satte av när han tog av dem kopplen och verkar ha hitta 
något som roar dem uppe mellan tallarna.
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  Med viss möda tar han sig igenom en buske och finner sina hundar nosa en halvnaken man i 
baken. Kopplar hundarna vid ett träd, och konstaterar snabbt att mannen är död sedan åtskilliga 
timmar tillbaka. Med sin mobiltelefon ringer han först polisen, som svarar efter tio signaler och kan 
komma inom tjugo minuter, vilket de verkar vara stolta över. Dock kommer polisbilen nästan 
omgående. Sedan ringer han sjukhuset, svarar omedelbart men nattsyster är trög i huvudet och 
förstår inte vad han vill att hon ska göra. Skriv en lapp, fattar du, skriv en lapp till Gudrun, ja just 
det; avdelningssköterskan, skriv att jag... äsch, jag ringer senare.
  Studerar mannens rygg. Skulle gärna vilja vända på honom och se vad som hänt, men inväntar 
snut. Intressant klädsel och snittet i kinden tycks fortsätta på andra sidan munnen; den delen av 
ansiktet är tryckt mot gräset. Byxorna är faktiskt vikta och lagda på marken, inte avkastade i all 
hast, bredvid skorna, prydligt uppställda. Mannen har strumporna på sig. Det är kallt så här års. Och 
här kommer bylingen farande med blinkande blålampor, dock inga sirener, tack tack, klockan är 
kvart i sex på tisdagsmorgonen. Han vinkar med armarna. Poliserna är märkbart trötta, går av 
nattpasset klockan sju, och påtagligt unga. Tjugofem? Svårt att säga. Uniformen ger ett myndigt 
intryck, men de har tydligen inte handskats med halvnakna manslik tidigare. Polisflickor kan också 
se så här löjligt unga ut, men de brukar ha något mer bestämt över sig. Herr doktor är mycket 
förtjust i uniformerade kvinnor. En polistjej kan vara så löjligt upphetsande, liksom kvinnliga FN-
soldater och dito Securitasvakter. Han lämnar sitt kort och den mest orolige polisen Kurt, 26, från 
Lund, kan inte komma överens med sig själv om läkaren ska få lämna platsen eller inte, vilket 
läkaren gör, nu i direkt tidsnöd. Han utnyttjar en förvaltningskupong och taxin kör som om det vore 
födslovärkar i baksätet. På skoj ringer doktorn ytterligare ett mobiltelefonsamtal, denna gång till 
Expressen. Med beslöjad röst berättar han om liket i Stuvsta, låtsas bryta på ett annat språk, men 
slutar med det när chauffören stirrar ilsket på honom i backspegeln. Två minuter före sju tackar 
han chauffören, till lukten av bränd motorolja och varma däck, och konstaterar att han aldrig 
tidigare varit så tidig på sin arbetsplats. Ger dock ingen dricks.
  Kvinna sover med en liten svettig mördare i famnen. Trygghetsprojicering. Lilla dotter sover 
också, liksom sin moder. Och läkarens fru sover, men ska snart vakna och bege sig till sitt arbete 
som bibliotikarie, klädd i de vanliga ängsliga ögonen samt bylsiga kläder. Utbildad i Borås.
  Jönson, kassörska, har däremot just stigit upp och åstadkommer frukost till sin son, som ska 
väckas om en halvtimme. Denna förälder har noterat att något är underligt med sitt barn. 
Blodfläckar på kläderna och omöjlig att få kontakt med. Visserligen ganska normalt ifråga om de 
flesta barn, men modern har en god intuition. Hon vet att han umgås med Mellenkrans son, vilket 
gör det omöjligt att konferera med sonens kamrats föräldrar, och mattebarnets vårdnadshavare är 
så underliga att ingen i grannskapet vågar ha med dem att göra. De ser ut som hippies och håller 
antagligen på med droger och gruppsex. Visst har vi gruppsex, säger den skäggige mannen, vi 
lägger oss tillsammans nere i vardagsrummet och så sätter vi på varandra i tur och ordning. Haha. 
Det är nog säkrast att ta det han säger på allvar. Ingen rök utan eld. Borde anmälas. De äger inte 
huset de bor i och det sägs att de lever kollektivt med ett annat par och ytterligare en kvinna. Men 
bara ett barn i kåken.
  Jönson har en man som hon träffar från och till, men han är gift på annat håll och är inte särskilt 
intresserad av barnproblematik. Hon tror honom inte längre när han säger att han ska skilja sig men 
arrangemanget fungerar skapligt, så det är inte så mycket att diskutera. Man vänjer sig vid allt. 
Därtill kommer det alltid nya fredagar med nya restaurangbesök och nya möjligheter. Förr eller 
senare hittar alla någon att älska eller att dela sitt liv med.
  Herr Mellenkrans rakar sig och mår som en prins; sovit utmärkt, och far snart till sitt arbete. Gud 
vet var. Fru Mellenkrans kommer att sova ett par timmar till och sedan fördriva tiden med städning 
och meditation och ommöblering av vardagsrummet. Och barnen till skolan och så vidare. Vart alla 
katterna håller hus vete fåglarna, men snart kommer i alla fall den blåslagne Karin att vakna och 
påbörja en utdragen moralisk diskussion med sig själv, begränsad av lägenhetens väggar. Pojken 
kommer att förses med frukost, och skickas med pengar till Vivo. Och han kommer att komma 
tillbaka, dessutom med en kvällstidning, trots att hon inte bad om det. När hon får se förstasidan, 
så kommer hon att fatta varför. Han är tyst men läskunnig. Och hon ska snart konstatera att han 
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inte ens försöker prata; envist stängd mun, utom när han äter, vilket hon först kommer att roas av, 
sedan irriteras över, för att slutligen acceptera. Och pojkens föräldrar är så självupptagna att de 
missar det faktum att pojken inte sovit hemma under natten. Eller så är de inte särskilt oroliga; de 
kanske låter honom vara ifred, respekterar hans fria vilja att sova var fan han vill. Han är ju så gott 
som vuxen. Lite tystlåten men vuxen. Goda föräldrar, fina föräldrar. Fadern djurskötare på Skansen, 
modern säljer blommor någonstans i stan. Funderade länge på att skaffa ett barn till men när de 
väl kom till skott så blev det inget. Funderade länge på att adoptera ett barn. Funderar 
fortfarande. Och i mattegrabbens uthus ligger en död hund.
  Janne hette egentligen Jan-Erik. Ett vanligt namn på söner från landsorten. Dubbelnamn får barn 
vars föräldrar inte är överens. Många önskningar att ta hänsyn till. Kompromissar. Tar två korta 
namn och sätter ihop dem. Bara två och korta. Långa namn ska inte sättas ihop, även om det vore 
skojigt. Och inte fler än två heller. Brittmarielouise. Karlnilsstefan. Janne hette även Eriksson och 
Ulf; Jan-Erik Ulf Eriksson, var mycket riktigt 27 år gammal när han fick en kniv i bröstet. Född i 
Österbybruk i Uppland av trivsamma föräldrar som hade speceriaffär. Han hade inga särskilda 
ambitioner med sitt liv, annat än att skaffa hem och familj och ett jobb med arbetskamrater och 
dricka en halva Explorer på fredagskvällarna. Han gillade film, även om polisen är lite förfärad över 
hans likriktade videobandssmak. Han gillade också sport, var inte mer våldsam än någon annan, 
även om alla som kroppstränar äter anabola steroider, och var på teater senast i årskurs tre i 
grundskolan, ungefär lika gammal som husdjursmördarna. Han prenumererade, och gör det 
fortfarande trots att ingen kommer att läsa tidningarna längre, på Teknikens Värld; snygga 
färgbilder och genomtänkt styckesindelning, och Classic Cars; för breda textspalter. En oengagerad 
klädsmak; jeans, Levis 501, och några hantlar i garderoben, dammiga, oanvända; en present av en 
arbetskamrat en gång i tiden då Janne hade arbete. Fotoalbum med bilder från en charterresa 
någonstans. Skivsamling, bara CD; Guns & Roses, Bryan Adams, Whitney Houston och en Frank 
Zappa som han aldrig någonsin lyssnade på. Knappast alfabetisk ordning. Just Zappaskivan; 
Apostrophe, -74, fångar den manliga polisens intresse. På omslaget är klistrat ett rött hjärta och 
textat Puss Per på det. Man kan ana Zappas ögonbryn och haka bakom hjärtat. Per var för övrigt 
samma arbetskamrat som gav honom hantlarna, och ibland blommor. Numera FN-soldat på Cypern 
med sympatier på turkarnas sida. En retsam typ. Skrev några brev till Jan-Erik men fick inga svar. 
Den avlidne kunde inte tyda Per gräsliga handstil. Det är fortfarande rester av maginnehåll vid 
fåtöljen och askkoppen är likaledes full. Kattmat på golvet i köket. En oäten smörgås. Ett papper 
med kompakta meningar, fläckat av förmodligen sprit och cigarrettaska. Ner i polisens plastpåse 
med det.
  När rättsläkaren sågar upp Jan-Eriks bröstben och tar ut knivbladet, så passar Jan-Eriks själ på att 
lämna kroppen. I vanliga fall tar det inte så lång tid för själen att överge sin kropp, men av någon 
anledning bestämde sig själen för att stanna kvar ett tag till. Måhända nyfikenhet bara. Varken 
rättsläkaren eller hans assistent Sofia; gör praktik, 23 år och vanvettigt söt, ser att något händer, 
men en katt skulle ha sett den, men inte tyckt det var särskilt märkvärdigt, och en hund skulle ha 
blivit orolig utan att veta varför. Själen sipprar ut som ett rökmoln utan form, väller som en pust 
eller suck, och det sker ett pruttliknande ljud när den lämnar kroppen och stannar ett ögonblick 
strax under taket. Sofia skrattar klingande vackert och rättsläkaren ser generad ut. Själar har inget 
medvetande och inga tankar. De påminner om en samling uttryck bara, lösa ord och meningar, 
varav många felaktigt stavade, och fyller ingen funktion utan en kropp att sorteras i.
  Som om en avlägsen dammsugare hade körts igång, sugs det molnliknande ut genom en av de tre 
runda ventilerna högt upp på väggen, bort genom slingrande ventilationsrör och så småningom till 
den stora själbehållare där detta formlösa blandas med andra själar för att bli en jättesjäl. Huruvida 
jättesjälen återanvänds och pytsas ut i nya små krakar är obekant, men man kan förmoda att det 
är så det går till. Det kollektiva medvetandet har sålunda en logisk förklaring, ungefär lika 
strukturerad som en massa slumpade tangenttryck av ett ilsket barn. Knytnävar stora som 
hönsägg siktar mest på siffrorna: ho8745r7y5e4ry.
  Rättsläkaren finner sprickor under förhuden på dödingen och hans assistent tycks inte ta jobbet 
på allvar; hon fnittrar mest hela tiden. Snart dags att ta lunch, se till att någon annan tar hand om 
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henne resten av veckan, och skriva rapporten. Inget märkvärdigt; våldtäktsman eller brutal älskare 
får en kniv genom munnen och slutligen i bröstet, dock efter genomfört samlag i sittande ställning. 
Just kniven genom munnen är lite underligt; ansenlig kraft med tre utslagna tänder och en krossad. 
Nödvärn eller inte; detta är något mer våld än situationen kunde ha krävt. I den mån det verkligen 
är frågan om våldtäkt. Han har hårstrån; huvudhår, i munnen som inte är hans egna, därtill en bit 
skinn, hittade den av en slump mellan två tänder, som sannolikt inte är hans eget. Ska skickas på 
analys. Bitit och slagit, skavda knogar, höger hand, med tydliga ögonbrynshår fasttorkat i blodet.
  Rättsläkaren gör en tydligt onanerande rörelse med likets penis och assistenten fnittrar 
hysteriskt. Nästa gång ska han ta med henne till någon som blivit överkörd på Huddingevägen. Får 
se om hon skrattar då. Brukar vara svårt att räta ut alla dessa krossade ben, avslitna armar, 
splittrad skalle med hjärnan i en separat plastpåse. Som en byggsats. Djur; katter, hundar, rävar, 
kaniner, brukar hålla ihop innanför skinnet, även om skelettet är krossat, men människor slits itu. 
Inte alltid men ofta. Han böjer sig ner med öppen mun mot likets underliv och assistenten skriker 
förtjust. Jävla barnrumpa. Sex är allt de tänker på. Någonsin hört talas om Nostradamus? Hon 
kommer säkert att villigt låta sig knullas på en obducentbänk innan praktiken är över. Någon 
enfaldig AT-läkare som drar över henne, bägge berusade på utspädd desinfektionssprit med 
apelsinjuice och högljutt hyschande åt varandra i mörka korridorer. Rödflammiga ansikten som 
stånkar. Som grisar. Vad vet ni om riktig kärlek? Om passion och åtrå, om romantik och... har du 
någonsin hört Tjajkovskys första violinkonsert? Har du någonsin använt din kropp till något annat 
än att förbereda någons ejakulation i dig? Erkänn att du aldrig frivilligt läst en dikt och kunnat 
förstå den. Han täcker över kroppen med plastskynket, tar av sig handskarna och tvättar händerna. 
Hudsprickor. Föser henne framför sig, ut ur rummet. Subba.

- Katt i Mellenkrans knä, mycket riktigt vit. Så liten så liten. Ett nystan vit päls. Mellenkrans rörs till 
tårar av de små tassarna, den lilla spetsiga svansen och det massiva allvar som katten har i sina 
miniögon. Hon verkar lite skygg, så han låter henne rumstrera efter behag. Det är tisdagkväll och 
ljumt i luften. Katten kliver försiktigt upp i hans famn, ställer sig på sina bakben, på hans ena breda 
lår, och klättrar med framtassarna upp på hans bröst. Och inte förrän nu reflekterar Mellenkrans 
över det märkliga att det kommer olika katter varje kväll till hans hammock och sällskap. Det har 
tidigare varit katter häromkring men dem har han kört bort. Och så vitt han kan minnas har det inte 
frivilligt placerat sig en katt i hans knä sedan han var barn. Men Mellenkrans är i grund och botten 
en vänlig människa som accepterar sådant som tycks oförklarligt, som att det alltid regnar på 
natten när han tidigare på kvällen vattnat gräsmattan, därtill känner han en efterlängtad frid av att 
ha en katt i famnen, men har ännu inte formulerat tanken i ord. Och när katten lägger sig och han 
rör den försiktigt med sina stora händer och katten kurrar svagt, så infinner sig friden och hans 
tankar upphör i kontrollerad form. Han somnar.
  Katter söker ständigt bevis för att människan är en intelligent varelse, samt en smula värme. 
Mellenkrans har visat tecken på samordning mellan tanke och vilja, vilket säkert är något 
genomtänkt. Dessutom har han en mjuk kroppslukt, trots bristande personlig hygien. Katter är inte 
rädda för döden och de tror inte på ett liv efter detta, men de är envist fixerade vid att vilja veta 
sitt ursprung. Som om allt fram till nu var viktigt och det som sedan kommer är en annan historia. 
Katter sammanfattar mycket men struntar i framtiden. Katters förväntningar är bara mat och 
regelbunden avföring. Katter tror marginellt på förutsättningar. Ett visst kalkylerande inför vissa 
rörelser, men oftast slumpvisa val och i fullständig harmoni med omvärlden. Det finns katter på 
kant med sammanhanget, men de är sällsynta.
  Eftersom Mellenkrans sover, så ser han inte energiutbytet mellan sin kropp och kattens. Det är 
fullt synbart; som ett skimmer mellan dem. Katten hämtar intressant information, mest variabler 
och några villkorssatser, och sorterar hans känsloliv som tack. Tar bara några sekunder. Hade han 
varit vaken så skulle han säkert ha spjärnat emot; förflyttningarna sker samtidigt på alla platser, 
men att få en människa i sömn är en struntsak för en katt. Det finns mer avancerade trick; att få 
upp en konservburk till exempel.
  Krasch bom bang och en massa oväsen. Skrik och bråk. Man kanske skulle ringa polisen eller några 
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sociala myndigheter. Från början bara en lätt irritation och sedan all denna röra. In med ett par 
öronproppar. Bättre.
  Men innan dess har läkaren haft en dag fylld av missförstånd och gnäll. Bara det att komma i tid 
till morgonmötet tycks ha rubbat alla cirklar. Förvirring och oro. Något manligt biträde som ännu 
inte lärt sig vem som bestämmer, sitter med långa kvasifilosofiska utläggningar om vårdkvalitÈ och 
meningsfullt arbete. Idiot. Män utan utbildning ska inte jobba inom vården. Trots att mötet 
startade så tidigt så avslutas det inte förrän avdelningssköterskan sätter stopp. Alla har sin 
funktion. Någon som dött under natten drar med sig en massa trist anhörigarbete. Medicinsk 
geriatrik är botten. Måste verkligen söka en bättre tjänst. Osämja bland personalen; någon gråter 
inlåst på en toalett. En patient roar sig med att bajsa ner sig i dagrummet. Pissig lunch. 
Självbehärskning.
  Herr doktor häller upp en grogg det första han gör när han kommer hem. Bacardi & cocacola. 
Hundarna vill gå ut och återigen irriteras han över att hon inte hjälper honom med dem, att han 
överhuvudtaget har kunnat acceptera att kvinnan är hundrädd och klarat sig undan något som han 
egentligen borde kunna kräva av henne. Dock; hon läser spanska, liksom Jönson, men på ABF, och 
är inte hemma. Hon tycks föredra att vara ute och ränna istället för att ta hand om hemmet. 
Smygäter säkert p-piller. Han letar igenom badrumsskåpet; inte första gången, men hittar bara lite 
salvor och sömntabletter, tandborstar, nagelfil, skit och skräp. Hennes byrålådor; mera skräp. 
Strunt. Som bokmärke i Sidney Sheldons På Andra Sidan Midnatt hittar han en lapp, handskriven; 
någon frågar om lunch eller middag och ett telefonnummer. Det svartnar för hans ögon, hundarna 
gnäller. Tömmer groggen och häller upp en till. Ringer numret och väntar med signalerna tutande i 
örat. Efter den fjärde startas en telefonsvarare som säger Hej, det är Bosse, jag är inte hemma nu 
och så vidare och mannen låter normalt vuxen, kanske lite insmickrande och hånleende, kallt 
beräknande, sätter på gifta kvinnor, och läkaren säger inget alls, lägger bara på luren efter signalen; 
piip, kopplar hundarna och boxern kissar nästan på sig av lycka. Ska låta någon bygga en hundgård. 
Livet dikteras av hundar och en löpsk maka.
  Och på gården står hennes bil, svagt täckt av några års pollen, höstlöv och syranedfall. Orörd 
sedan en utebliven besiktning och numera automatiskt körförbud. Skämmer hela kvarteret. Men 
den har smält in i naturen, brun färg, ungefär. Sådant man alltid ser men inte engagerar sig i, har en 
förmåga att accepteras som något fullständigt normalt. Han noterar den, på samma sätt som han 
ser att brevlådan sitter snett och alltid har gjort det. Framtida sysselsättningar när inget annat 
finns att sysselsätta sig med. Ålderns höst. Hundarna drar åter mot dungen där de hade så kul i 
morse, men där finns ingenting längre, bortsett några löjliga plastband som polisen hängt upp för 
att spärra av området. Några småpojkar skräms iväg av hans uppenbarelse. Han släpper hundarna, 
som nosar ivrigt innanför plastbandens rektangel. En föraning om hundparadisets dofter.
  Karin, 27, lärarinna och folkpartist, har haft en smärtsam dag. De misshandlade delarna av 
kroppen har svullnat upp och det är inte kul alls. Studierektorns påtagliga irritation vid upplysningen 
om hennes planerade veckolånga frånvaro; blir en kärv månad ekonomiskt, och hennes plötsliga 
ilska Du har fan inte med att göra varför jag sjukskriver mig, och telefonluren slängd på bordet. 
Sprickan i telefonplasten syns tydligt. Utfall mot mördaren som bara sitter där, tyst som en möbel 
Och du då, din stumme fan, vafan ska jag göra med dig, gå hem för i helvete, försvinn, och sedan 
gråter hon och låter sig valhänt hållas om av honom, tröstas av ett barn. Han borde byta kläder. 
Med snorig näsa lånar hon ut sin slitna träningsoverall och en handduk, säger Gå och duscha, nu, på 
en gång. Han lyder, utan ett ljud. Hon går några varv i lägenheten, duschstril bakom stängd dörr, 
rastlös, Vafan ska jag göra, vafan ska jag göra, spränger i ansiktet, och plötsligt euforisk; 
inventerar kylskåpet och åstadkommer en köttfärssås, med skivade morötter, chili och soja, 
tillräckligt för dem båda. Han måste ju ha mat. Iklädd hennes skära träningsbyxor och likaledes 
träningsjacka med blött hår, kolliderar han med henne i dörröppningen. Byxorna är för korta och 
jackan ser inte riktigt klok ut. Lätt hysteriskt skratt. Han får en t-tröja istället. Vänder ryggen mot 
henne när han byter på överkroppen. Så tunn, så smal. Luktar hennes schampo och hennes tvål. 
Han står alldeles stilla när hon på några centimeters håll drar in hans lukt från en plats mellan hans 
skulderblad. Oberäknerlig. Han verkar ha torkat sig dåligt, men det är svett som fuktar huden på 
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ryggen. Hon ser den tydligt bryta fram, med ett öga; det andra är igensvullet. Förlåt, jag är lite 
störd. Nu gråter hon igen, maniskt. Han avvaktar. Drar snabbt på sig t-tröjan. Hans föräldrar har 
faktiskt blivit ordentligt oroliga nu, särskilt sedan de tagit del av löpsedlarna.
  Den här kvällen håller de flesta föräldrar sina barn hemma och det sker en mängd taxitransporter i 
hela Huddinge kommun. Stockholms innerstad töms på bilar, alla kör i söderort, ett fåtal kör vilse 
och hamnar i Farsta, Gladökvarn, Jordbro och någon ända ut till Ekerö Träkvista, vilket är löjligt fel, 
men kunden somnade och hur i helvete ska man kunna veta vilken väg han sluddrade fram innan 
han somnade i baksätet.
  Även fru doktor väntar tjugo minuter i telefon och får slutligen en bil, som hon känner sig tvungen 
att dela med två kurskamrater. Bosse sitter fram, och hon tackar för det. Hans uppmärksamhet är 
direkt ansträngande, även om han ser ganska bra ut. Hon känner mycket väl till att farbror doktorn 
har en liten fitta i stan som han träffar då och då, men har definitivt ingen lust att skaffa sig en 
älskare. Lust och lust; hon vågar inte. Kan inte ens föreställa sig tanken. Taxiradion är högt 
uppskruvad och chauffören dirigeras hånfullt av framsätespassagerarens Måste man inte kunna 
några gator innan man får köra taxi, har ni ingen utbildning, släpper de ut vad som helst på 
vägarna. Hon betalar tacksamt sin del av resan och Bosse griper tag i hennes hand när hon sträcker 
fram pengarna; Preciosa, desajuno conmigo un otro dÌa, och hon sliter sig loss och skyndar in i 
villan, utan att vända sig om.
  Redan när hon öppnar ytterdörren med blossande kinder, känner hon att något är fel. Hänger av 
sig kappan och tar av skorna. Huset är obehagligt tyst och mörkt, men hans ytterkläder finns där. 
Hennes hjärta dunkar. I vardagsrummets mörker ser hon hans profil i soffan. Var har du varit, är det 
dags att komma hem nu. Hon säger ingenting, ingen mening att säga någonting. Retirerar till köket, 
han kommer efter. Du ska väl förfan svara när jag pratar med dig. Han tar tag i hennes axel och 
vänder henne om. Spanskan, jag har varit på kurs, tisdagar är spanskakurs, skitsnack (han avbryter 
henne), jag vet minsann var du har varit, din lilla... hora (onej, inte en sådan kväll igen, snälla), jag 
vet minsann vad du håller på med. Spanskakurs, är det vad man kallar det; knulla heter det och 
ingenting annat, knulla. Hon lyfter sina händer framför ansiktet, men han slår henne i alla fall. Med 
glaset i ena handen slår han en lätt knytnäve i hennes mage, inga märken, aldrig ansiktet. Hon 
säckar direkt ihop, nästan lättad över att han slår henne så snart, inte efter timmar av 
förolämpningar och hot. Sparkar henne på låret, har skor på, svarta promenadskor. Din jävla hora, 
var det skönt, var han duktig, stor kuk, va, aaa (låtsad imitation av kvinnlig orgasm), mera, ge mig 
mera kuk. Sparkar henne igen. Hon har rullat ihop sig och skyddar sitt ansikte med händerna. Upp 
med dig din slyna, ligg inte där och... åla. Fortfarande blöt va, nyknullad va. Han har glaset i handen 
när han tar ett stadigt tag i hennes hår och lyfter upp henne i sittande ställning. Upp sade jag, upp 
med dig din hora, jag är inte färdig med dig, det ska du veta. Han drar henne upp i stående 
ställning, hon är knappa 160 cm lång, han är två decimeter längre. Se mig i ögonen och svara så 
jävla vänligt på frågan; vad heter han? Namn, tack. Hon har ansiktet nedböjt gömt i händerna. Han 
bryter bort den ena av dem. Titta på mig förfan och ge mig hans namn. Vad heter han, din kuk, din 
knullkuk som du horar med? Ska jag berätta vad han heter, vill du det? Eller ska du säga det själv?
  En rädsla, olik de vanliga rädslorna, fyller hennes kropp. Ska du klämma ur dig namnet ur fittan 
din? Han klämmer hennes hand tills hon kvider. Hör jag ljud, vad heter han; aj? Kan väl inte heta Aj 
heller. Kanske Kaj? Nej, det var fel svar, det blir straff. Häller groggen över hennes huvud, 
njutningsfullt långsamt, en straffande dusch. Seså, var inte blyg, ge mig hans namn. Han ställer 
ifrån sig glaset. Nu tar han tag i båda hennes händer och vrider dem tills hon skriker. Såja, nu börjar 
det likna något, vad heter han, kom igen, var inte blyg. Släpper en hand och slår igen, i magen; 
denna gång mycket hårdare. Tappar luften. Hennes rädsla är total. Han kommer att slå henne tills 
han tröttnar och det finns ingenting som hon kan göra, annat än hoppas att han inte längre ska 
roas av det. Men han låter som om han vore på gott humör. Hördu lilla fittsmälla, jag ska hjälpa dig 
att komma ihåg kukens namn. Han lyfter upp henne igen, nu hållande i hennes handleder. Lyfter 
henne så att hennes ansikte är framför hans. Blir stark när han är arg. Bosse, heter han. Visst heter 
han Bosse?
  Trots halvmörkret ser farbror doktorn att hon bleknar och han bryter mot den enda regel han 
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egentligen har vid misshandeln av henne och ger henne en högt placerad dansk skalle, strax 
ovanför näsan mellan hennes ögonbryn. Alldeles för hårt, hon svimmar omedelbart. Hänger som en 
docka i hans stigande ilska. Han blir lite förvånad, har just börjat reta upp sig och tänkte väl inte. 
Lägger ner henne försiktigt på golvet och kollar hennes andning. Ingen fara, hon återvänder snart. 
Fria luftvägar. Blandar en Rom & Cola, väntande. Spriten trycker på i blåsan. Han ställer sig framför 
henne och försöker fördela urinet jämt över hennes ansikte. Hon piggnar till, lamt värjer sig mot 
hans urinerande. Det är ganska kul en stund. Nej nej, blubb blubb, säger hon. Välkommen tillbaka, 
säger han. Vi har en del att diskutera, du och jag.

 KAPITEL 4 

- Kort paus. Mellanrum. Definitionen torde bli; utrymme som inte används till något, mellan 
utrymmen som används till något. Men det finns ingenting som säger att det okända utrymmet, dit 
vi ännu inte varit, överhuvudtaget existerar. Kan mycket väl vara den sista grenen på kedjan. 
Mellanrummet fylls snabbt av barn. Femåringar blandas med sexåringar. En och annan treåring.
  Återigen tystnad, trots att barn av naturen sällan är tysta. Inte ens när de sover. Barnen leker 
flipperspel med hjälp av varandra och en sluttning, vari en isbana gnidits upp under några månaders 
vinterkyla. Men ingen har kraft nog att sprätta iväg kamraten längs rampen uppe till höger, där en 
kvinna just försöker nonchalera att hunden hon är fastspänd vid, krystat ur sig något som kommer 
att fastna i någon annans grovmönstrade skor.
  Helt sant är det inte; förvisso en nybajsad hund i ett koppel, ledd av en kvinna, men i övrigt bara 
störningar. Man har utan förvarning bytt mast för sändaren och många blev utan bild. Ivrigt 
petande på stationsinställningar. Den var ju här, förra veckan, igår, för en sekund sedan, men inte 
längre. Flimmer, fragment av fyrfärg och stereoljud, ångande dofter och hud under fingertopparna. 
Små fjun som kittlade mot näsan. En rakad armhålas knappt märkbara strävhet.
  Karin, 27, snart 28, får dåligt samvete av de tomma vinflaskorna som fyller diskbänken. Tallrikar i 
blöt sedan dagar tillbaka. Brödsmulor och andra smulor. Hon står framför sitt köksfönster och ser 
hunden dra iväg med sin ovillige matte, följer ett intressant luktspår utanför promenadvägen. 
Undrar om hundar någonsin trampar i hundbajs. Det gör ont i ansiktet när hon rynkar pannan. 
Svullnaden är fortfarande i accelererande, men inte lika hastigt längre. Blåsvart runt ögat. En 
träningsvärksliknande känsla i höger överarm. En muskel som användes alldeles plötsligen och fick 
små bristningar. Hon konstaterade den när hon skulle ta ner en tallrik från ett skåp till vänster om 
sig. Alldeles nyss. Tappade tallriken. Pojken flydde till vardagsrummet.
  Karin diskar utan entusiasm. Karin flyttar oengagerat tomflaskor. Torkar ytor med disktrasa. Letar 
trycksvärtssvarta fingeravtryck på de vita skåpdörrarna, dörrposterna, lister. Runna droppar av 
kaffebryggarstänk. Misstänkta strån av timjan på spisen. Vad ska det bli av oss? Det var inte så här 
det skulle vara. Kan knappast vara förtjänt av detta.
  Utan att hon märker det så har det gått exakt ett dygn sedan picnicken mellan träden. Pojken 
uppfattar inte dygnsjubileet heller. Han sitter på sina smala ben i soffan och gnager koncentrerat 
på tummens nagel. Ett EKG skulle ge raka streck från de flesta adresser. Livsuppehållande men just 
ingenting mer. Hade Karin haft en TV så skulle han inte känna vare sig längtan eller intresse av att 
se på den. Strax under overksamheten skälver en vanmäktig panik; det bästa ur två sinneslägen, 
och det är förmodligen denna marginella rörelse som lamslagit alla ambitiösa funktioner. Han hör 
inte ens att kvinnan i köket just avslutat städningen; borde dammsuga också, och drar korken ur en 
flaska Sangiovese di Romagna -95.
  Som av gammal vana fyller hon ett stort glas med vatten och växeldricker vatten med vin vid 
köksbordet, nu sittande i ett mörkt städat kök. Inga levande ljus, inget mys. Borde egentligen sitta 
på en trivsam krog, en pub, någonstans bland andra människor, omgiven av diskussioner, kurtiser 
och regelrätta gräl, istället för denna tystnad. Alkoholen bedövar smärtan i ansiktet, men markerar 
den tydligare. Som en tjock kaka som växt innanför huden och slagit rot i pannbenet och kinden.
  Överst i tidningshögen ligger kvällstidningen med en hyfsad fyrfärgsbild på avspärrningsband i en 
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rektangel kring ett stycke förortsnatur. Tyvärr syns inte blodfläcken, vilket egentligen var 
meningen med bilden. På rullen fanns några rutor med röda fläckar, men nattredaktören föredrog 
vyn. Eller markerade fel bild. Någon journalist ringde polismyndigheten i området och undrade över 
mördarjaktens resurser, men fick svaret att de ansvariga gått hem för dagen. Knappast skäl att tro 
att fler mord kommer att begås. Mördaren kommer förmodligen att anmäla sig själv, haha.
  Ett krafsande på fönsterblecket skrämmer henne till medvetande. En gulfink, blåmes eller något 
annat litet flygfä. Fågeln förflyttar sig med nervösa rörelser i två plan. Den ser henne inte. 
Uppenbarligen. Letar mat eller projekterar ett framtida bo för sig och sina telningar. God utsikt i 
alla fall. Högre än träden nedanför. Beror mest på att träden är buskar, men sådana jämförelser 
skiter fåglar i. Och kvällssol. Krafs krafs.
  Så småningom kommer Karin att börja fundera på om hon inte borde prata med någon. Ringa 
föräldrarna, båda i livet och inte i äktenskap med varandra, eller någon god vän. Och så småningom 
kommer en massiv känsla av skam; att det var hon som fick honom att våldta henne. Att han 
kände att hon ville ligga med honom, vilket i och för sig var sant, och gjorde slag i saken. Minsann. 
Men för sekunden är hon mest bara berusad och avser att utöka detta med resten av vinet, vilket 
kanske inte är alldeles konstruktivt, men i alla fall en ambition.
  En hel verklighets värderingar och vanor, regelverk och rutiner, har plötsligen satts på undantag. 
Och just i detta ögonblick ser pojken att telefonens jack inte sitter i väggen. Han halvreser sig för 
att korrigera detta, när en mottanke ber honom hejda sig; det är inte hans telefon. Och en annan 
tanke frågar honom varför han befinner sig där han är, ytterligare en annan tanke upplyser honom 
om var han är, och EKG-papperet fylls av svarta bredbandiga streck med hysterisk energi.
  Genom berusningen tränger äntligen ljuden från hans högljudda gnyenden in i hennes huvud. 
Hundljud. Nästan skrik. Hon reser sig vingligt och hittar honom oroligt farande på golvet med 
händerna runt huvudet. Han går ner på knä, böjer sig framåt och låter ganska precis som en hund 
som markerar sin sorg, sitt revir. Han gungar fram och tillbaka, inte så olik fågeln på fönsterblecket, 
och hon finner sig vara oberörd av det hon ser. Ingen lust eller ens tanke på att rusa fram och 
försöka trösta. Lutar sig mot dörrposten och tittar.
  En lustifikation: Vad är det för människor i lägenheten? Måste man samla alla på ett ställe? Som 
att sjuka söker andra sjuka att vara tillsammans med. Bliv vid din läst. Kaka söker. Liten tuva 
välter. Gräset är grönare. Bättre en fågel. Hellre lyss till en sträng.
  Nej, han tycks inte märka att hon är där. Men nu verkar det bedarra något. Han snyftar mest. Ett 
kort anfall. Ett epileptiskt känslouttryck.
  Mest för att ha något att göra, går hon fram till honom och försöker få någon kontakt. Som att 
krama en fåtölj. Eller en hårt stoppad säck tvätt. Ingen respons. Hon återvänder till köksstolen och 
mörkret. Försöker hitta den tanke hon hade innan han började väsnas.

- Hela fotbollslaget klär av sig alla sina kläder, men behåller skorna på, och lägger sig ner i ett dike 
framför bussen, huller om buller, för fotograferingen. Mängder av män, samt ett par flickor, som 
dock har kläderna på. Det hela ska se ut som en muskulös ormgrop, det är fotografens avsikt, och 
bussens stora mängder kromade detaljer fungerar som en reflekterande vägg. Insmorda 
bröstmuskler och intetsägande ansikten. Det pågår ett samtal mellan en av spelarna och en annan 
spelares flickvän. En förbjuden förtrolighet. Något man hukar sig inför, viskande röster, hennes lätt 
avvärjande rörelser och hans dåligt återhållna glädje över att hon vill anförtro sig till just honom. 
Och här kommer en spelare som egentligen inte ville vara med, men som ångrat sig; det ser ganska 
mysigt ut, och har tagit av sig på underkroppen, men har en lång tröja med något nummer på 
ryggen som täcker genitalierna. Då är sessionen slut, fotografen tackar och spolar tillbaka den 
fyllda rullen. Spelaren som inte ville vara med, låtsas att han fortfarande inte ville vara med, och 
hoppas att ingen ser att han är halvt avklädd. Hans påtagliga nonchalans, lätt hånfull mot 
ormgroparna, armarna i kors över bröstet. Och den viskande spelaren ser oroligt på annans 
flickvän, hur hon söker sig till den ordinarie som nu tar sig upp ur gropen, och alla förtroenden 
tycks vara reserverade för den som kan lyssna, men resten av givande och kroppsligt tagande är 
förbehållet herr pojkvän. Lyssnaren känner en massiv svartsjuka och önskar inget hellre än att det 
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vore honom hon tittade på, med all denna värme och kärlek.
  Den som inga byxor har, han får gå med stjärten bar.
  Förhållandevis beslutsamt tycks pojken ha bestämt sig för något. Han byter de löjliga 
flickjoggingbyxorna mot sina egna, lätt luktande, och hänger på sig sin bomberjacka, samt sina 
skor. Dörren är låst från insidan, men nyckeln sitter i låset. Han stänger dörren tyst efter sig och 
småspringer nerför trapporna med mjuka steg. Och äntligen kontakt med hans tankar: Om hon 
hörde mig gå, så kanske hon springer efter och frågar vart jag ska. Hon kanske ber mig komma 
tillbaka, stanna hos henne. Önska saker av mig.
  Detta argumenterande upprepas i cirklar. Kontakt bruten.
  Sofia, 23 och läkarpraktikant, har en hand på sitt lår. Mannen bredvid henne låtsas inte om att 
han har handen på hennes lår, men det har han. Han känner henne inte, har bara varit medveten 
om hennes existens den sista halvtimmen. Huruvida hon existerar som person eller inte, är 
ointressant. Det är företeelsen Sofia som är av betydelse för mannen. Och eftersom hon inte tar 
bort hans hand, tar han detta som ett godkännande av företeelseutbyte. De är inte ensamma vid 
bordet. Där sitter mannens manlige kamrat och där sitter Sofias väninna. Flickorna anlände för en 
dryg halvtimme sedan, efter en kvarts väntan i kön utanför restaurangen; trevlig dörrvakt, hängde 
av sig sina jackor i garderoben och hann sitta i nästan två minuter vid bordet innan mannen och 
hans kamrat satte sig hos dem, utan att fråga om de fick göra det eller inte. Det sker ett samtal 
mellan de fyra som förhåller sig på följande sätt: Nonsensprat man till kvinna. Tillgjort fnitter kvinna 
till man. Menande blickar kvinna till kvinna och man till man. Nostradamus längtade också efter 
kärlek, men kunde konstatera att det alltid var de korkade grabbarna som fick knulla, medan de 
intellektuella pratade sönder sina tilltänkta partners. Sex är för djur och djur får alltid sex. Man 
behöver inte vara överens om sådana petitesser som samlag. Så länge ingen skriker högt, så är det 
bara att vara målmedveten och knäppa upp blusar och dra ner dragkedjor. Vill hon inte så får hon 
väl säga till. Vill hon, så är hon antingen tyst eller fnittrande eller på annat sätt icke-protesterande. 
Och; alla vill ha sex. Lätt som en plätt, så är det bara. Hela världen är fylld av sextörstande 
människor i diverse åldrar, som försöker tänka på annat än att det brinner mellan benen. Alla 
kvinnor vill ha sex och alla män vill ha sex. Ingen av dem vill ha problem, intellektualiseringar eller 
politiska diskussioner. Ingen vill veta att det finns barn som inte får äta sig mätta, att 
tändstiftsgapet ska vara 0,7 millimeter, att mjölk ska förvaras i temperaturer under +8 grader 
Celsius, att alla variabler ska initieras i början av alla program för att undvika löjliga slumpmässiga 
fel under kompileringens gång. Och vem är egentligen intresserad av ränteläget, om man istället 
kunde koncentrera sig på obegränsade mängder sex utan frågor eller diskussioner; ett evigt 
vältrande bland kravlösa kroppar, där man ständigt är potent och alla får orgasmer utan större 
ansträngning. All form av intellektualisering bygger på ett otillfredsställt sexualbehov. Att 
överhuvudtaget reflektera över annat än sina fortplantningsorgan är att ha gett dem för liten 
uppmärksamhet.
  Jönson sitter på en krog vid Mariatorget och får inget sex. Hon är ganska berusad, drack en flaska 
vin hemma innan hon tog pendeltåget till Södra Station, och försöker dricka sin öl långsamt. En 
man i övre trettioårsåldern har hållt henne sällskap en lång stund. Han har en påtaglig mage och 
ofriserat långt hår. Platsen framför honom på bordet är tom; av tre stolar valde han den närmast 
henne. Förmodligen har han problem med erektionen om han dricker; nykter minsann, och eftersom 
Jonsson är dragen så är konversationen en smula osammanhängande. En Falköpingsbo bakom 
henne blåser i hennes nacke. Hon låter sig blåsas på. Så länge hon får uppmärksamhet är hon nöjd, 
men helst skulle hon vilja bjudas på taxi någonstans. Värme och närhet, även med en okänd 
sovande kropp i en okänd säng.
  Dotter Mellenkrans har sex med sig själv. Mest för att hon kände sig ledsen. Hon är snart färdig 
och kommer sedan att somna.
  Dotter Mellenkrans pojkväns föräldrar har inte sex vare sig med varandra eller någon annan. De 
öppnar den numera låsta dörren; de flesta i Huddinge har börjat låsa porten på sistone, och släpper 
in sonen i huset. Han svarar inte på deras fråga Var har du varit, men verkar inte i övrigt tagit 
skada av ett dygns bortavaro. De låter honom gå upp till sitt rum och konstaterar sedan att han 
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faktiskt somnar utan störningar. Modern smygtittar. Och det är väl kanske på tiden att fadern 
bestämmer sig för att ta itu med sin son, försöka få någon kontakt med honom, kanske prata med 
hans lärare. Bekymrade föräldrar, älskande föräldrar.
  Herr läkare är inte särskilt bekymrad. Fru läkare kvicknade till av urinet och han har roat sig med 
att lyfta upp henne på köksbordet, där han klätt av henne naken, lagt henne på mage och gnider 
nu sitt kön mot hennes mun. Hon gapar lydigt och han stöter lite mot hennes gom. Han har 
placerat henne så att hennes mun är på ena sidan bordet och hennes stjärt på den andra. Bara att 
promenera runt i köket och välja vad han ska penetrera. Hennes fötter når precis golvet, så det 
hela är en ganska tilltalande anrättning. Hon har problem med att andas genom näsan och det roar 
honom. Dock har hon alltid varit dålig på att suga kuk, så han tröttnar efter en stund och går till 
hennes bakdelar istället. I det skumma ljuset ser de verkligen tilltalande ut. Han fingrar lätt på 
hennes kön och finner besviket att det är torrt. I skafferiet finns en flaska olivolja. Han fyller 
hennes mun med någon deciliter, förmanar henne att inte svälja eller spotta ut det, hon protesterar 
inte, och låter hennes mun smörja hans lem. Nu rinner visserligen oljan ut i hennes mungipor, men 
det gör inte så mycket; det är hon som sköter städningen av huset. På skoj tar han tag i hennes 
nacke och trycker stadigt mot hennes svalg. Oljan bidrar säkert till att han lyckas tränga ner i 
halsen. Riktigt underhållande faktiskt. Hon har äntligen lärt sig svälja kuk. Hade taklampan varit 
tänd, så hade han sett att hon blir blå i ansiktet. Hennes näsa trycks mot hans blygdben.
  Han ger henne luft och hon kräks en smula, medan han åter ställer sig bakom henne. Hennes fitta 
får hon ha för sig själv och sin jävla Bosse. Nu blir han arg igen och det gör hans stånd hårdare. Han 
rycker ner hennes stjärt i bättre position, hon slår hakan i bordskanten och huden under hakan 
skärs upp; blir hängande som en liten haklapp, och får precis in mynningen på olivoljeflaskan i 
hennes bak. Den sista smörjelsen, haha. Trycker lite på plastflaskan. Sedan ersätter han den med 
sitt kön och stöter onödigt hårt i henne. Det kluckar trivsamt av oljan. Små pruttliknande ljud. Runt 
pitten känner han hur hon vidgas, spricker, och han stöter allt våldsammare. En fantastisk stjärt. 
Han hade egentligen tänkt att hon skulle få satsen i halsen, men detta är minst lika bra, så det hela 
blir nog inte alltför långvarigt. Oljan har gjort hennes kön halt, så han försöker få in så många 
fingrar som möjligt i det, men hon är trång. Det spelar egentligen ingen roll, det är säkert mängder 
av nya bakterier därinne. Borde sanera med något. Tvål eller något annat rengöringsmedel.
  Han väljer mellan diskmedel för handdisk och diskmedel för maskin, men bestämmer sig för det 
förstnämnda. Lägger henne på rygg, lyfter upp hennes ben och ber henne vänligt att hålla dem rakt 
upp. Tar bort plastkorken på diskmedelsflaskan Änglamark och pressar in den så långt det går i 
hennes kön. Inte särskilt långt. Bara delen med gängor. Så doserar han enligt instruktionerna på 
förpackningen. Ett lätt tryck för en normal disk. Detta är knappast en normal disk. Lika så bra att 
ta i ordentligt. Undrar om livmodermunnen håller tätt, eller kan man trycka in diskmedlet hur långt 
som helst? Lätt besviket konstaterar han att den knappa deciliter diskmedel som fanns kvar, har nu 
försvunnit in i henne. Han låter flaskan sitta kvar, vinklar den uppåt så att han kommer åt hennes 
stjärt igen. Penetrerar henne åter, men nu utan frenesi. Det är helt enkelt ganska trist att knulla en 
halvt medvetslös kvinna.
  Han drar sig ur och avslutar med att onanera det sista. Ingen särskilt stimulerande utlösning. 
Sprut sprut, med marginell kraft. Låter henne ligga där hon ligger och tar sig en varm dusch. 
Påfallande tom i både kropp och hjärna. Inte särskilt nöjd eller på något speciellt gott humör. Inte 
ens arg längre. Inga funderingar på kreativa lösningar, inga hämndbehov. Just ingenting. En svag 
fundering på att ta en taxi in till stan. Jo. Vad ska han här att göra? Jävla röra. Men hundarna 
måste ut en sväng, så att de klarar sig tills han kommer hem i morgonkväll.
  Han hör inga ljud från köket när han klär sig. När han tänder taklampan därinne, ser han henne 
sittande på bordet framåtlutad. Fan vad hon ser ut. Gå och tvätta dig, människa.
  Hundarna har varit i garaget sedan han stängde in dem där senast, och deras svansviftningar gör 
honom varm om hjärtat. Människans bästa vän är i sanning hunden och detta är två bästa vänner. 
Dubbelt upp. Han struntar i att koppla dem, det är sent på kvällen och folk borde ha vett att hålla 
sig hemma. Och det goda humör han saknat hela dagen, anländer äntligen. Han visslar entonigt och 
hundarna håller ett öga på honom, medan de skvätter lite här och var bland grannarnas 

Torbjörn Skog – Borta Bra 29



trädgårdsambitioner. Han har händerna i den korta jackans fickor och promenerar med lätta steg 
fram längs de halvsovande villornas trottoarer. Hundarna följer parallellt hans riktning, men växelvis 
i trädgårdarna efter gatan. En av dem tycks få upp ett spår och far iväg. Den andre tittar efter sin 
kollega och tvekar in i det längsta. Husse visslar och det avgör saken. Bit ej den hand.
  Ett fascinerande spår, alldeles färskt. Labradoren kan identifiera tre djur som nyligen gått här. 
Spåret följer långa buskplanteringar, under bilar; det är inga problem att springa runt de parkerade 
bilarna och följa spåret på andra sidan, och sneddar över en gata. Nu ser han katterna, så det är 
bara att ösa på. Voff säger hunden och husse hör skallet i fjärran.
  Herr läkare uppmanar boxern att sätta av efter sin polare. Som ett skott. Raka spåret mot skallet. 
Herr läkare skrattar för sig själv. Vilka fina djur, så glada och vänliga. Och vilken kraft, vilken fart.
  Labradoren blir något förvånad när inte alla katter klättrar upp i trädet. Kattungen och den något 
större gula klättrar så att barken yr, men svartingen vänder sig bara om, som om ingen fara 
hotade. Labradorers känsla för mått är ganska begränsad, därtill är hundar normalt inte särskilt 
snabbtänkta. Hade hunden kunnat kalkylera sin motståndares potentionella kraft, så hade den 
förmodligen vänt. Den svarta katten river snabbt sönder båda hundens ögon, inte ens en halv 
sekund, i en gemensam rörelse med båda framtassarna och strimlar hundens mjuka nos. Sedan 
tycks den vara nöjd. Står avvaktande vid sidan av den ylande hunden, vars ena öra också ser 
tilltygat ut. Snabb katt. Hunden far iväg, lika raskt som den nyss anlände, men nu utan möjlighet 
att vare sig spåra eller se vem som lagt spåret.
  Som av en tillfällighet springer den rakt på boxern. Hundkrock, alla bilar, hundkrock, förmodligen 
personskador, skicka ambulans och brandkår och FN- soldater. Kan ingen se till att hundjävlarna 
slutar skälla? Lampor tänds i husen; vafan håller de på med? Kan han inte hålla dem kopplade? 
Borde anmälas, den jäveln.
  Labradoren missuppfattar boxern, den vet inte vad den krockade med, och tar en ny riktning på 
sin flykt undan all denna smärta i den övre framdelen av kroppen. Tillfälligheterna är inte på 
labradorens sida. Pendeltåget 23:45 från Stockholms C mot Södertälje gör inte bara mos av 
hundens innanmäte utan delar också kroppen i två nästan lika stora bitar, som vårdslöst studsar 
ett tag på banvallen tills rörelseenergin avtagit. Pendeltågslokföraren hann se att det var en hund 
han körde på, så han återgår till att förbereda inbromsningen inför Huddinge station.

- Och nu sitter det faktiskt några katter tillsammans igen och begrundar livet. Trots den svarta 
kattens självbelåtna min, redogör den allra minsta kattungen för sina slutsatser, vilka i kort går ut 
på att herr Mellenkrans mycket väl kan användas som transportör, men att frågeställningen är 
felaktigt formulerad redan från början.
  Vi är fast i konventioner, säger vitingen.
  I helvete, fnyser den svarta, det är erfarenheten av tesen som bevisar den.
  Genom att, fortsätter den vita katten, ständigt erfara och argumentera för något, så blir 
diskussionsämnet självförklarande. Men inte desto mindre fel. Som att vår existens enda syfte är 
att existera och ingenting annat. Det, om något, är väl att lägga ner alla ambitioner. Att acceptera 
att den sanning vi söker aldrig kommer att leda någonvart. Att det är sökandet som är sanningen.
  Men det känns ganska tryggt, säger den gula.
  Vad har du för alternativ, frågar den svarta. Utan att förvänta sig något svar.

- En svajande eftertänksamhet, men Jönson sätter sig ändå i framsätet i taxin. Mumlar Stuvsta och 
chauffören tycks känna igen henne. Han ler vänligt och använder körriktningsvisarna flitigt. Tick 
tack. Kvar utanför krogen står den halvfete man som var övertygad om att han hade henne med på 
noterna, och så slänger hon sig in i en taxi och försvinner bara iväg. Jävla knäppgök. Han 
återvänder in i restaurangen och hinner precis köpa sig två öl när sista beställningen går. Satans 
fyllkärring. Man gör sig till och vad har man för det?
  Taxichauffören är nog ung. Hon ser inte riktigt, men visst ser han ung ut. Han vänder sig då och 
då mot henne och ler med vita tänder. En liten svart muschtasch, men verkar blond. Eller bara 
tunnhårig. Han ler mycket. Hon försöker säga något, men rösten bär inte. Han säger något, leende, 
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men hon hör inte. Försöker urskilja musiken från bilstereon. Han säger; du mår inte illa, va? Nä, det 
tror jag inte. Är bara trött. Ska hem.
  Huddingevägen. Älvsjö. Han kör nog fort. Kör du fort, frågar hon. Verkar det som att jag kör fort, 
säger han. Ler. Hon lutar sig mot hans axel. Vill ha en axel att luta sig emot. Han låter henne luta 
sig mot hans axel. Hittar du hem till mig, frågar hon. Jag hittar, säger han. Han låter trygg. En 
sådan man skulle man ha. En som hittar och som tar en hem. Som har en stadig axel att luta sig 
mot. När han svänger så trycks hon mot honom. Behagligt.
  Hon vaknar av att bilen står stilla och hans hand puttar försiktigt på hennes arm. Vakna, du är 
hemma nu. Hon har inte alls sovit, kanske bara några sekunder då. Kan du se till att jag kommer 
isäng, säger hon. Okey, säger han och rätar upp henne i stolen, stänger av motorn och är på andra 
sidan bilen så snabbt att hon börjar misstänka att hon somnade igen. Han hjälper henne upp och ut 
ur bilen och hjälper henne att låsa upp porten och hjälper henne uppför trappan och hjälper henne 
låsa upp lägenhetsdörren och raka vägen in i sovrummet, där han sätter henne på sängen och 
hjälper henne av med skor och kläder. Han har kalla händer. Hon säger det; du har kalla händer. 
Förlåt, viskar han och reser henne upp för att få av hennes underbyxor. Hans mun är däremot varm 
och det lilla skägget killar på hennes nakna hals, killar på hennes bröst. Du är vacker, mumlar han. 
Det är säkert du också, sluddrar hon och låter sig läggas på rygg i sängen. Hinner nästan somna 
igen, men så är han tillbaka, utan kläder, och lägger sig ovanpå henne, särar hennes ben och 
försöker ta sig in. Du har kalla händer, säger hon. Plötsligt glider han bara in i henne. Det känns 
främmande, oväntat. Kroppen lever sitt eget liv. Men inte obehagligt, bara avlägset. I halvmörkret 
försöker hon fixera människan ovanpå henne. Provar med ett öga i taget. Han håller sig på raka 
armar och blundar. Hårlöst bröst. Ser koncentrerad ut. Omöjligt att hitta rytmen, så hon ligger 
stilla, lyfter lite lätt på underlivet. Oj, han råmar, stöter tydligare och hamnar tungt ovanpå henne. 
Hans blöta mun på hennes hals.
  Du använde väl kondom, frågar hon och somnar omgående.
  Han drar sig ur henne, torkar av det värsta på hennes överkast och lägger en filt över hennes 
kropp. Klär på sig och hittar hennes handväska på golvet. Tar tre hundra spänn ur plånboken och 
hoppas att han får en retur tillbaka till stan, men det är väl knappast troligt.
  Väl inne i bilen igen låter radiooperatören nästan förtvivlad. Jag måste väl ha en bil i 
Huddingetrakten? Färden går in till stan. Snälla? Ge mig i alla fall en tid. Med betoning på tid.
  Taxichauffören konstaterar att detta är kvällarnas kväll, även om mannen i baksätet vill att han 
ska leta efter en hundjävel, innan de tar sig in till city. Milen utan taxameter från stan, kompenseras 
ymnigt av diverse cirklande färder runt i kvarteren. Ingen hund. Kommer inte ens ihåg vad det var 
för sort. Kunden med den befallande rösten ger order; hatar sådana kunder, om att ta rakaste 
vägen till city. Varför det? Kan vi inte åka via Södertälje? Men säger inget. Trehundra spänn och 
nyknullad, med retur.
  I sömnen varnar Jönsons kropp om att det både måste kissas och kanske kräkas. Hon tar sig in i 
badrummet och sätter sig på toaletten. Illamåendet försvinner tillsammans med urin och sperma, 
de två senare ner i toaletten. Borstar tänderna; rutin, och kryper ner under täcket. Ett halvt minne 
av en manskropp, men somnar snabbt. Någon hade kalla händer.
  Och de rusar fram. Rörelse i sitt yttersta. Först framme vinner, resten är förlorare och får aldrig 
någonsin komma fram någonstans. Dömda till att upphöra på främmande mark. Och själva 
befruktningen går helt enligt planerna; den vinnande spermien tas emot med öppna armar och 
celldelningen startar i stort sett omedelbart. Fadern till embryot har redan glömt bort moderns 
ansikte och modern sover tungt; har inget minne av hans utseende, så när som på skägget på 
överläppen. Inuti Jönsons kropp pågår en febril alkoholberusad aktivitet. Om hon tidigare kände sig 
illamående, så är det ingenting mot vad som komma ska. Därtill kommer hon att få en smärre 
infektion i slidan, beroende på en bakterie som han delade med sig av, men hennes kropp kommer 
att snabbt ta livet av den, eller om det var flera, och låta alltsammans bli en ganska normal, dock 
illaluktande, flytning. Graviditeten framskrider utan störningar, opåverkad av bakterier och 
antikroppar. Jönson är på smällen och det kommer att ta ett tag innan hon inser det.
  Och i garaget finns det en boxer och undrar varför han blev så ensam. Han ligger på mage på 
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filten och ser att den andra filten är tom. Varför är den andra hunden ute; han vet inte vad det är 
för sort, men ungefär samma sort som han själv, förmodligen med den visslande hunden; en annan 
sort, och lämnat kvar honom här, ensam? Boxern ser mycket olycklig ut och suckar tungt. Han 
brukar i och för sig se olycklig ut nästan jämt, men det beror snarare på hundrasens företräden. 
Den boxer som inte ser olycklig ut, är förmodligen en schäfer.
  Och i huset befinner sig en likaledes olycklig kvinna som inte heller förstår någonting. Hon skulle 
nog kunna se lycklig ut, på det lätt generade blyga sättet. En kvinna som kanske exploderar i 
varmblodighet och passion i ett främmande sammanhang, bara man ger henne chansen. Snick 
snack. En kvinna i sina bästa år, allt vanligare ju äldre man blir, och fylld av både emotionella och 
fysiska smärtor. Trots det ligger hon på knä och skurar köksgolvet. Olivoljan är värst. Det går åt 
mängder av rengöringsmedel för att lösa upp den. Och smaken av oljan sitter i halsen, trots flera 
försök att kräkas och några koppar alldeles för hett kaffe. Däremot är kroppen vänlig nog att ge 
henne en lätt diarre, så att sprickorna i ändtarmsöppningen ska få en chans att läka. En 
överhuvudtaget påtagligt svidande känsla i underlivet, både fram och bak.
  Här torde finnas mängder av utrymme för hat och flykttankar, men istället en malande tomhet 
som främst går ut på att glömma så snart som möjligt. Inget hopp om någon förändring, snarare 
en önskan om att övergreppsfrekvensen ska hållas så låg som möjligt. Ett förmanande om 
förhållningsregler som hon känner till sedan gammalt. Dock är hon mycket lättad över att han åkte 
in till stan, och en mycket kort blixtrande önskan om att taxin ska frontalkrocka med en 
flygbränsletransport glimtar förbi. Men han brukar vara snäll ett tag efter varje gång. Som om det 
byggs upp under några veckor och måste ut över något. Eller någon. Hade det inte varit så, så 
hade det varit outhärdligt.
  Men han visar aldrig ånger. Blir bara något avlägsnare mellan angreppen. Det händer att han köper 
rosor som han inte ger henne direkt, själv; alltid ett blomsterbud, medan han är på jobbet. Eller 
någon annanstans. Det är väl ungefär så som folk lever; upp ibland och ner där emellan. Hon har ju 
sitt liv och han har ett mycket stort ansvar för hundratals sjuka människor. Naturligtvis blir han 
trött, till och från. Och hon är dålig på att ta hand om hans trötthet, så det kanske blir fel. Hade 
hon kunnat prata, sätta ord på hans behov och önskningar, kanske om hon varit lite mer känslig, 
intuitiv, så hade han säkert varit lyckligare. Måste bli bättre. Ge honom mera kärlek. Och förståelse. 
Offra något för honom.
  Just där bestämmer hon sig för att lägga ner spanskakursen. Därtill är inte näsan knäckt, bara 
svullen. Den mesta kraften måste ha tagit i pannbenet. Blir hemma några dagar. Jag ska bli bättre. 
Han kommer att bli förvånad.
  Ytterligare ett beslut; klär på sig, en sjal runt huvudet som skuggar ansiktet, skor, bultande 
hjärta, sveda på sina håll. Låser ytterdörren efter sig, allmänt förekommande uti Huddinge, och går 
raka spåret till garaget. In, utan tvekan, genom dörren bredvid garageporten, som om hon hade ett 
ärende därinne, något som skulle hämtas, ignorerar de ormar som ringlar på golvet, som man kan 
trampa på utan att de bits, men om man blir rädd för dem så dödar de, och bryr sig inte om 
spindelnäten med tusentals handflatestora håriga spindlar i taket som stryker mot hennes ansikte. 
Utan att tända några lampor lägger hon sig på det hon upplever vara en filt och täcker ansiktet och 
halsen med händerna. Gör sitt bästa för att lugna hjärtat, men det bultar ursinnigt. Tänk på något 
kallt. Människor som fryser ihjäl utvecklar blödande magsår innan de dör.
  Boxern har snurrat lyckligt, och en aning undrande, runt hennes ben ända sedan hon kom in i 
garaget, och nosar nu försiktigt på hennes händer. Visst identifierar han henne. Hon; han vet inte 
att hon är en hon men han gissar, är den underliga hunden som är så skygg. Boxern har inget 
särskilt nyanserat minne; han delar in andra hundar i grupper. Farlig eller inte. Det räcker. Den 
visslande hunden är farlig. Men hunden med de ängsliga rörelserna är inte det. Jo, det finns en 
grupp till: Sådana som kan vara farliga eller inte, men som man biter. Boxern nosar lite till. Hon är 
definitivt inte dräktig. Skumma dofter därnere. Synd. Därtill inte farlig. Men mycket orolig.
  Boxern, som tror att alla andra djur också är hundar, lägger sig ner bredvid henne, med sin rygg 
tryckt emot hennes darrande kropp. Beskyddarinstinkt eller bara en tillfällighet. Hundar har sällan 
sällskap av andra hundar. Det är människor som ger dem sällskap. Boxern verkar förnöjd när den 
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släpper ut en lång suck; den andra hunden har flyttat in i huset och den rädda har flyttat till 
garaget.
  Skulle hunden kunna ha tänkt, men gör det naturligtvis inte.
  När hunden varken biter eller skäller på henne, blir hon mera rädd, och nu utan att veta varför. 
Kroppen skakar i smärre panik. Och när hunden lägger sig bredvid henne och tycks ge av sin 
kroppsvärme, brister hon i gråt.

- Vid den här tiden på dygnet, sent, sover både herr och fru Mellenkrans, återigen väldigt nära 
varandra. Dock inget sex innan sömn, men det gör inte så mycket. Måttlighet är ordet för dagen. 
Fru Mellenkrans har ännu inte konstaterat det, men herrn har slutat snarka. Och hans drömmar ser 
något annorlunda ut än normalt, fast det kan ju inte frun känna till: Det är frågan om en teknisk 
konstruktion. En sorts farkost. Något mittemellan en ubåt och en rymdraket. Plåt som ska svetsas, 
en självbärande sandwich-konstruktion, som en husvagn, med isolerande frigolitplattor emellan. 
Mellenkrans har handskar på sig, för plåten är vass och styv. Med hjälp av gassvetsen värmer han 
plåten och formar den mjukt rundad med en bred trähammare. Blir faktiskt mjukt som sammet. En 
svag rundning och en ypperlig svetsskarv till nästa plåt. Genom att punkta försiktigt och inte för 
långt, så klarar skarven att inte bli rynkig mellan plåtarna. Svårast är insidan, där frigoliten orimligt 
klarar svetslågan och stängs inne av likaledes rundade plåtsjok. Men det är bara detaljer, ingen 
helhet. Och även i drömmen är han undrande över vad bygget ska bli. Dock är han säker på detta 
farkostliknande syfte. Å andra sidan har han inte tid att fundera så mycket; frigoliten tar faktiskt 
eld om han inte är koncentrerad och trähammaren känns uppfodrande. Det sjunger i plåten av 
slagen. Svettig plåtdomptör med svets i ena handen och en trubbig hammare i den andra.
  I sömnen känner fru Mellenkrans sin makes muskler röra sig. Man kan ju alltid gissa vad hon 
drömmer om. Har ett leende på läpparna.

- Och så blev det morgon igen, även denna dag. Tre små katter har spelat Gin Rummy hela natten 
och blinkar trötta med alla sina sex ögon. En återkommande osämja har stört spelet, men katter 
vet reglerna för fair play och har låtit den svarta katten vinna flest omgångar. Katter är mycket 
duktiga på att fuska i kortspel.
  En läkare har motvilligt haft föga intressant sex med en kvinna han brukar hälsa på, med tio 
minuters förvarning via mobiltelefon, och det har hänt att han förvånats över att hon alltid är 
hemma. Hon är någonsorts sjukvårdbiträde i tjugoårsåldern, vet inte så noga, och löjligt tjänstvillig 
men fantasilös. Han klär på sig och ignorerar hennes försök att få honom tillbaka till sängen. Kastar 
en snabb blick på hennes smaklösa inredning; affischer, puffiga gardiner, fylld anslagstavla med 
krafs och vykort, och mumlar något hon inte uppfattar, men som hon tolkar kärleksfullt till sin 
fördel. Ytterligare en meningslös arbetsdag följer en relativt meningslös natt.
  En blåslagen kvinna; det finns två, vaknar vid sitt köksbord med en besvärande huvudvärk. Karin 
känner inte heller någon större mening med denna dag. Nåväl, snart får hon besök.
  Den andra misshandlade kvinnan lyckades naturligtvis inte somna i garaget, lämnade så 
småningom hunden och lade sig i sin egen säng i sitt eget rum i stället. Att farbror doktorn inte var 
hemma behövde hon inte ens kontrollera, men gjorde det ändå. Hennes bäddning av hans säng var 
lika orörd som tidigare. Fullständigt normalt. Det icke-normala denna morgon är att hon fortfarande 
gråter. Något har slagit slint i huvudet. Hon brukar inte gråta, bara snyfta.
  Och herr Mellenkrans känner sig både utvilad och utmattad av sin sömn. Värkande muskler men 
klar hjärna. Han rakar sig noggrant och äter en summarisk frukost; havregrynsgröt med lingonsylt, 
utan mjölk. Till hans förvåning är han ensam vid bordet, men störs egentligen inte av det. Bara en 
svag undran om inte resten av befolkningen i huset borde ta sig upp. Dricker kaffet i samband med 
skosnöreknytningen. Solen skiner ute, så det blir en vacker dag. Mellenkrans hummar på någon 
melodi. Fru Mellenkrans brukar inte tycka om att herrn hummar, men hon sover fortfarande. Herrn 
beger sig till sitt löneslaveri. Inte plåtslagare.
  Jönsons son vaknar, före sin moder. Ser raden av kläder leda in i hennes sovrum. Dörren är 
halvöppen, så han följer spåret till hennes säng. Modern luktar gammalt vin. Hela hennes sovrum 
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luktar gammal alkohol och en smula svett. Sonen vänder sig äcklad om och dricker tre glas kall 
mjölk i köket, innan han, med oborstade tänder, beger sig till skolan. Han har en snygg plan som 
han vill diskutera med sina vänner. Inte fånga katter eller hundar; detta är häftigare, för att inte 
säga smartare. Skolan börjar inte förrän om någon timme, men han har inte ro att vänta. Och som 
alla barn så tar han ingen notis om det vackra vädret, men skulle ha gjort det om det regnade. Barn 
förutsätter de bästa förutsättningar. När de så småningom växer upp, lär de sig att livet inte är 
rättvist och att det är säkrast att förvänta sig det värsta, i den mån man ska förvänta sig något 
alls.
  Sonen Mellenkrans sover tungt och kommer att försova sig.
  Liksom sin syster.
  Moder Mellenkrans är hopplöst förlorad i eviga drömmar, helt koncentrerade på sex, med små 
avbrott av förlossningar.

- Fisk fisk fisk. Tre små guldfiskar ligger och funderar på livet, var och en på en bastmatta med 
reklam från Esso. Trycket är av den vattenlösliga sorten, så fiskarna undviker att ligga på de delar 
av bastmattorna där det är färg. Det är härligt i solen. Bortsett en och annan oidentifierad fisk som 
passerar och skvätter sand på dem, kunde man inte ha det bättre. Två av guldfiskarna har 
solglasögon på sig, medan den tredje just tagit av sig sina för att kunna smörja sin runda lilla kropp 
med en fuktighetsbevarande kräm; Nivea sun milk, UVA+B filter och Vitamin E. Solskyddsfaktor 6. 
De småpratar om alla guldfiskflickor de träffat och den smörjande fisken påstår sig ha spritt sin 
mjölke över tusentals ägg. Alla är överens om att man sällan vill veta fiskkvinnornas namn eller vad 
de sysslar med, när de inte simmar omkring och lägger ägg.
  Inom loppet av en halvtimme har solen förvandlat fiskarna till något russinliknande och den 
insmorda fisken är den sista som envisas med att framhålla ungkarlslivet som något att föredra. 
Han säger: Visst vill jag ha barn, bara jag slipper ta hand om dem. Men ingen hör honom längre.
  Pojkens fader ringer sitt arbete och sjukskriver sig för sjukt barn. Rösten i andra änden av AXE-
sammankopplingen; djurskötarchefen, skrattar gott, väl medveten om att det barn som åberopas 
är minst sexton år, men fadern står på sig. Och lägger på luren. Faderns fru; pojkens moder, nickar 
gillande och beger sig till sitt blomsterarbete, inte utan en gedigen stolthet över makens 
handlingskraft och engagemang i sin avkomma. Sedan händer ingenting. Fadern blir sittande rådvill 
och undrar vad han ska göra. Prata med sin son, visst, men om vad? Ringa någon; jourhavande 
medmänniska, giftinformationen, bostadsförmedlingens talsvar, och be om råd?
  Med dröjande steg rör han sig i riktning mot pojkens rum, knackar försiktigt på dörren. Tryckande 
tystnad. Knackar igen. Konstaterar att dörren är låst och knackar hårdare. När knackandet övergått 
i knytnävsbultande inser han att ingen kommer att öppna. Kikar i nyckelhålet och ser änden på 
nyckeln spärra vyn in i rummet. Några bedjande Snälla öppna, knack knack och drar sig tillbaka för 
enskild överläggning. Naturligtvis ska ungen få vara ifred om han vill det. Men han kan väl 
åtminstone svara på tilltal. Inte ens musik från rummet. Fadern konstaterar att han inte ens vet 
vad pojkens flickvän heter, hon som var där i flera timmar häromkvällen och inte setts till sedan 
dess. Hon som ser lätt mongoloid ut. Är det hos henne han varit förra natten? Han kanske knarkar. 
Hamnat i dåligt sällskap. Fadern konstaterar att han inte vet vad sonen håller på med, vad han har 
för intressen eller vilka människor han umgås med. Men grabben är inte särskilt pratsam; det gäller 
även resten av familjen, så det är inte så lätt att veta. Och man ska ju inte tränga sig på. Vill han 
ha hjälp, måste han väl veta att hans föräldrar alltid ställer upp. Det vet han väl? Under några tiotal 
minuter funderar fadern på att ringa sin far; pojkens farfar, men kan inte komma på något vettigt 
sätt att formulera problemet på. Min son har låst in sig på rummet. Jag känner mig otillräcklig. Hur 
vet man om ens barn far illa. Vem kan man vända sig till när man är orolig för att man vet för lite. 
Hallå.
  Farfadern brukade alltid säga: Om ett skrivbord är rörigt, så kan man ju föreställa sig hur det ser 
ut i huvudet på den som äger skrivbordet. Fadern har aldrig förstått vad han menade. Ett tomt 
skrivbord måste på dessa grunder påvisa en tom hjärna. Och farfaderns skrivbord var alltid i 
minutiös ordning; pennstället i mässing med de tre reservoirpennorna bredvid varandra, som smala 
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manöverspakar i ett mahognyrymdskepp. Skrivunderlägget i läder. Den svarta bakelittelefonen i 
ena hörnet av bordet, vars sladd alltid hängde otrasslat ner i en estetisk spiralvriden båge. 
Inskjuten hjulförsedd stol som stod exakt i mitten med ryggstödet mot skrivbordskanten. Bakom 
farfaderns rygg, när stolen var utdragen; hela denna vägg av olästa böcker, hela grupper av 
liknande bokryggar, som uppslagsverk, vars enda syfte var att samla damm och ge ett myndigt 
intryck. Det är förmodligen därför det inte finns vare sig skrivbord eller böcker eller myndighet i 
pojkens föräldrars hus. Hade det varit bättre om det funnits stränga regler; som att dörrar inte får 
låsas från insidan. En rysning av halvt bortglömda obehag av rädsla för hot om våld, men inga 
minnen av fysisk bestraffning.
  Vid det här laget är fadern alldeles svettig och misstänker för ett ögonblick att han fått feber. 
Det rinner under armarna och dropparna fuktar byxlinningen. Otillräcklighet. Men vafan ska jag göra 
då? Ska jag sparka in dörren, tvinga grabben att prata med mig? Pojkens stamning gör ju inte 
saken lättare. Tvinga honom berätta vad han sysslat med de senaste fem tio åren och vad han 
avser att göra med resten av sitt liv, sin framtid och jävlar vadå?
  Han har ju bra betyg. Det har han. Inga överdrivna rader av femmor, men påtagligt läshuvud och 
tydligen noggrann. Fadern har inte pratat med någon av pojkens lärare någonsin, men har 
åtminstone sett betygen. Jag har ju pratat med honom, men han säger ju ingenting. Om något 
hade varit fel; skulle han då inte ha pratat med sina föräldrar? Eller på något sätt visat att han inte 
mår bra?
  Fadern kan inte förklara sin vånda. Är bara så övertygad om att något är fel. Brukar sannerligen 
inte hålla på med självrannsakningar av den här sorten. Vafan; vi är ju en lycklig familj, är vi inte? 
Vad kan man begära, mer än det vi redan har? De flesta vuxna människor skiljer sig eller längtar 
efter ett annat liv eller säger Om jag vann en miljon så skulle jag gå ut genom dörren och aldrig 
mer återvända. Vi har aldrig sagt så. Vi är lyckliga och nöjda med det vi har. Här drabbas han av en 
isande rädsla och ringer till hustruns arbete. Ingen svarar, trots dussintals signaler. Ringer igen och 
ännu en gång. Inget svar.
  Så ringer plötsligt telefonen. Hustrun. Han skriker Var har du varit, jag har ringt och ringt. Hon är 
tyst en stund och låter uppriktigt förvånad när hon säger Jag hade kunder i butiken, vad är det 
med dig. Och sedan med ett mycket oroligt, nästan hysteriskt tonläge Vad har hänt, har det hänt 
något, svara då. Och han lugnar omedelbart ner sig och säger Nej nej, jag blev så orolig för allting, 
förlåt, jag vet inte vad som tog åt mig. Hon hämtar sig fort, men låter fortfarande skärrad Har du 
pratat med honom, men han svarar som det är, att han inte fått någon kontakt med sonen, och 
hon undrar vad han då sysslat med i tre timmar och han får ett monumentalt dåligt samvete över 
att han tvivlat ens en sekund på att de skulle vara lyckliga, och har just ingenting att säga. Hon 
säger Jag ringer senare, det kommer kunder, och han hinner inte säga att han älskar henne, han 
brukar inte säga det ofta eller ens ibland, och hör att hon lagt på luren.
  Handlingskraft. Raska steg upp till pojkens rum och hårda knogslag på dörren. Öppna. Öppna, 
säger jag. Inget svar. Som ur en amerikansk deckare försöker han att slå in dörren, först med axeln 
och sedan sparka upp den. Amerikanska dörrar är uppenbarligen ganska tunna. Men nu måste 
dörren upp. Jag har tvivlat på min hustru, för denna ungjävels skull. En kraftig hammare från 
städskåpet, bör finnas i varje hem, och en fyrkantsskruvmejsel med slagtåligt handtag, körs in 
mellan dörr och dörrkarm i höjd med dörrhandtaget. Trät är imponerande segt, tur att det inte 
brinner någonstans, för detta tar verkligen tid, och han är tvungen att hacka bort omgivande trä 
runt handtag och lås. Avslutar med en kraftig spark som får honom ur balans. Han faller framstupa 
in i rummet när dörren far upp. Han tänker; det var länge sedan jag sist var i detta rum. Sedan 
tänker han inte så mycket mer. Med hjälp av ståltråd fäst i det övre gångjärnet på garderobsluckan 
strax under taket och andra änden runt pojkens hals, och antagligen tidigare stående på den nu 
omkullsparkade stolen, har pojken avslutat sitt liv.
  Fadern får omedelbart följande reflektioner, i kronologisk ordning: Vilket hållbart gångjärn. Där ser 
man fördelen med ett gammalt hus.
  Och sedan: Han är alldeles blå. Och röd, där ståltråden skurit in i halsen, och ner på hela 
överkroppen. Och golvet. Vidöppna ögon. Hakan pressad mot bröstet.
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  Och sedan: Han är naken. Så späd. Missfärgad. Blir aldrig vuxen.
  Och sedan: Tystnad. Tomt.
  Och sedan: Men... varför har han gjort såhär? Varför har han inte sagt något? Varför trodde han 
inte att vi kunde hjälpa honom?
  Och sedan: Varför har du gjort såhär? Med vilken rätt har du gjort såhär, med vilken rätt tar du 
ifrån oss våra liv, med vilken rätt förstör du ditt eget jävla liv och din pappas liv och. Med vilken 
rätt. Din mamma.
  Och sedan: Men vi är ju en familj. Vi hör ihop. Tillsammans. Man kan inte bara försvinna. Det går 
inte att bryta bort en bit ur en familj. Du får inte göra så. Du kan inte göra så. Hör du? Du kan inte 
göra så. Det är inte rätt. Man får inte bara försvinna, det går inte, man kan inte, du får inte.
  Och sedan: Jag förbjuder dig. Du är inte ensam, fattar du det? Du är inte ensam. Vi är tre 
stycken, tre. Inte ensamma. Vi är tillsammans. Vi har varandra.
  Och sedan försöker fadern få liv i sin son, genom att ta ner honom från väggen. Han skär sönder 
händerna på den spända ståltråden, innan han med hammarens hjälp, stående på mördarstolen, slår 
sönder gångjärn och infästning, strax under taket. Pojken faller handlöst ner på knä och vidare på 
sidan. Ligger som ett hoprullat bylte. Trots att sonen uppenbarligen är mycket avliden, så gör 
fadern fåfänga försök med konstgjord andning. Och detta utan att ta bort den hårt åtdragna 
ståltråden runt pojkens hals. Kalla pojkläppar. Blå i ansiktet. Finns inget liv att rädda. Finns ingen 
framtid. Finns inga ursäkter som kan göra något ogjort, eller ens förlåta. Finns inga streck att 
stryka. Det finns bara sorg och varför och vad gjorde vi för fel.

 KAPITEL 5 

- Jag är inte samma nu, som då. All smärta och alla minnen satt i min kropp. Barlast. Och här är jag 
och jag undrar; var är kärleken då? Förbannade jämmerdal. En massa maggropar och tunga 
huvuden. En massa snabbt bortglömda firmamärken och företagsprofiler.
  Kroppar är ett otyg.
  Och återigen ligger en illa tilltygad manskropp på rättsläkarens rostfria bord. Avloppsbrunn i 
fotändan. Gud har hört bön och den forne fnittrande assistenten är utbytt mot en mer allvarlig 
manlig sådan. Men i sak ingen större skillnad. Sällskap är alltid irriterande och denne unge man har 
omedelbart skaffat sig en ovana att stå mycket nära och ställa frågor, peka, undra. Han luktar 
något sött rakvatten eller parfym, och gör herr rättsläkare orolig, nervös.
  Kroppen på bordet är av det unga slaget. En självspillare. Ingen plats i himmelen. De beundrar 
pojkkroppens synliga brist på defekter. Inga ärr, inga leverfläckar, fri från åderbråck och celluliter. 
Bortser man från den bit ståltråd som sticker ut strax under höger öra och snittet runt halsen, så 
är kroppen i det närmaste perfekt. En smal ung man med spensliga lemmar och hårlöst bröst.
  Assistenten andas tungt och står alldeles för nära. Rättsläkaren svettas påtagligt i pannan. Det 
måste finnas ett outtömligt behov av att utbilda folk till läkare. Ständigt dessa lärjungar. 
Rättsläkaren låter sin behandskade hand göra en smekande rörelse över bröstet på liket. Ett stycke 
kropp, ett arbetsmaterial utan liv. Ett dött ting. Men kroppen bredvid honom skälver av levande 
innehåll och även assistentens hand rör vid liket. Hand på stelnad mage. Hand förflyttar sig till 
annan levande hand och låter gummiklädda fingertopparna beröra gummiklädda knogar. 
Rättsläkaren stirrar stint på händerna, men ser i ögonvrån att lärlingens ansikte är bara någon 
decimeter från honom. En massiv förväntan i de levande kropparna. Den ena handen låter den 
andra handen gripa den. Smekande tvagning. Andedräkt mot kind. Det råder inga tvivel längre.
  Inte här, säger rättsläkaren, någon kan komma. Han täcker över liket med ett plastskynke och 
tvättar som hastigast händerna. Handskar i sopkorg. Assistenten tvättar också sina händer, 
ständigt leende, men har den goda smaken att använda ett annat handfat; det finns två. Som 
husse och hund tar de sig ner till omklädningsrummets handikappanpassade toalett. Assistentens 
mun är varm och öppen. Rättsläkaren slickar hans mungipor, hans gom och rullar sin tunga runt den 
andres. Lärlingens händer innanför resårlinningen på hans sjukhusuniform, släpper ut det erigerade, 
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smeker med båda händerna. Böjer sig ner, på knä, drar ner rättsläkarens byxor och låter lemmen 
alltför långsamt glida in i munnen. Han är alldeles för feminin för min smak, tänker rättsläkaren och 
flyttar ynglingen till handfatet, där han reser honom upp och drar resolut av honom byxorna. En 
smal lätt böjd penis. Han trycker sin kuk mot den andres, som en fäktningsscen, och återupptar 
sitt kyssande av hans mun. Varsin hand onanerar främmande kroppsdelar. Smal penis ejakulerar i 
varma vågor mot rättsläkarens buk. Och ynglingen går åter ner på knä och fortsätter sitt avbrutna 
arbete med munnen och händerna. Det knakar oroväckande i handfatet när rättsläkarens ryggslut 
häver tungt mot det. Han känner sig alldeles utelämnad och njuter av det, njuter av att låta sig 
behandlas, användas, slukas. En mycket tidig förvarning om förestående orgasm. Lärlingen borde 
känna att något är på gång, men allt ivrigare mun, tydligare händer; den ena runt pungen och den 
andra runt de delar av kuken som inte munnen når. Rättsläkaren mumlar Jag älskar dig och låter 
det komma i hans mun.
  De två männen står lutade mot porslinshandfatet, vars fästen tydligt böjt sig något neråt, hårt 
hållande om varandra. Den yngres läppar mot den äldres hals. De är nästan lika långa; rättsläkaren 
har ett par centimeter till godo, men tunnare hår. Dock samma mellanblonda hårfärg. Och en 
påtaglig antydan till mage. Han viskar Jag vill träffa dig igen, och den andre kysser hans hals och 
nickar instämmande.
  Och på obduktionsbordet ligger en kall pojkkropp som alla glömt bort. Nej, det är inte sant, men 
pojkkroppen fortsätter att vara ensam, ända tills lunchtimmen är över och rättsläkaren med 
sällskap kommer tillbaka och petar ur ståltråden. Det görs inte så mycket mera med kroppen. En 
allmän tvättning bara, förberedande av den sista vilan. Inga skämtsamheter om könsdelar eller 
annat vanvördigt. Till och från sker små uttryck för kel och kärlek mellan de båda levande männen, 
men det är väl sådant man får lära sig leva med.
  Mera toaletter. Denna i en sorts skola för små snälla barn. Tre små pojkar har på något sätt 
lyckats få med sig en flicka från en lägre årskurs in på toaletten och har låst dörren noga. Finns 
bara ett sätt att låsa en toalettdörr. Under hot om våld har flickan klätt av sig på underkroppen 
och de små pojkarna undersöker henne noggrant. En av dem håller i hennes armar, stående bakom 
henne, medan de andra två sitter på huk och studerar det som så småningom ska bli ett kvinnokön, 
men fortfarande är hårlöst och relativt ointressant. Hon luktar svagt av kiss. En tät stämning av 
outvecklad åtrå fyller rummet men pojkarna vet inte riktigt vad de ska göra med flickan. Visst vet 
de hur ett samlag går till men ingen av dem vill vara den förste att försöka. Flickan verkar inte vara 
särskilt rädd, men hon upprepar envist Gör mig inte illa, snälla. En av pojkarna petar prövande på 
hennes slutna könsdelar. I fjärran hörs en ringsignal; rasten slut. Den andre pojken petar också och 
försöker hitta en öppning. Icke. Vill du kolla, frågar de hukande pojkarna den som håller i henne. Nä, 
säger han, låt henne gå. Vi skiter i det här. Lättade över att någon sade de förlösande orden, 
lämnar pojkarna flickan ensam på toaletten och kommer något försenade till en lektion i fysik, där 
den överårige läraren gnider en penisliknande ebonitstav med ett kattskinn, för att påvisa 
förekomsten av statisk elektricitet. Pojkarna fnittrar, liksom flera av sina klasskamrater. Pojkhumor 
har en märklig förmåga att vara fixerad vid sina egna könsdelar, något som aldrig växer bort. De för 
viskande en konversation, vars innehåll handlar om hur stor en vuxen penis är, svårt att relatera 
storlekar på video, och hur i hela friden det lilla flickkönet skulle kunna få plats med en sådan. När 
det inte ens gick att få in ett finger. Läraren påkallar uppmärksamheten och låter en statisk blixt 
smälla från ebonitstaven mot något jordat.
  På en annan toalett står en vuxen kvinna och är knäpp tyst. Det ringer på dörren men hon tänker 
naturligtvis inte öppna. Det bultar myndigt utifrån, vilket torde utesluta den tyste mördaren. 
Polisers behov av att markera sin övermakt brukar ofta ta sig sådana uttryck, som att bulta på 
dörrar. Påminner inte så lite om fäders önskan om att signalera sin auktoritet. Men ingen öppnar 
dörren. En av poliserna tittar in genom brevlådan. Ser inget av intresse. Inte ens reklamblad. Å 
andra sidan står det en handtextad lapp på dörren om att reklam inte är välkommet i denna 
brevlåda, så det må vara hänt. Samma polis, de är två, som studerar brevlådeinkastet, skriver en 
lapp och låter den singla in på hallgolvet. Och sedan går de på lunch. Eller kör en sväng med 
blålysena på eller vad de nu ägnar sina dagar åt.
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  När hon är säker på att de gått, efter en dryg halvtimma, smyger hon sig ut i hallen och tar upp 
lappen, för att omedelbart lägga tillbaks den på samma ställe som den låg. Om de kommer tillbaka 
och hon tagit lappen, så vet de ju att hon är hemma. Det står Kontakta polisen så snart du kan, 
och ett telefonnummer samt ett manligt namn. Sture något. Därtill finns det en liten logo i vänstra 
hörnet på papperet. Designade polisblock, minsann.
  Hon inser att hon förr eller senare måste ge sig tillkänna. Om de så snabbt hittat henne, så finns 
det inga chanser att de låter henne vara. En snabb blick i hallens spegel avslöjar att hon aldrig 
någonsin kan hitta på en lögn om varför hon ser ut som hon gör. Inte en möjlighet. Skulle behöva 
någon att prata med. Och enda sällskapet på sista tiden var en stum jävel.
  Därtill vet hon också vilka råd hon skulle få, oavsett vem hon pratade med.
  - Hej, jag har blivit våldtagen och de tror nog att jag mördade honom. Vad ska jag göra?
  - Men men; ring polisen förfan. Det finns väl något som heter nödvärn?
  - Men vad kommer de att göra med mig? Sätter de mig i fängelse?
  - Du borde få medalj. Men du hamnar säkert i fängelse. Vatten och bröd, övergrepp från plitar och 
gruppvåldtäkter av dina kvinnliga medfångar. För att inte glömma misshandel och droger. En smal 
brits klädd med galon och bara ett smutsigt polyesterlakan att skyla dig med. Alla behov uträttas i 
en hink som töms på lördagarna. Nyfikna ögon i den lilla luckan i ansiktshöjd på dörren. Mat i 
rostfria taskigt diskade hundmatskålar. Har du tur så finns det en TV och om det finns det, så går 
den inte att stänga av. Står på dygnet runt med ständiga pratshower och lottodragningar från 
Visby. Full volym och lysrör i taket. Det ligger förmodligen en Bibel på det trebenta bordet, men 
den har någon metodiskt spottat i, på alla de 1659 sidorna, inklusive appendix och kartor över 
Kanaans land. Men visst ska du ringa polisen. Vad ska du annars göra? Gå i landsflykt? Byta 
identitet?
  Vad ska jag annars göra? Ungefär som att beställa tid hos tandläkaren; det går att skjuta upp, 
men förr eller senare måste man dit. Efter ett tags moraliskt förberedande. Som att sluta röka, 
börja träna, sluta supa, flytta ihop, ringa sina föräldrar eller en gång för alla lägga ner julfirandet. 
Knacka på hos grannen och förklara att det verkar lite löjligt att båda sitter ensamma en 
lördagskväll med en vägg emellan dem, när maten man lagat gott och väl räcker till mer än en 
person. Vilket tur: Det är en bra film på TVn. Nåväl, nästa lördag då.
  Hon memorerar numret på lappen och slår det på telefonen. Det tutar ett par gånger och en 
kvinnlig röst berättar att hon kommit rätt. Den kvinnliga rösten beklagar att herr Sture inte är inne 
för tillfället och ber henne återkomma under eftermiddagen. Och det var det. Har ringt men 
ingenting har hänt. Waste of time. Men nu är stenen satt i rullning och hon klär sig metodiskt och 
försöker sminka bort det mest uppseendeväckande blånaderna i ansiktet. Ser ut som om en 
sadistisk tandläkare försökt slå ut det onda. De största solglasögon hon har, med kromfärgade 
bågar. Täcker tillräckligt, men är i sig iögonfallande. Ett djupt andetag, nycklarna i väskan, ändrar 
sig; stoppar nycklarna i fickan på jeansen och lämnar handväskan hemma, och undrar om hon ska 
packa med sig kläder för några år framåt. Tandborste? Visserligen är Tingshuset närmast, men man 
kanske inte ska ta ut saker och ting i förskott. Förstår inte varför hon känner sig så skyldig; det var 
ju inte hon som.
  Och i det ljumma solskenet beger sig Karin till polisstationen i Huddinge centrum, snett mittemot 
Bankomaten på gågatan. Hon möter barn och bilar men har svårt att tillgodogöra sig 
sensommarens företräden. Adjö liv. Jag lägger ner mina vapen. Kompromisslös kapitulation. Ger 
upp. Händerna över huvudet, liggande framstupa på marken. Åberopar GenevÈkonventionen om 
behandling av krigsfångar och mänskliga rättigheter och ett telefonsamtal i veckan.
  Och under tiden har polisen på sannolika grunder skaffat sig tillstånd att gå in i hennes lägenhet 
och har just hämtat huvudnycklar från HUGEs lokalkontor. Polisman Sture känner en viss förväntan 
när han i sällskap av sin kollega tar de sista kliven uppför trappen. Nycklarna passar naturligtvis och 
de signalerar sitt inträde i lägenheten genom att ringa på, just när de öppnar dörren. På golvet 
ligger fortfarande lappen där den hamnade tidigare, men nu i sällskap av en handväska. Gamla 
förvirrade damer som på ålderns höst hamnar på hem för gamla förvirrade människor, har en 
benägenhet att ständigt släpa på handväskan i alla lägen. Och skulle den komma bort någonstans, 
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så rasar den lilla trygghet som finns. Som en nalle i sängen, eller en Ford Taunus på parkeringen. 
Medan den ene polisen tar en sväng i lägenheten, så tittar den andre i handväskan, och hittar 
självfallet fotostaten på de fyra meningar som hädangångne Jan-Erik hade på sitt vardagsrumsbord 
(bingo).

- I en plastkasse ligger två cigarettändare, varav den ena läcker. Ljudet är högst påtagligt och 
kanske skulle man ifrågasätta hur mycket ljud och gas det kan komma ur en liten tändare. Men 
pyser gör den och man borde nog släcka alla cigaretter och hålla sig därifrån tills vidare. En 
glödande bit aska fångas av vinden och närmar sig kassen. Inga tillfälligheter här inte. Och när så 
äntligen glöden når tändaren har gasen nästintill tagit slut. En mindre puff bara, och glöden antar 
formen av ett insektshuvud och liksom skarvas på den tömda tändaren. Varifrån benen, sex 
stycken, kommer hinner vi aldrig uppfatta, men på marken vid plastkassen finns nu de förkolnade 
restena av ett insektslik. En avlång kropp, med en avlång hals, där det lilla svarta huvudet fäst sig. 
Evolutionen hann inte fram i tid; djuret är stelt och dött. Inga avkommor. Den första och sista av 
sin art. Till samlingarna, och vi fortsätter att bära ut tavlor och andra ikoner. Pianot får någon 
annan ta. Bryter inte ryggarna av oss för femtio spänn svart i timmen.
  Hur berättar man att barnet inte längre finns? I vilken ordning tar man det hela; rusa ner för 
trapporna och ringa hustrun i blomsteraffären och säga Kom hit kom hit, innan han stelnar? Istället 
ringer han polisen och ambulansen, kommer inte ihåg i vilken ordning, och inväntar dem med pojken 
i famnen. Håller honom tryckt mot bröstet, omärkligt vaggande med överkroppen, gungar den lille 
till sömns. Var inte rädd; vad det än var, så är det över nu. Jag förlåter dig, även om jag inte 
förstår varför du gjorde det. Var inte rädd. Det ger sig nog. Det ger sig inte alls. Jag kan inte 
förstå. Det måste väl ha funnits andra sätt att. Du hade väl kunnat säga något. Innan. Förvarnat. 
Gett oss en chans att kunna förbereda oss på att du skulle försvinna. Det hade gjort det så mycket 
lättare att förstå. Jag var ju så säker på att allt var bra. Inte tiptopp kanske, men i alla fall 
uthärdligt. Och hade du pratat med oss, så hade vi säkert kunnat hjälpa till.
  Hustrun kommer senare att säga: Men visst märkte vi något. Vem som helst skulle väl kunna 
uppfatta att något var på gång, att något var fel.
  Maken kommer att säga: Men jag var alldeles för rädd för att våga fråga. Rädd för att det var 
något hemskt som hänt eller skulle hända. Och det gjorde det ju. Min oro var ingenting jag hittat på 
själv.
  Hustrun: Men han drog sig undan och var borta över natten, pratade inte med oss.
  Maken: Han drog sig alltid undan, och att han var borta en natt var väl det första annorlunda han 
någonsin gjort. Prata med oss var det länge sedan han slutade med.
  Maken kommer inte att säga: Skillnaden nu mot då, är att han inte längre rör sig. Tystnaden är 
ingen nyhet. Skillnaden är att det inte längre finns någon framtid. Återstår bara ett stort hål.
  Så han ringer inte till blomsteraffären. Ambulans och polis anländer så småningom och hämtar 
kroppen. Det är inte så mycket att tillägga. Han känner sig märkligt samlad, nästan lite skamsen å 
sonen vägnar, när han beskriver hur han hittat honom hängande. Och har inga teorier om varför det 
hänt. Nästan ursäktande, med blandade känslor. Och medan han pratar med den kvinnliga polisen, 
så är han mycket uppmärksam på eventuella hånfullheter eller förebråelser från hennes sida; att 
han brustit i kontakten med sin son, att det är vanligt med barnsjälvmördare när föräldrarna bara 
tänker på sig själva och skiter i sina ungar. Men det är ju inte sant. Jag gjorde vad jag kunde. Skulle 
jag ge honom stryk, tvinga honom att prata med oss? Vi har gjort vad vi kunnat, det har vi inte 
alls, och vafan kan man kräva av en förälder?
  Poliskvinnan påpekar att detta inte är något förhör och ber honom lugna sig, men ångrar sig 
omedelbart när hon ser hans förtvivlan. Och otillräckligheten sprider sig bland alla parter. Hon skulle 
vilja trösta, men kan inte ta hans smärta som sin egen. Detta är inte på något sätt rimligt. Han 
borde få professionell hjälp, men någon sådan har hon inte att erbjuda. Det gör även henne 
olycklig. Hon frågar om han har någon han kan prata med, och han nämner sin fru, liksom i 
förbigående; att hon snart slutar sitt jobb och kommer hem. Med detta låter sig polisen nöja, och 
avslutar besöket. Ett satans jobb. Självplågarnas mission.
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  Pappan strövar omkring i huset och råkar av en tillfällighet åter hamna i sonens sovrum. Det 
värker i huvudet, som om något är på väg att brista, och han lägger sig i sonens säng. Sömn är ett 
av kroppens nödförsvar, panik ett annat. Och i blomsteraffären är kundtillströmningen påtagligt 
mer intensiv än på mycket länge. Hustrun har fullt upp. Alla ska tydligen på bröllop och 
begravningar.
  Väl hemma söker hon genom hela huset innan hon hittar maken sovande i sonens säng. Den delvis 
splittrade dörren, blod på garderoben och sönderslaget gångjärn och hammaren och mera blod på 
golvet och makens fläckiga kläder. Det är inte sant, skriker hon, det är inte sant. Och så skriker hon 
utan ord och fortsätter att skrika, medan hon springer i cirklar runt i rummet. Han försöker få tag i 
henne, för att trösta, hålla om, men hennes ögon är skräckslaget uppspärrade; som om han var den 
som skrämde henne, så han sätter sig och låter henne rusa på egen hand. När frågan äntligen 
kommer så glömmer han bort alla formuleringar som strömmat i huvudet under sömnen, och säger 
Han hängde sig, och pekar på garderobsdörren. Jag tog ner honom. Han var död. De har hämtat 
honom. Han är död. Han har tagit livet av sig.
  Nu slutar hon i alla fall att springa. Men hon stirrar fortfarande på honom, mumlar det är inte 
rättvist, inte rättvist.
  Rättvist? Det är väl inte frågan om vad som är rättvist eller inte. Han är borta. Lagt av, 
försvunnit. Finns inte mer. Som om han aldrig funnits. Men om jag bara visste varför, så skulle det 
vara så mycket lättare att förstå.
  Kort därefter kommer hustrun att ställa frågan: Varför ringde du inte? När du hittade honom; 
varför ringde du inte på en gång? Varför lät du mig inte få se honom? Tror inte du att jag kunde 
klara av att se min egen son, död eller inte? Varför har du städat bort honom för mig? Tagit bort 
honom?
  Och han kommer att säga: Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gjorde vad jag kunde. Det jag 
trodde var rätt.
  Hon: Du städade bort honom från mig. Du har tagit bort honom.
  Han kommer att uppleva det väldigt orättvist, men inser det logiska i hennes anklagelser och 
säger inte så mycket mer. Alla tar ifrån varandra något och det enda man inte kan ta ifrån varandra 
är otillräckligheten.

- Cat. Katze. Chat. Gatto. Gato. Vad det heter på finska kommer han inte ihåg men Mellenkrans har 
en massa bilder av brustna svetsfogar i huvudet och minns så väl att han slarvade i vissa stycken. 
Men; målade glatt över med aluminiumfärg när det hade svalnat, och nu har fogarna spruckit. Trots 
det består det goda humöret. Så många flera fogar att foga samman. Och musklerna är fortfarande 
spända och påtagliga. En levande organism. En massa levande organismer; tre katter ur olika 
etniska och språkliga grupper fyller hans hammock. Han känner igen alla tre. Vit, svart och gul. 
Finns ingen flagga med de färgerna. Katterna verkar inte särskilt sömniga; det trampas omkring i 
hammocken med höga svansar. Mellenkrans klappar förstrött där han kommer åt, är inte riktigt 
närvarande denna kväll. Konstruktionsförslag och rent mekaniska problem avhandlas i bakhuvudet. 
Hans lätt svettiga händer täcks med löst katthår; han delar upp problemet i burk, plats och driv: En 
fysisk form, som kan utformas efter behag. I den en plats att vara; matbord eller säng, har inte 
bestämt sig ännu, samt något som driver det hela. Kanske gräsklipparen eller ett ekorrhjul.
  Hans dotter har tagit tjuren vid hornen och motvilligt transporterat sig till sin pojkväns 
hemadress. Han har inte vare sig synts till eller hörts av på flera dagar. Pappan öppnar tveksamt 
och än mer tveksamt släpper in henne, när han äntligen lyckas identifiera vem hon är, till 
katastrofen.
  Den kollektiva sorgen tar sig högfrekvent ut i etern och fångas upp av andra högfrekventa 
signaler. En kortvågssändare i Bryssel agerar bärvåg, någorlunda receptiva människor tar emot. På 
TV talas det om atmosfäriska störningar, vilket är en omskrivning för problem man inte kan 
förklara. Mobiltelefonnäten utbyter slumpmässiga kopplingar och farbror doktorn upptäcker att den 
kollega han just pratade med, ersatts av en sorts mobiltelefonins heta linje, där folk skriker i 
munnen på varandra i jakt på den man nyss talade med. En livslång relation inleddes denna kväll, 
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tack vare röran. Gifter oss i pingst. En ensam boxer i ett garage kissar skamset i ett hörn. En och 
annan nätverksserver får slumpvisa men logiska minnesluckor och adresserar det mesta fel, men 
fortsätter ändå att fungera. Bankomatkvitton skrivs av sig själv och redovisar saldon för de mest 
frekventa uttagen det senaste dygnet. Tar bara några minuter att förbruka kvittorullen. Därtill 
startas ett otal billarm.
  Herr läkare konstaterar att telefonen inte tycks fungera och bestämmer sig för att åka hem 
istället. Taxametern säger dryga tjugosjutusen kronor, trots att färden bara varat i några minuter. 
Innan chauffören förstått vad den ilskne kunden menar, är beloppet förmodat sexsiffrigt; finns bara 
plats för fem siffror. Förgäves försöker chauffören få kontakt med sin växel. Radion brusar 
oroväckande och kunden stiger av vid ett rödljus utan att betala. Nu går taxametern baklänges. 
När den når noll stannar den och taxilampan på taket tänds automatiskt.
  Pojkens pappa tröstar flickan. På samma sätt som han för några timmar sedan höll sin son i 
famnen, sitter han nu med ett gråtande lätt utvecklingsstört flickebarn mot sitt bröst. Pojkens 
moder är okontaktbar, snett framför dem. Hon står vid bokhyllan och bläddrar i fotoalbum. Det har 
hon ägnat sig åt länge nu. Går igenom först sonens liv, sedan sitt eget och slutligen bara bläddrar 
för bläddrandets skull. Hon tänker: Jag är för gammal för att skaffa flera barn. Sedan rättar hon sig: 
Inte alls. Inte för gammal. Kort därefter återkommer hon till att hon är för gammal för att skaffa 
barn, och motsäger sig själv igen, i en evig diskussion. Det håller den värsta vanmakten borta. Och 
pappan, på mäns vis, överför sin sorg och saknad och kärlek på flickan, som fortfarande inte är 
gammal nog att kunna intellektualisera kaos; slipper omvägen via Var det mitt fel, och Kunde jag ha 
gjort något.
  Fru läkare passerar huset, utan att reflektera över något hon inte känner till, med en hund i ett 
koppel. Hon haltar något; håller ihop skinkorna, men har föresatt sig att gå med boxern tills den gör 
sina behov. Hunden är löjligt lydig och har gått fot ända sedan promenaden började för en 
halvtimme sedan. Men hon vågar inte släppa den. Vem vet; kanske den återtar sitt djuriska jag och 
hugger efter strupen i jakt på människoblod. En svart BMW passerar, på behörigt avstånd från den 
muskulösa hunden. Frun har ett mål; en obebyggd bit mark där hon tänker vända, om inte hunden 
bajsat innan dess. Och eftersom hon går så sakta, av naturliga skäl, så vågar inte hunden göra 
annat än att anpassa sina steg efter hennes. Långsamt förflyttar de sig fram till tallarna, hunden 
känner igen sig och blir något ivrigare, och i ett anfall av storhetsvansinne kopplar hon lös hunden, 
samtidigt som hon med vänster hand skyddar sin hals. Kissa nu, din jävel.
  Mycket motvilligt känner hon en viss beundran för hundens lyckliga fara iväg med nosen i backen. 
Att livet är så enkelt för en hund. När sedan hunden försvinner utom synhåll blir hon förskräckt. 
Tänk om han inte kommer tillbaka. När hon ska ropa på honom, slår det henne att hon inte vet vad 
hunden heter. Och i sitt stilla sinne påminner hon sig om att det faktiskt var fler hundar ett tag. 
Missade hon någon i garaget, eller håller han dem någon annanstans? Men här kommer boxern 
tillbaka, stannar upp en bit framför henne, och springer sedan en vända till.

- I skarven mellan det som var och det som ska bli, finns inte bara sorg utan också ett behov av att 
markera skarven mellan då och nu. Och en vetskap om att det som ska bli, ännu inte fått sin form. 
De små flickorna skiljs åt, med hjälp av varsin representant ur föräldraskaran. Går åt varsitt håll. 
Den ena flickan säger Vi måste vinka ända tills vi inte ser varandra längre, hela vägen. Den andra 
flickan vinkar frenetiskt. Båda går delvis baklänges och föräldrarna, som inte har sagt mer än Hej till 
varandra, ler inåtvänt. Flickorna är uppslukade av sitt utdragna avsked. I morgon ses de på dagis 
igen, stapplar bredvid de vuxna och vinkar. Övar sig i den svåra konsten att skiljas. I morse skedde 
samma förfarande, men med den förälder som nu drar iväg med sitt barn. Ett evigt avsked. Så synd 
att man inte möts på samma sätt; börja vinka när du ser mig, ända tills vi är alldeles bredvid 
varandra, näsa mot näsa. Ett springande över fältet med öppna armar.
  Så tafatt de rör vid varandra, den unge mannen och den påtagligt äldre dito. Hade de befunnit sig 
på en publik plats, så hade de förmodligen tagit varandra i hand. Men detta är rättsläkarens bostad; 
en trevlig trea i Visätra, så ingen behöver ta anstöt av att se två män krama varandra. Och man tar 
av sig sin tunna jeansjacka och man får den upphängd medan man knyter upp sina skor och låter 
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sig bli inbjuden till ett kök med dukat bord. Man har just ingenting att säga varandra, så man äter 
istället. Potatisgratäng? Med kött. Vitlök. Rött vin. Jag dricker inte alkohol, säger ynglingen 
generat. Och vatten. Den äldre mannen har ytterligare ett gäng vinflaskor i skåpet, ifall situationen 
skulle bli pinsam. Han tömmer sitt glas i ett enda drag och dricker även han fortsättningsvis vatten 
till maten. En sann gentleman. Mellan tuggorna; frågor av förhörskaraktär. Nickningar till svar, 
ibland osammanhängande utläggningar som slutar innan punkt. Gott kött. Efter middagen följer 
kaffe i vardagsrummet, konjaken oöppnad i skafferiet, och åldringen viftar bort cigarettröken, så 
att den inte driver mot den andres ansikte. Någon Sibelius i högtalarna. Henry Miller som ytterligare 
ett inledande samtalsämne, utan resultat. Läkarämnet läser inte så mycket böcker. Edit Södergran 
kommer aldrig på tal. Detta är ingen intellektuell diskussion. Detta är ingen diskussion 
överhuvudtaget. Rättsläkaren fimpar cigarretten och pustar ut den sista röken ur lungorna. Detta 
är bara sex. Besviken? Javisst. Längtar efter kärlek och får sex.
  Ynglingen ejakulerar snabbt i hans mun, men själv infinner sig ingen innerlighetskänsla; detta 
utsatta, utelämnade, ge sig hän. Icke. Han lämnar ämnet i sängen, skjuter honom åt sidan och låser 
in sig i badrummet. Så många gånger han längtat efter en kropp, vilken som helst, bara något 
varmt. Och naturligtvis sex, självklart. Ligga nära någon. Hålla om. Någons andetag. Och har inte 
alls föreställt sig att man ens ska behöva prata med eländet.
  Utanför dörren säger rösten Vill du att jag ska gå, och rättsläkaren låser upp och ber honom om 
ursäkt, utan större entusiasm. Det är nog lika så bra att du går. Några Jag ringer, och Tack för 
ikväll. Puss och Hejdå.
  Tankar som Han var nog inte den rätte. Jag är antagligen inte redo för en relation just nu. Det 
kanske inte finns någon som passar mig. Jag har varit ensam för länge. Ställer för höga krav. Blir så 
lätt besviken. Är en besviken människa. Går jag och väntar på ett brev, så är det med största 
förväntan jag rusar ut i hallen när posten kommer och samma massiva besvikelse varje gång brevet 
inte anlänt. Och har brevet kommit, så läser jag det nästintill förstrött, och riktar in mig på nästa 
förväntan. Denna kedja av besvikelser.
  Han häller ut vinflaskans innehåll i slasken, trots att den är i det närmaste full. Glubb glubb. Borde 
rensa avloppen. Kaustiksoda och kokande vatten; inte ett spår kvar. Inga avklippta nagelbitar, inga 
tunna korta hårstrån, hudflagor, riskorn eller makaroner. Fett. Städar undan middagen. Konstaterar 
att det blev en hel del mat kvar. Städar undan kvällen. Rena bord. Klädd i morgonrock väljer han 
Strindbergs Giftas I-II ur bokhyllan och friskar upp sitt minne av boken i fåtöljen med en symbolisk 
konjak. Det hela är så infernaliskt sorgligt att han blir på gott humör igen.
  I huset där en ung man tog livet av sig, har ingenting hänt. Som om det var nog för idag. Pojkens 
mor har omärkligt dragit sig tillbaka och i soffan har pojkens flicka underligt nog somnat i pojkens 
fars famn. Pojkens far har fortfarande de missfärgade kläderna på sig, vilket han plötsligen 
konstaterar, som om äntligen en sanning dyker upp i ett annars så lågmält mumlande av kaos. Han 
ser sig själv sitta rakt upp och ner, väntande på att kallas in som anklagad i tingsrätten, och det 
enda som gör bilden underlig är att det halvligger en liten flicka i hans knä. Hon har kinden mot 
hans bröst, med ansiktet svagt vänt upp mot hans ansikte. Hans vänstra överarm håller emot 
hennes huvud och armen; som sedan länge protesterar, håller om hennes rygg. Hennes ben är halvt 
böjda men befinner sig i soffan till vänster om honom. Vi skulle lika gärna kunna sitta på en öde ö. 
Eller en flotte ute på en ocean, i väntan på gryningen. Det slår honom att hennes kropp bara 
marginellt skiljer sig från det fysiska minne han har av att ha sin son i famnen. Bara en liten skillnad 
på liv och död. Men denna kropp andas. Inte mycket, men den häver sig i små pustar. Långsamt in 
med luften, och en liten fnysning ut. Om man inte redan är olycklig, så blir man det av en sådan 
andning. Hon har en liten mun som i sömnen ser väldigt barnslig ut; det tar många år att träna bort 
sovande barnsliga munnar, och hennes långa ögonfransar avtecknar sig tydligt i halvmörkret. Hon 
har ena handen mellan sina ben och den andra under sina bröst, med handen i armhålan. Först nu 
noterar han hennes bröst. Förvånat. Vilket litet knyte. Att hon var tillsammans med hans son, har 
han förstått, men hur kunde pojken lämna henne utan att. Förstår inte. Har de varit tillsammans 
länge? Har sonen sagt något till henne som skulle kunna förklara? Har de legat med varandra? Den 
sista tanken slår han omedelbart bort, har inte med deras liv att göra, de är vuxna, de gör som de 
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vill. Har de legat med varandra? Äckligt att intressera sig för sitt barns sexliv, särskilt sedan barnet 
inte längre kan svara. Det, om något, är en motbjudande form av ältande. Älskade de varandra? 
Bättre fråga.
  Så slår det honom; en gigantisk val som kommer upp till ytan och skrämmer vettet ur sjömännen i 
roddbåten, att allt som har att göra med sonen är oerhört viktigt. Alla frågor måste ställas, alla 
skrymslen ska nagelfaras, ingenting har inte längre med saken att göra. Pojken är inte längre vuxen. 
Fadern behöver inte låta honom vara ifred.

- Aj aj, det gör ont mellan skulderbladen. En knut eller inte, knastrar när han ständigt måste vända 
sig om, för att kontrollera de tre spegelbilder som omger honom. Ett trekantigt rum där väggarna 
är en spegel och han i mitten. Det borde naturligtvis vara samma bild i alla väggar, men det är inte 
det. När spegeln framför visar just hans spegelvända ansikte, så anar han att bilderna längst ut i 
synfältet, på varsin horisontell sida, visar helt andra saker än de skeva linjer som skulle vara 
strecken av hans ögon och mun. Och kasten med huvudet fram och tillbaka är inte bra, så han 
vrider hela kroppen istället. Byter spegeln framför sig till en annan spegel. Och varje gång han 
vrider sig, så ser han i ögonvrån att den bild han nyss tittade på inte längre är densamma. Om han 
står alldeles stilla och stirrar stint rakt fram, så känns det i alla fall som om bilderna omkring honom 
lugnat ner sig. Man kan låtsas. Så; rörelse igen. Strax till höger om vad han egentligen kan uppfatta, 
utspelar sig ett världarnas krig; Richard Burton är speaker, och innan han hinner koncentrera sig på 
att uppfatta vad ögonvråbilden vill förmedla, så brinner det lilla huset och han får fullt upp med att 
ta in två vitt skilda bilder, alltmedan han fixerar sin asymmetriska spegelbild.
  Fru Mellenkrans vaknar av en påtaglig doft av svett. Inte obehagligt; som av feber eller nervositet, 
men likafullt tjockt. Hon tänder sin sänglampa och studerar sin svettiga man. Han arbetar alldeles 
uppenbarligen. Svettdrypande panna och ögonen rör sig snabbt fram och tillbaka under 
ögonlocken. Han har delvis sparkat av sig täcket och hon betraktar fascinerat de bröstmuskler hon 
tidigare inte direkt noterat. Måste vara en intensiv dröm. Hårt arbete. Men han verkar inte orolig, 
och har slutat snarka sedan ett par dagar tillbaka. Det finns något koncentrerat runt hans mun. Så 
som han brukar se ut när han mår bra; sorterar eller misshandlar sina verktyg. Hon ägnar sig en 
stund åt att tacka Gud för de senaste dagarnas harmoni och frid; fru Mellenkrans brukar tacka för 
saker och håller noga ordning på sinnesstämningar och andra olyckor, och undviker att be om 
orimligheter. Som att lugnet ska bestå.
  Herr Mellenkrans har fått en känsla av att det är ont om tid, så han gör flera saker på en gång; 
dels svetsar, dels lyfter motorn på plats, samt provsitter det han tills vidare kallar pilotstolen. Kul 
att arbeta i grupp.
  Ingen av dem ägnar sina barn en tanke.
  Farbror doktor äntrar sin borg med beslutsamma steg. Intressanta upplevelser när man åkar 
kommunalt; åker oftast pendel till och från jobbet. Hamnade i samspråk med ett gäng berusade 
tonåringar, som växlade mellan att försöka chockera honom med aggressivitet och smaklösheter. 
Men så auktoritetsberoende att han bara behövde spänna ögonen i någon av dem, för att förflytta 
provokationernas epicentrum åt sidan. Ett kollektivt gruppledarskap på tonårsmanÈr. Dock roade 
de honom och hans småleende försvinner inte förrän han inser att huset åter är tomt när han 
kommer hem, sedvanligt sent. Det är inte möjligt; hon är ute på vift igen. Fullständigt ofattbart. 
Helt renons på inlärningsförmåga. Hur man kan vara så infernaliskt envis, trots tydliga markeringar? 
En svag men påtaglig erektion. Född anarkist, den kvinnan. Ingen som helst känsla för regelverk 
och hierarki.
  Han gör en vända runt i det tomma huset, letar nya spår. Får en sekundsnabb oro; att hitta ett 
meddelande om att hon försvunnit eller. Oron försvinner. Huset är verkligen tomt men välstädat. 
Klockan är elva på kvällen, den brukar vara det, och kvinnan är ute någonstans. HerreGud, vad 
begär man av mig? Hur mycket ska man tvingas stå ut med? Är detta verkligen vad jag förtjänar, 
efter så mycken tid och energi på att försöka skapa ett hem, en trygg plats att återvända till? 
Adrenalinet får hans kropp att skaka. Med kalla händer blir proportionerna gin och tonic alldeles fel. 
Kvinnan är galen. Och detta gör hon för att få mig förbannad. Hon tycks gilla att se mig arg. Vafan 
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kräver hon av mig? Hade hon haft den minsta tillstymmelse till hjärnverksamhet, så hade hon sett 
till att vara hemma när jag kommer hem. Det är det minsta man kan begära av sin hustru. Det 
minsta. Men visst; ute och knullar med allt och alla. Fascinerande. Det är det faktiskt; hur det lilla 
våpet kan få för sig att hon ostraffat ska. HerreGud.
  Händerna skakar. Satans obstinata människa.
  Mot sina vanor, tänder han husets alla lampor. Promenerar från rum till rum och tänder allt som 
finns. Sänglampor, taklampor, vägglampor, hallampor, kökslampor, två badrumslampor och några 
fönsterhängande lampor som han egentligen inte tycker om. En jävla present från hennes föräldrar 
på någon förbannad bröllopsdag. Med en yvig rörelse sliter han ner dem. En efter en, totalt tre. 
Inga proppar går, trots att de var tända och trots att han sliter sladdarna ur kontakterna. Krasch.
  Ginet får händerna att sluta skaka, men ilskan kan inte ge med sig. Beslutsamt ringer han åter upp 
denna Bosse och hinner knappt höra att kukjäveln faktiskt är hemma; med en insmickrande röst, en 
len och förstående röst, din sate, din jävel, och han vrålar ut mängder av hot och privata 
armageddonliknande profetior, och hör inte att hans lilla hustru just kommer in genom dörren till 
det upplysta huset. Hunden är i garaget. Gick fot hela vägen hem. Också. Har halvt omvärderat 
hundars berättigande.
  Fylld av motstridiga instinkter blir hon stående i hallen. Å ena sidan borde hon känna sig trygg i 
att ha offrat för honom; kurs samt hundrädsla. Att han ska låta sig blidkas av det. Å andra sidan 
kan hon inte annat än konstatera att han är fullständigt vansinnig. Mycket argare än häromkvällen. 
Hennes tidsuppfattning fungerar på det sättet. Hon hör mycket tydligt vad han skriker i telefon 
och förstår också vem han skriker till. Stänger dörren bakom sig, så att inte grannarna ska höra 
könsorden. Men hon är ju här. Trodde han att hon var. Men det brukar han ju alltid tro. Hon har ju 
varit hemma hela tiden. Hon har gjort det han vill att hon ska göra. Hon har till och med gjort mer 
än så. Förstår inte. Även om han är ganska förutsägbar.
  Det enkelriktade telefonsamtalet gör honom bara mer förbannad, så han slänger på luren, krossar 
luren mot telefonen och vräker resterna åt sidan. Svart i ögonen vänder han sig om och ser henne 
stå som ett fån i hallen, fullt påklädd. Har just kommit in. Har stått där länge. Ingen rädsla i ögonen, 
ingen ånger, ingen skam. Har kappan på sig och en sjal runt huvudet. Hon trodde nog att hon skulle 
hinna hem före honom, men missade tydligen med en halvtimme. Trodde att hon skulle kunna 
fortsätta sitt löpska beteende, trots att han mycket tydligt berättat för henne vad han anser om 
det.
  Farbror doktorns återkommande vänsterprassel frågas ut av sin väninna, om varför hon träffar 
honom, om vad hon anser vara attraktivt med denna bråkiga människa, och undersköterskan 
svarar:
  - Det finns en varsamhet i hans sätt att ta i mig. Jag håller med om att han är hetsig och ojämn i 
humöret, men han har varma kärleksfulla händer och jag känner mig alltid trygg med honom. 
Förstår du vad jag menar? När han ringer; han ringer alltid innan han kommer, så hör jag på hans 
röst att han behöver mig. Att han oftast är olycklig. Jag vet att det aldrig kommer att bli mer än 
så här; några gånger i veckan, men de gånger vi träffas så behöver jag aldrig känna mig osäker på 
vad han vill att jag ska göra. Vem jag ska vara. Fattar du? Han försöker inte analysera mig, eller 
ändra på mig. Han frågar inte en massa dumma saker och ställer inga krav. Jag får vara den jag är. 
Och han kör inte med mutor, som så många andra killar. Inga löften om saker vi ska göra, inget 
ältande över att det aldrig blev av. Han försöker inte komma under skinnet på mig, försöker inte 
göra sig oersättlig. Han vill ha något av mig som jag kan ge, och i gengäld ger han mig något jag 
saknar. Mer än så är det inte. Trygghet, vänliga händer, inga diskussioner som går ut på att bevisa 
hans intelligens. Och min dumhet. Han har aldrig sagt att han älskar mig, men jag vet att han 
tycker om mig. Annars skulle han inte ringa. Vet du; första gången jag lade märke till honom, var 
under ronden på morgonen, då alla var trötta och irriterade och han var naturligtvis mest trött och 
irriterad, som han alltid är, men inte mot mig. Och en liten gumma hade bajsat ner sig precis innan 
vi kom in i salen och blev så ledsen att tårarna forsade. Så, när vi kommer in till henne, så känner 
alla bajslukten och ser att hon gråter. Pinsamt. Men han går fram till henne som om ingenting har 
hänt och frågar hur hon mår. Förhör sig om hennes sjukdom. Säger ingenting om bajset. Och sedan 
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fortsätter han vidare till nästa patient. Förstår du? Han ser människor som de är, bryr sig inte om 
småsaker. Man behöver inte göra sig till inför honom.
  Vänninan nickar engagerat under berättelsen och delar reservationslöst det sakliga 
resonemanget. Och åter avböjer älskarinnan att följa med ut på en öl, med motiveringen att han 
kanske behöver mig och då vill jag vara hemma. Tack för ikväll, vi måste träffas oftare. Men vad 
gör du hemma hela kvällarna? Jag läser, så mycket jag orkar. Om jag läser massor av böcker så 
kanske han märker att jag blir smartare, eller; jag vet inte. Men det gör ingenting att vara hemma. 
Jag vet ju att han kan dyka upp när som helst.
  Och herr läkare har just inga tankar i sitt huvud när han, med några korta steg, går fram till sin 
hustru och slår henne med knuten högernäve rakt i ansiktet. Hon faller handlöst mot dörren. Blir 
liggande utsträckt på rygg, så han sätter sig på hennes mage och fortsätter att misshandla hennes 
ansikte med omväxlande höger och vänsterkrokar. Huvudet kastas fram och tillbaka, utan annat 
motstånd än det rent fysiska i hennes kroppsbyggnad. Han tar tag i hennes huvud med båda 
händerna och använder sin kroppstyngd som motvikt till att dunka det i golvet. De är båda tysta, 
bortsett ett lätt flämtande från hans sida, och det enda ljudet är dunk dunk dunk.
  Bara otur, inget man kunnat räkna med, men ett mindre åderbråck mitt i fru doktors hjärna brister 
plötsligt. Oftast håller skallens innehåll för en behandling som denna, men, som sagt; ibland kan 
man ha otur.

- Så tyst det blev. Man har så svårt att fatta att det faktiskt dräller av människor häromkring. 
Tycker att det borde höras något, någonstans. Men alldeles tyst. Påminner om vintern, då mängder 
av snö vräker ner och dämpar alla ljud, men tystnaden är annorlunda på sommaren; även om det 
snart är höst. Inte lika tjock. Det borde vara ett sus i träden och någon bil på avstånd. Prasslet av 
boksidor som vänds. En skinnfåtöljs knarrande. Kanske mumlar någon i sömnen, småpratar med 
små skratt. En lampskärm som drar ihop sig, efter att värmen lämnar plasten innanför 
tygemballaget. Knäppningar i en trätrappa. Hörs inte en mörkrädd hunds skällande i fjärran? Nej, 
det är sannerligen alldeles tyst. Vi har alla blivit döva. Och här infinner sig ett definitionsproblem; 
en döv människa är bara döv för omvärlden. Det sker mängder av ljud i huvudet ändå. Främst brus, 
brummanden, visslingar och fan och hans moster. Oftast samma återkommande ljud. För att kunna 
uppfatta tystnad måste man nog vara odöv.
  En liten flicka i min famn. En kvinna i koma på mitt hallgolv. En bok i mina händer. Mitt huvud mot 
mängder av kuddar. Min kropp mellan massor av lakan och sittande i fåtöljer av olika slag. Mitt 
ständigt ifrågasatta liv och min rädsla för att bli övergiven, oälskad, lämnad ensam. Mitt urdragna 
telefonjack, mina urvridna glödlampor, bortkopplade dörrklockor. Mina nerfällda persienner och 
massiva förutfattade meningar. Mitt förnekande av obehagliga tankar, av min kropp, av andras 
kroppar. Min familj. Min hustru, min make, mina barn och hundar. Mitt stamkort på Tudor Arms.

- Mjau. Men ingen hör eller ser några katter. Det enda man ser är att mannen med flickan i famnen 
håller på att somna, trots envist öppna ögon. Krampen i hans vänsterarm som håller upp flickans 
rygg, har för länge sedan utvecklats till en snygg rad av knutar bredvid och under hans skulderblad. 
Till och från återvänder han till vaket tillstånd och är förvånad över hur fridfull han känner sig. 
Nästan besvärande behaglig till mods. Efter alla känslorörelser blir det lågvatten och krabborna 
krälar omkring i pölarna. Det finns just inga frågor som behöver ställas eller diskuteras, ingenting 
som längre är bråttom. Det är inte ens fråga om att något är försent. Det är inte fråga om just 
någonting alls. Allt som ska göras är redan gjort. Nu återstår ingenting. Som att avsluta ett långt 
brev; var det något mer jag skulle berätta? Nej, det har inte hänt så mycket. Vi mår bra och tänker 
på dig. Hälsa alla som förtjänar det.
  Flickan i famnen drömmer om ett födelsedagskalas. Alla har roliga pappershattar och den stora 
tårtan är förmodligen placerad utom räckhåll för henne för att påminna kroppen om att den är 
hungrig. Stämningen är vänlig men oförstående. Det pratas och skrattas. Förstår inte vad de 
skrattar åt.
  Pojkens mor drömmer obehagliga drömmar utan form. Rörelser, illavarslande tecken och några 
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apostrofer. Hennes ansikte ser grått ut, men det kan ha att göra med det underliga ljuset från 
natthimlen som kommer in genom fönstret. Hon är svullen runt ögonen och har tydligen bitit 
sönder underläppen. Hon är fullt påklädd och fryser inte, trots att fönstret är öppet. Det var en 
liten katt där för en stund sedan, men den försvann ut igen. Hade just inget där att göra.
  Boxern i garaget uppfattar med sin utmärkta hörsel att hundarna i huset inte sover. Det stökas 
omkring därinne. Boxern känner sig övergiven och suckar tungt, liggande med hundhakan mot 
hundfilten.
  Jönson har ännu inte fattat att hon är gravid. Och hade hon gjort det, så hade hon säkert sovit 
lika gott ändå. Ett lätt dåligt samvete för att hon även denna kväll druckit vin, framför TVn dock, 
men det försvann när hon somnade. Vinet mildrar alla överdrivna förebråelser och lämnar bara det 
väsentliga kvar; en skaplig sömn.
  Hennes son sover naturligtvis. Alla tioåriga småpojkar sover alltid och har ytterst sällan 
mardrömmar. Detsamma gäller hans två vänner i respektive hem och säng. Det som kommer att 
störa dem så småningom är en första släng av prepubertala fantasier, just när hormonerna börjar 
skälva och skapa kaos. Men tills dess kommer de att ständigt ha sinnesfrid och klart intellekt.
  Karin ligger fortfarande smått förvånad i sin egen säng och sover uppgivet. Ett förhör bara och 
sedan fick hon gå. De tror att det var hon som dödade honom. Det känns bra. Kan inte förklara 
varför. Föredrar att vara mördare, än offer. Kan inte skylla ifrån sig.
  Poliserna skojade och sade att hon inte fick lämna landet och någon annan sade allvarligare, att 
hon borde höra av sig om hon planerade att byta vistelseort. Försäkrade att det inte fanns några 
sådana planer. Blev vänligt bemött, nästan för vänligt. Erbjuden ett telefonnummer att ringa 
dygnet runt och fick till och med kaffe. Inte ens handfängsel.
  Rättsläkaren tittar på Eurosport; sumobrottning, väl medveten om att han blir trött i morgonbitti. 
Kommer inte ifrån känslan av besvikelse. Men skjuter den framför sig. Förr eller senare hittar man 
någon att älska. Det är bara så. Kärleken kommer till alla, på ett eller annat sätt.
  Fru Mellenkrans noterar i sömnen, att hennes man lämnar sängen, men störs inte särskilt av det. 
Förr snarkande, nu nattligt kroppsarbetande. Mycket man får stå ut med.
  Herr Mellenkrans kan inte somna om. Han förflyttar sig till köket och tar fram en massa vita 
pappersark och olikfärgade tuschpennor. Det har uppstått ett problem i konstruktionen och han 
måste lösa det innan han kan komma vidare. En massa grovarbete har blivit gjort. Nu ska det bara 
sättas ihop, så att effekten blir den maximala. Han ritar patronliknande figurer; en svängd kon med 
spetsig topp, kaliber åtta tusen, och försöker känna sig fram till den mest fördelaktiga formen. På 
skoj ritar han cirklar som han fyller med olika färger. Trianglarna tröttnar han fort på. Det ska vara 
runda mjuka former. Följsamhet. Amöbaliknande rörelser. Som en geleklump mellan fingrarna. Lera. 
Något lerliknande som ger efter med ett visst motstånd, men som expanderar när man släpper det. 
Något som fjädrar men ändå anpassar sig. Formbart. Som en kropp.

 KAPITEL 6 

- Herr doktorn hämtar nycklarna till den rostbruna Mazda 323an och blir ohyggligt förvånad när den 
startar efter några sekunder. Gud är med oss ikväll. Rimligen borde batteriet ha tömt sig själv, 
däcken släppt ur luften, oljan separerat i smuts, tjära och någonsorts fotogen, men inte då. Som 
om den vore planterad i trädgården för något högre syfte, startar så glatt och säger brum brum, 
lite harkligt men i alla fall. Dock har sätena möglat. Han bär in sin trasiga hustru i bilen och kör mot 
Huddinge sjukhus akutmottagning. För enkelhetens skull stänger han av alla logiska resonemang 
och bestämmer sig för att inte svara på andra frågor än grad och befattning. Visst lekte han med 
tanken att gräva ner henne vid krusbärsbuskarna, eller placera henne i den lilla dungen som redan 
tidigare haft döingar i gräset, men inser att det knappast är rationellt att bete sig på det sättet. 
Därtill älskar han sin hustru och vill att hon ska överleva. Så vitt han kan bedöma, så har hon säkert 
en rimlig chans att kunna hållas vid liv några tiotal år till, om man handskas lite försiktigt med 
henne.
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  Han konstaterar sig ha ett bultande hjärta och ansträngd andhämtning, men vill inte fundera 
vidare på det. Tids nog. Hon väger inte mycket. Lägger henne i baksätet, snett framstupa, fast på 
sidan. Ryggen mot ryggstödet. Glasartad blick men stadig puls. Hon dreglar.
  Och plötsligt dyker det upp en tanke i huvudet, som omöjligen låter sig ignoreras, flugor runt 
huvudet, surr surr. Viftar meningslöst med händerna. Stannar bilen där det är förhållandevis mörkt 
och flyttar henne från liggande i baksätet till sittande i framsätet. Lutar henne mot höger framdörr. 
Spänner fast sig själv stadigt med säkerhetsbältet och tar sig ut på Huddingevägen igen, 
södergående. Har två kilometer på sig att få upp farten.
  Han lyfter in henne i baksätet och känner så tydligt att han gjort det tidigare. Fällt fram sätet och 
krånglar sig in med sin rygg först. Förbannar tvådörrarsbilar. Tomgången är löjligt stadig. Måste 
sätta sig i baksätet med henne i famnen. Hennes armar sladdrar omkring. Vrider hela kroppen 180 
grader i det trånga utrymmet och får ner henne i baksätet. Femtio kilo otrogen kvinna. Det luktar 
mögel och fukt. Vänster framdörr vill inte gå i lås. Minns att man ska lyfta den något och hålla 
knappen intryckt. Hade hon varit vid medvetande, så hade hon säkert påmint honom om det.
  Nycklarna till bilen hänger i städskåpet. Har hängt där i säkert ett år. Vi har aldrig grälat om bilen. 
Märkligt, va? Låt gå för att vi haft en del meningsskiljaktigheter, men bilen har vi aldrig grälat om. 
Den har bara stått där och nycklarna har bara hängt där, alltmedan hundarna fått mat och kissat 
och skrämt små barn. Bilen har inte skrämt någon. Bilar är fina saker. Vänliga och omtänksamma.
  Han stannar och lyfter henne ur baksätet och placerar henne bredvid honom. Håller hennes hand 
en stund. Känner hennes värme. Viftar flugor med den andra handen och grundlägger en 
mögelallergi genom att andas överhuvudtaget. Vi andas samma luft, du och jag. Nära varandra. 
Erektion.
  Bilen startar. Han pumpade några gånger med gasen men det hade nog inte behövts. Den startar 
så snällt. Några tomvarv bara, men förgasaren är Tupperwaretät. Det verkar som om den sjunkit 
ner en smula i marken. Som att gunga sig upp ur en snödriva. Dålig koppling; en av anledningarna 
varför bilen blev stående, men fullt fungerande. Slir slir. Lyfter in henne i baksätet. Flyttar henne till 
ett annat säte. Svårt att stänga dörren. Hennes hand är varm. Hon lutar huvudet mot fönstret. Han 
spänner fast sig i säkerhetsbältet. Trycker nacken mot nackstödet; en kosmetisk konstruktion som 
faller undan för hans huvuds tyngd, och hittar alla växlar; fem framåt, en bak, utan att behöva 
tänka. Har just inga tankar, mer än minnet av hennes hand i hans. Det brummar, olika frekvenser, i 
öronen. Vem som helst som engagerar sig i bilars mående hör ventilticket, men farbror doktorn har 
inget sådant engagemang. Han tar hennes hand igen och den är slapp men varm. Får bilder av 
hundvalpen i huvudet. Det försvarslösa, det uppmärksamma, vara till lags, viftar på svansen. Så lätt 
att älska. Så lätt att känna sig älskad av. Inga diskussioner om oväsentligheter, bara det 
grundläggande; mat, kissa, fot, vifta på svansen. Kom hit, lilla raringen; slickad i ansiktet och näsan 
djupt i pälsen. Ska vi gå ut, ska vi gå ut? Hundar förstår inte ord men känner igen en önskan om 
förväntan. Varför spanskakurs? Vem bestämde att de skulle ha varsitt sovrum, sova åtskilda, leva 
åtskilda, men under samma tak? Så löjligt; vi hade aldrig en gemensam sovplats. I början visserligen 
i samma säng, men alltid varsitt täcke. Stod inte ut med hennes kropp, lukten av den, värmen. 
Detta nära; hennes arm som ville lägga sig över mitt bröst och att vakna mitt i natten av att någon 
höll på att kväva mig. Ville inte ha henne i närheten, annat än när vi hade sex och knappt ens då. 
Har aldrig velat ha någon nära, inte fysiskt. Älskar henne för att hon är åtråvärd. Hatar henne av 
samma anledning. Hon hade behövt göra så lite för att jag skulle vara nöjd, men hon ville inte. Hade 
varken lust och förmodligen ingen förmåga att kunna förstå. Inget språk för sådant. Tycker om att 
krama henne, men inte sitta på varandra och, hehe; gosa. Myskvällar framför TVn, 
skogspromenader; folk är sjuka, barnkär; hundmat. Älskar henne verkligen. Sörjer henne redan, 
hennes hand är varm, och sörjer att så mycken tid gått utan att någon lärt sig hur man lever 
tillsammans. Frågespalternas giltighet; vi är ovetande. Har aldrig gjort detta förut. Nybörjare, 
ensamma, utan ord. Det pratas ändå alldeles för mycket. En massa käbbel bara. Kompenserar 
okunskap och bristande erfarenheter. Om hon ändå hade varit lite mer uppmärksam. Om hon ändå 
hade varit. Ingen nyfikenhet, bara anpassningsförmåga. Jag ville bara ha ordning och lugn. Att allt 
var tryggt, att man slapp ifrågasätta de mest grundläggande saker. Varför ska hon då hela tiden 
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protestera, förvrida, förvränga begreppen? Ställa allt på huvudet, skapa oro och rädsla. Vad hade 
hon för behov av att se mig orolig? Jag är inte omöjlig att leva med. Några fåtaliga regler och 
sedan är allting lugnt. Var sak på sin plats och lite förståelse för varandras behov och önskningar. 
Men inte då. Den kvinna jag äktar visar sig vara en orm. Fastän vi hade kunnat få det så bra 
tillsammans. Hon ville att detta skulle hända. Det är vad hon väntat på och drivit fram; att jag ska 
tappa behärskningen. Provocerar mig tills jag tappar omdömet. Men varför, varför ville du så gärna 
att jag skulle löpa amok? Trots att jag tydligt markerade var gränserna gick. Räckte det inte med 
några slag, med min ilska? Gav jag dig inte allt du önskade dig? Tydligen inte. Jag har misslyckats, 
det är uppenbart. Har agerat utifrån dina manipulationer och gjort sådant jag inte velat, allt för att 
göra dig tillfreds. Men det räckte inte. Vad jag än gjorde var det fel. Jag till och med höll mig 
hemifrån, för att du skulle. Vad du nu skulle. Hade det varit bättre om jag varit hemma mera? 
Kände du dig ensam? Är det därför du knullar runt? Förstår inte. Varför sade du inget? Det hade 
varit så lätt att bara säga till; så här vill jag ha det. Att komma överens. Men inte. Ett maskspel. 
Lögner och svek. Hur skulle jag kunna veta att du var rubbad, skadad, verklighetsfrånvänd? Du gav 
mig aldrig någon plats, tog mig aldrig på allvar. Undflyende, tyst, gick undan. Smög bakom ryggen 
på mig. Lögner. Du gav oss aldrig en chans.
  Han kastar en blick på hastighetsmätaren; 110 km/h, och blir rädd för vad som kommer att 
hända. Tvekar, släpper gasen något. Släpper hela ambitionen något. Det måste finnas ett annat 
sätt. Det finns inga sätt. Det finns inte ens något att köra på. Ett räcke, en vägdelare, på hans 
vänstra sida, fel sida. På höger sida en busskur. En dum tanke överhuvudtaget. Oavsett vilket, så 
finns det ingenting att köra på. Impulshandlingar har aldrig varit hans starka sida. Var är alla 
betongfundament? Varför är det så rensat från livsfarligheter längs vägen; inte ens en gångbro att 
sikta på.
  Ett genomträngande kvittrande från hans innerficka gör honom uppmärksam på att någon vill 
honom något och är villig att betala telefonmarkeringarna till en mobiltelefon. Han får upp 
telefonen i handen, söker med tummen efter OFF HOOK och ser naturligtvis inte buss 740 som just 
fått grönt och påbörjar svängen ut på Huddingevägen. Telefonen säger: Hej, det är din mor.

- De flesta med hörseln i behåll och någorlunda tyst i lägenheten, hör smällen eka över Visätra och 
Flemingsberg. Rättsläkaren hör det absolut. Han hade just stängt av TVn, promenerar runt i 
lägenheten i morgonrock och med en tandborste i munnen. Tycker om att promenera när han 
borstar tänderna. Tycker om att promenera när han talar i telefon. Tycker om promenader 
överhuvudtaget. Av någon underlig anledning tittar han på klockan. Som om det var viktigt att 
notera när något säger krasch. Det brukar tutas en del härute. Tågen tutar, rälsljudet hörs vida 
omkring; stål mot stål, och ibland hörs pendeltågsmeddelanden ända upp bland husen, när vinden 
ligger på. En och annan motorcykel gasar av sig innan säsongen är slut; långa raksträckor, nästan 
250 km/h som bäst, innan vägen åter kurvar sig vid Fullerstaavfarten, och nästan lika ofta dessa 
enerverande trimmade mopeder utan insats i ljuddämparen. Men sällan säger det krasch. 01:59. 
Borde raka sig på halsen. En massa små halvlånga strån kittlar irriterande. Och en lust infinner sig. 
Som om kroppen hade reparerat sig själv, eller bara rationaliserat bort alla betänkligheter och 
koncentrerat sig på det väsentliga; sex. Alldeles varm i kroppen, lätt anfådd. Ynglingen skulle ha 
somnat snabbt som ögat och väckts av mina händer. Vänder honom på mage och slickar hans 
stjärt, med tjock tandkräm i hans anus. Trycker så försiktigt in min lem i honom, samtidigt som jag 
håller om hans nyvakna dito. Varm som en tarm, trång gång. Pepparmyntan kittlar våra slemhinnor 
och gör dem än mottagligare för rörelsen. En snabb ejakulation i handfatet, hindrar okontrollerat 
sprut med vänster handflata. Måste lära mig att skilja på sex och kärlek. Det är två olika saker. Sex 
har man med hjärndöda ynglingar, kärleken får man slösa på något annat. Går icke att kombinera.

- On parade. Smånickar till höger och vänster, händer som sträcks mot honom, ta på mig ta på mig, 
följ mig hem, välsigna mitt barn. Och barnet som sträcks mot honom har ingen hals. Huvudet sitter 
direkt på axlarna, på bröstet. Gott, konstaterar pojkens far, djurskötaren, gift med 
blomsterkvinnan, numera barnlös. Inga delar att dela, allt i ett stycke. Barnet är inte gammalt. Barn 

Torbjörn Skog – Borta Bra 48



är aldrig gamla. En gång till; barnet har just fått två små framtänder i munnen och är således inte 
särskilt gammalt. Det ler. Barn brukar le. Leende barn har ofta runda kinder. Feta barn. Det sitter 
ihop; leende feta barn. Älska mig, säger de feta barnen. Alla barn säger älska mig, men de feta 
barnens leenden är större och tydligare mellan de runda kinderna. Ett överviktigt barn som inte ler 
kan förefalla en smula osmakligt. Borde ni inte tänka på hans vikt? Jag menar; han är ju direkt fet. 
Och kvinnan som sträcker fram barnet mot honom är en jordmor; en kvinna skapad, jordad, för att 
föda. Bredhöftad, tunga bröst, långt brunaktigt hår ungefär. Hon har ett milt ansikte och är inte 
särskilt intresserad av sexuella fantasier. Hennes orgasmer är fridfulla kvidanden, i den mån man 
ens märker dem. I den mån de ens finns. I den mån man ens tänkt tanken på att hon inte fått några 
orgasmer alls, någonsin. Och man räknar det som ett acceptabelt faktum; inget att göra något åt. 
Hon säger ju att hon tycker om att ha mig nära, och att det inte spelar någon roll. De gånger jag 
drar mig ur för att inte åstadkomma ytterligare ett barn, låter hennes kvidande outsägligt besviket. 
Jag har berövat henne något. Jag har berövat oss något. Hennes ögon svartnar och är svarta 
alldeles för länge. Tycker inte om att ha sex i dagsljus. Jordmodern ser lätt generad ut. Fet, vem? 
Han måste ju äta. Hon ignorerar påpekandet och sträcker barnet allt ivrigare mot honom. Hon har 
hår under armarna. Tydliga buskar. Han noterar detta med tillfredsställelse. Högst attraktivt. En 
kvinna att somna i famnen på. Har aldrig ens tjuvrökt. När han vill ta henne bakifrån, eller från vilket 
annat håll som helst, så lägger hon varsitt ben på varsin sida om honom och liggande på rygg drar 
hon honom in i sig. In mellan benen, in i hennes kön, in mellan hennes bröst och armar. En varm 
mun utan närvaro. Kom i mig, kom i mig. Jag vill att du kommer i mig, med ett underförstått 
skynda på. När hon gråter, så är det tyst. Klara tårar rinner ner bakom döljande händer. Gråt av 
besvikelse. Sällan sorg. Hon är alltid klädd i stora kjolar, som ger hennes breda höfter ett än mer 
bredare uttryck. Eller intryck. Ämnat för att utrycka ett intryck, en medveten handling, ett 
medvetet klädval. Hennes svett luktar varmt. Pärlande svettdroppar, lite mustigt, mjukt svett. Hela 
hon är mustig och mjuk och barnet hon sträcker fram mot honom har flottiga kinder med påtagliga 
rester av halvtorkat snor under näsan. Spår av lunchen runt munnen. Barnet luktar gammal mjölk. 
Varm plastblöja, nej; hon tvättar tygblöjor och det enda plastiga i barnets värld är legobitarna. 
Barnets kladdiga mun sträcks mot hans ansikte. Pussa barnet, välsigna barnet med en kyss. Han 
kan inte retirera, bakom honom är det fullt av folk som pressar honom mot det halslösa lilla 
tvåtandade monstret. Låten barnen komma till mig. Håller andan, sluter ögonen och pussar det 
äckliga på den äckliga kladdiga lilla motbjudande munnen.
  Flickan har krypt ihop till en liten boll i ena änden av soffan. Själv sitter han fortfarande skevt, 
med nacken hängande över ryggstödet. Illamåendet är påtagligt och halvsovande reser han sig upp 
för att ta sig till badrummet. Magen är tom. Ett hål under revbenen. Sköljer munnen med mängder 
av halvljummet vatten; kallt vatten isar i hans blottade tandhalsar, och får en påtaglig längtan efter 
ett varmt bad.
  Alla människor som inte har tillgång till badkar, längtar efter att få bada. Badkarsinnehavare har 
vant sig vid att duscha sittande. Han klär av sig de kläder han burit i snart ett dygn och släpper 
dem i en hög på golvet. Kommer aldrig mer att använda dem igen. Varmvattnet kommer fort och 
han plågar sig med för varmt vatten på ryggen. Muskelknutarna struntar fullständigt i vattenburen 
värme. Lutar sig lätt mot det kalla kaklet och somnar nästan om, stående. Rädd för att ramla 
sätter han sig på duschgolvet, ökar värmen ytterligare och lägger pannan mot knäna. Armarna 
håller benen mot bröstet.
  Pojkens moder vaknade redan när hon hörde rörelsen i vardagsrummet, trots golvet som skiljer 
planen åt. Har inte sovit, bara slutit ögonen. Gryningsljuset är påtagligt, liksom huvudvärken och de 
trasiga ögonen. Han duschar. Eller är det flickan? Någon duschar. Varför i hela friden duschar någon 
nu? Varför i hela friden inte? Hon är inte heller avklädd och slipper känna det kalla golvet i trappan. 
Ett helt hus med rimligt utplacerade vattenelement och inga värmereglerande termostater och god 
isolering, men lik förbannat är trappen, och bara den, alltid kall. Som om kylan drogs in utifrån och 
magasinerades i trapplanket. Varför sover vi inte? Varför lever vi överhuvudtaget. Nej, det var 
ingen fråga. Alla barn har sex utom Siv. Hon har inget underliv. Alla barn har sex utom Steve. Den 
är roligare.
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  Pojkens moder sätter sig bredvid den sovande flickan och smeker henne över huvudet med 
knappt märkbara rörelser. Samma ålder. Samma barn. Pojkens moder gör egentligen inga medvetna 
reflektioner överhuvudtaget. Är ett enda ordlöst känsloknippe som gör sitt bästa för att få tag i 
något utanför sig själv att hålla i. Trappen upp och ner i huset har ingenting att hålla sig i. Soffan 
och dess innehåll är inte särskilt gripbart. Hon blir alltmer övertygad om att hon förlorar förståndet.
  Alla söker sig till varandra. Det är ju trevligt. Man vill vara nära i sina känslostormar, ha en helst 
ofarlig och icke krävande kropp i närheten. Så rart. Alla envisas med att längta efter gemenskap. 
Man kompenserar ordlöshet med fysiska grupper. Hur bär de sig åt egentligen? Någon ville inte 
sova ensam, så någon sov tillsammans. Sex existerar inte, ens som tanke. Kroppslig tröst i form av 
kroppslig närhet. Är vi inte avundsjuka, så säg? Medan somliga tillverkar långa argumentationer för 
inga öron, så låter andra sina kroppar vara alldeles bredvid varandra och tömmer kropparna på 
tårar. Argumenten onanerar. Sällskapslöst. Vi delar samma rulle toalettpapper, men använder den 
på olika sätt. En minimal skillnad, rent terapeutiskt. Det lilla barnet förvånar middagsgästerna med 
att plötsligen dra ner byxorna och visa sin snopp. Någon säger ursäktande Är du kissnödig. Nej nej, 
det är inte alls vad det är frågan om. Den store mannen ryter Sluta med det där. Klä på dig genast. 
Nervöst skratt från en nästan obekant kvinna. En snabb utryckning av den kvinnliga 
vårdnadshavaren, sveper med sig barnet och ut ur rummet. Det lilla barnet fortsätter sin ambition 
med att visa snoppen för alla som tittar. Detta är min kuk, detta är min själ. Detta är mitt innersta. 
Se och skrik. Mer än så här är det inte, men ni skriker ändå. Titta på mig. Behöver inte upprepa 
uppmaningen; alla tittar, alla skriker, mer eller mindre. Genera er inte, barn, seså; alla ska duscha 
efter gymnastiken. Och då menar jag alla. Av med kläderna bara, tror ni inte att jag sett nakna 
småpojkar förr, haha. Ah ah oh ih. Alltid är det något litet barn som vägrar. Jaja, alltid är det 
någon. Seså, in i duschen med dig. Jag skiter i din blygsel och dina eventuella ursäkter. Inför Gud är 
vi alla lika. Gud i form av en gymnastiklärare; finns ingen självkritik kvar i vuxen ålder.
  Barn har tillgång till sömn. Pojkens moder har ingen sömn. Pojkens moder har inte ens en kropp. 
Den har just upplösts och hon betraktar sig som en strimma ljus, i en värld av i övrigt mörker. 
Skenet vid horisonten måste komma från de andra kroppslösa, eller så finns det ett större samhälle 
där, kanske en stad. Skulle kunna vara en väl upplyst idrottsplats som reflekteras mot himlen. Eller 
ett fyrverkeri som stannade en stund i luften, i avvaktan på passadvindar eller någons befallning 
att omedelbart sluta bryta mot naturlagarna. Hon tar sig ditåt. Rör sig lätt geografiskt; snart 
märker hon att även tiden är relativ, och finner en stor byggarbetsplats, väl upplyst av lysrör i 
trettiometersklassen. En massa bråte, liksom utslängt här och var. Plåtar, järnrör, plank, 
byggnadsställningar kring en rund kreation, som ett stort klot. Spetsigt i toppen. Och så här från 
ovan, ser hon en medelålders man som befinner sig på flera ställen samtidigt. Släpar tuber på en 
vagn, lyfter plank; bygger en gärdsgård, och röker pipa framför en minimal färgTV, sittande på en 
sorts stubbe. Hon vinkar försiktigt och versionen framför TVn vinkar lojt tillbaka, med pipan i den 
vinkande handen. Han ser vänlig ut. Lite sjökapten över honom, fast utan skägg. Pippis pappa. 
Mannen pekar mot TVn och vinkar Kom hit. Tid och rum. Väljer rum; fäll fram spaken försiktigt. Sist 
störtade vi, mitt i stan, och ser att TVn är mycket större än den såg ut en bit ifrån. Men visst är 
det han, pojken. Lite flimrig bild, dålig mottagning. Pojken har vit skjorta och slips, kavaj. Stiligt 
klädd. Han säger något om konjunktursläget. Intervjuaren, eller kanske programledaren, tycks vara 
full av respekt och beundran. Nästan åtrå. Jo, det journalistlika åtrår min son. En kvinna i min ålder, 
en kvinna i min mors ålder. Åtrår en liten pojk, fast han ser riktigt vuxen ut. Först förnärmad, sedan 
stolt. Hjärtat svämmar över av stolthet. Det är min son, hör ni det, det är min son.
  Dotter Mellenkrans har en ostörd och trygg sömn i soffan. Det finns inga mardrömmar, det finns 
ingenting att oroa sig över. Innesluten i nonsensdrömmar; en badstrand? Och en gräsmatta med 
mängder av golfbollar. Eller fågelägg, och helt utan frågetecken. Omvärldens förvirring ger henne 
frid. Ungefär. Alldeles snart kommer hon att ordna frukost åt makarna. Hon kommer att trösta dem 
och hålla om dem. Ge dem av sin kroppsliga tröst. Hon kommer att ringa hem och berätta i korta 
ordalag om vad som hänt och varför hon vill stanna ytterligare ett tag. Hennes spanskättade 
moder kommer att förstå att flickan mår bra, men inte så mycket mera.
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- Än värre; en ålderstigen dam; 85, säger hon. Eller 95, kommer inte ihåg, visar ett uppenbart 
sexuellt intresse för den relativt unge mannen. Han känner sig besvärad och konstaterar att 
samtliga badrum i huset saknar möjlighet att låsa dörren. Det lås som sist fungerade har börjat 
ruttna. Själva låskolven faller sönder i spretiga mjuka delar. Här händer ingenting. Och i hans 
sovrum har en grupp träningsoverallsklädda yngre människor placerat sig för att leka en lek, något 
intellektuellt, och det visar sig att alla platser är upptagna. Mer därtill; några väntar på 
utbytesplatser, reserver. Han berättar för ungdomarna att det är hans utrymme men visar sin 
kompromissvilja med att endast vilja ha en plats framför TVn. Har en god videofilm i handen och 
avser att fördjupa sig i den. De unga människorna ger honom en plats och han undrar så smått vad 
han egentligen gjorde i den gamla damens sovrum. Lögnen om att leta toalettpapper var inte ens 
bra, än mindre trovärdig. Någon skulle ljugas inför. Men det fanns i alla fall fönster i rummen, även 
om de var av källargluggformat, strax under taket. Välkommen hem till mig. Ungdomarnas 
träningsoveraller och hårfärg är genomgående svarta. Bryr sig inte om att försöka förstå deras lek. 
Säkert något med en kortlek.
  Herr Mellenkrans avskyr kortspel. Han har just räknat ut att en cirkel inuti en kvadrat upptar 78% 
av kvadratens yta. Formeln är Pi genom 4. Borde egentligen bygga rektangulärt. Hans hustru säger 
något lugnande om deras gemensamma dotter och det som väcker hans nyfikenhet är att han 
förväntades vara orolig. Det ordnar sig det ordnar sig var inte rädd. Vad skulle jag vara rädd för, 
varför skulle det inte ordna sig? Någon projicerar något på någon annan. Och för ett ögonblick 
känner han inte igen sin kvinna. Något obekant i hennes ögon. Utbytt, kopierad, men inte samma 
innanmäte. Hustrun upplever exakt samma sak med maken, samtidigt. Den för en gångs skull 
gemensamma frukosten för hela familjen utom dottern, känns olidlig, och unge herr sonen 
Mellenkrans tömmer sitt glas kylskåpskall mjölk och bryter upp.
  Karin sitter med telefonluren i handen. Är förvånad. Bara förvånad, ingenting annat. Tittar på den 
tysta telefonluren och förstår ingenting. Vad hände? Hade just fått för sig, att det kanske vore bra 
att prata med någon, berätta vad som hade hänt. Ett sorts prata ur sig. Letade länge i huvudet 
och telefonboken efter någon lämplig att anförtro sig åt. Bortsett de mycket förstående poliserna 
av diverse kön, så har hon faktiskt inte berättat för någon vad som så faktiskt har hänt. Och 
funderar först på att ringa någon god vän, har inte så många, men tänker; bäst att ta i ordentligt. 
Ta den största tjuren vid hornen först. Ringer mamma; hemmafru, svarar efter tre signaler. 
Konverserar, de vanliga artighetsfraserna, de vanligaste ursäkterna för att man hörs av så sällan; 
ett direkt statiskt tillstånd mellan vuxna barn och deras än äldre föräldrar. Så berättar hon 
ingående och i kronologisk ordning vad som hänt, med i hennes eget tycke stadig röst. Kommer 
ända fram till att han våldtar henne, då moder plötsligen lägger på luren. Måste ha blivit något fel 
på linjen. Ringer upp igen. Modern svarar, Karin säger Det bröts visst och modern säger att någon 
ringer på dörren. Och lägger på luren. Ringer igen, men ingen svarar. Försöker ytterligare en gång, 
efter en halvtimmes hjärntom väntan vid telefonen, och nu svarar modern, för att omgående lägga 
på luren, när hon konstaterar vem som ringer. Karin hinner registrera den skygga rädslan i moderns 
röst, nästan misstänksamt skygg.
  Utan att direkt förstå eller dra några slutsatser, ringer Karin sin bästa kompis. HerreGud, vi har 
varit med om så mycket tillsammans, hon och jag, säkert tio år, min allra bästa vän, och väninnan 
svarar också efter tre signaler; den ungefärliga tid det tar att lägga ifrån sig tallriken och 
diskborsten, skölja av händerna, torka dem och lyfta på luren. Vis av tidigare samtal säger hon hej 
och ber om ett sammanträffande. Yes box, säger kompisen och inbjuder till eftermiddagsfika.
  Fortfarande en smula fundersam över moderns uppträdande, och med en märklig sorg i halsen; 
halvsvald gråt, låter hon sig omhändertas av väninnans omsorger. Kaffe, bullar, ska du ha en 
cigarett. Fick en snabb kram i dörren; vi kan väl sitta ute på balkongen. Söderläge och sol. Karin 
säger Jag har blivit våldtagen. Pang på rödbetan. Väninnan verkar inte förstå. Karin berättar, med 
sämre kronologi denna gång, och upplever samma sak igen; den som borde lyssna har lagt på luren. 
Väninnan börjar tala om en film hon sett, redogör för handling och rollista, olika karaktärer, 
episoder. Nej nej, lyssna på mig; ett försök att avbryta, men det verkar inte fungera.
  Karin ger henne tid. Väninnan pratar i ett ursinnigt tempo. Vad är det som händer, vad är det 
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frågan om. Karin säger Jag behöver dig. Väninnan tystnar och säger Javisst. Fortsätter sedan att 
prata om något hon läst i tidningen. Karin lämnar balkongen och knyter skorna bredvid ytterdörren. 
Några meter ifrån henne, på behörigt avstånd, står hennes bästa vän och kämpar med distansen. 
Kul att du kunde komma, säger hon tonlöst. Hallens halvmörker räcker inte till för att gömma 
väninnans blanka kinder. Armarna i kors över bröstet och rinnande ögon.
  Väl hemma igen ringer Karin väninnan. Telefonsvarare. Lägger på luren.
  Näst bästa vännen är av manligt kön; nu är det telefonboken som gäller, och han är också 
anträffbar telefonledes. Fattar sig kort. Jag har blivit våldtagen. Har du tid att träffa mig. Tystnad i 
telefon. Han säger Kan jag ringa dig senare? Hon säger okey.
  Det kommer att ta några timmar innan hon inser att han faktiskt inte ringer tillbaka, och 
förmodligen inte kommer att göra det heller. Inte särskilt förvånad, bara principiellt besviken. Något 
i hans röst berättade att han inte skulle ringa, men ännu så länge tror hon att han snart ringer, 
kanske om en kvart, eller en halvtimme, eller framåt kvällen. Om några timmar har hon räknat bort 
honom. Också.
  Nu spelar det ingen roll längre. Fram med telefonkatalogen och välj ett nummer på måfå: Hej, jag 
har blivit våldtagen, kan jag prata med dig? Du har nog kommit fel, vi servar vattenpumpar. Prova 
jourhavande medmänniska. Numret står säkert i telefonkatalogen. Ha en trevlig dag.
  Och: Hej präst, jag har blivit våldtagen. Hej själv, du måste ringa på våra telefontider och till 
församlingshemmet. Mitt hemnummer ska man bara använda i nödfall. Okey, jag förstår. Ingen fara, 
må Gud vara med dig.
  Tarotterapeut Anita åberopar Karins ofördelaktiga biorytm och rekommenderar henne att inte ta 
några beslut denna dag. Men hennes fysiska förmåga tycks vara på topp, så vad sägs om en 
joggingtur? Nu är det ingen av oss som tror på stjärntecken, men horoskopet påpekar att denna 
dag är bra för nya kontakter. Kanske en liten romans i sikte? Jajamen. Turfärg gul. Lyckonummer 
tre. Använd preventivmedel.
  För första gången sedan de yngre tonåren funderar Karin seriöst på att ta livet av sig. Tanken ger 
tröst för några ögonblick, sedan blir hon förbannad. Ska man ha kommit så långt i livet, bara för att 
sätta punkt i brist på annat? Och kärleken då? Skulle det inte bli mer än så här? Så många års 
förberedelser, insamlande av erfarenheter, och så bara lägga sig ner, död på golvet. Har inte ens 
några avbetalningar att fly ifrån. Har ingen att ringa längre. Detta är ju löjligt, vad har jag gjort av 
mitt liv? Halvbekanta festkamrater och inga syskon. Pappa? Glöm det. Ifall han är nykter, så 
kommer han ändå inte att känna igen mig, än mindre förstå vad jag säger. Telefonen ringer och hon 
blir så glad att hon släpper alla fördämningar och tar tillbaka all sin ilska, alltmedan hon faktiskt 
gråter; noterar det lyckligt, som ett friskhetstecken. När hon lyfter på luren så finns ingen där. Bara 
en 440 Hz ton. Den som ringde hann lägga på luren. Överväger att dra ur jacket, men lever 
fortfarande i förhoppningen att någon av de tre uppringda viktiga människorna ska ringa tillbaka. 
Har förmodligen chockat dem. Tid, de behöver tid. Tur att jag inte sitter med rakbladet mot 
handlederna; nickar energiskt med sammanbiten mun.

- Vi hade stulit alla pengar. Trettiotusen i bakfickan, en stadig trave. Men dörrarna ut var låsta. 
Skaplig kassa och ingenstans att göra av den. Snattade lite smågodis och en ytterst aggressiv 
väktare ansåg att vi såg skyldiga ut. Men hade inga bevis. Och inte minst den lilla lilla motorn, vars 
kamaxelkedja lika gärna kunde vara ett halssmycke. Visst är det härligt att den ändå fungerar, sade 
den vänlige uppmärksamme mannen bredvid oss. Jovisst. Knappt en kugge kvar och ändå snurrade 
på så bra. Ventilkanter tunna som löv. Svartbrända. Men inget sex. Inte ens nära. Inga svårlåsta 
badrum eller borttappade kläder. Ingen som jagar oss genom trånga utrymmen. Ingen man slåss 
blodig mot. Ingen död. Bara skuld och besvärade ansiktsuttryck och knappt ens det.
  En liten boxer sitter ensam i ett garage. Han har just kissat i ett hörn och funderar nu på att 
lägga en kabel någonstans. Hungrig. Ställer sig på bakbenen och krafsar energiskt på det som 
ibland brukar öppnas och erbjuda promenader och mat. Krafs krafs. Ingenting händer. Till och från 
säger han voff och lyssnar uppmärksamt efter något eventuellt eko. Inte då. Han testar ett yl. Yl yl. 
Till och med Gnäll gnäll.
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  En kosmiskt placerad katt försöker få kontakt med hundens eventuella medvetande, för att 
upplysa den om att det är en enkel match att öppna dörren, men får ingen respons. Lägger 
medvetandesökning på var fjärdedels sekund tills vidare och återgår till att försöka lösa korsordet. 
Orv? Vafan är en orv?
  Det var sol under några tidiga morgontimmar, men solen har försvunnit bakom en mängd moln. 
Och med molnen kom den kalla vinden. Flyttfåglarna får sin första indikation på att det snart är 
dags att sikta söderut, lövträdens klorofyll blir rastlöst. En klorofyll, flera klorofyllor. Jönson kräks 
diskret i toaletten, sittande på knä. Förstår inte varifrån allt detta illamående kommer ifrån. Det är 
som om jag vore med barn. En omöjlighet, eller nästintill. Kommer inte ihåg taxichauffören, är 
övertygad om att det bara var en dröm. Spolar ansiktet med kallt vatten. Måste vara något jag 
ätit. Och i köket sitter sonen och har något uppenbart föraktfullt i sina ögon. Allt längre avstånd 
för varje dag. Vad har jag gjort fel? Tio år gammal och föraktar sin mamma. Jag lade fram en 
tandborste åt dig, säger hon. Han svarar inte. Sonens tänder är undantagna all vård, men 
tandläkaren förvånas varje år över att karies inte tycks existera i grabbens mun. Matrester och en 
allmänt illaluktande andedräkt kring helt friska tänder med ypperligt tandkött och finfina tuggytor. 
Bäst att inte berätta det för någon. Jönson den yngre luktar otvättat hår och försvinner förbi 
henne mot sina Nikeskor och så småningom sin skola. Man får väl vara tacksam för att han inte 
skolkar.
  Fru Mellenkrans vinkar adjö till sin make. Han vinkar tillbaka.
  Rättsläkaren har ingen att vinka till. Funderar på att skaffa en burfågel eller några akvariefiskar att 
vinka till. Hejdå, mina fjäderfän, jag är snart hemma igen. Ska bara dra in lite stålar till solrosfrön.
  Det vinkas så inåt helvete denna morgon. Hejdå, vi ses, och hej, vi möts. Och på Södra sjukhuset 
uti Stockholm, står en snabbt kallnande kaffemugg och väntar på en doktor som denna morgon 
tycks vara rejält försenad. Avdelningsförestånderskan ger honom ytterligare en kvart. Och tio 
minuter. Kvart i åtta bestämmer hon sig för att han antingen läst fel på sitt schema; sju till sexton, 
måndag till fredag, samt bakjour till och från under vissa helger. Eller missat pendeln. Morgonmötet 
blir ovanligt fridfullt, nästan glättigt. Den enda som på något sätt seriöst saknar läkaren, är den lilla 
obestämbara undersköterskan som börjar klockan tre idag. Men än är det åtskilliga timmar dit. Och 
fortfarande sover den lilla flickan alldeles ensam i sin smaklösa lägenhet, med ett halvt öra 
väntande på en eventuell telefonsignal i all evighet, amen.
  Det ringer på Karins dörr. Hon hör det som en störning i den luftficka hon tillbringat flera 
ångestfyllda timmar, sekunder, år i, alltmedan båten är omgiven av millioner liter vatten på alla 
sidor. Även om luften håller henne vid liv hur länge som helst, så finns det inte en möjlighet att 
kunna ta sig ut ur båten och upp till ytan. Och skulle hon komma upp till ytan, så handlar det om 
tiotals mil till någorlunda fast mark. Döden dö. No existe. Bara en formalitet återstår och det är att 
syret i luftfickan ska förbrukas. Ring ring. Tacksamt sveper hon morgonrocken omkring sig och drar 
några djupa andetag av den nattståndna luften i sovrummet. Tittar inte ens i smygtittarkikhålet i 
dörren, utan öppnar den rakt av. Har ingen eller inget att vara rädd för. Inte som tanke, snarare en 
känsla; i ett annat sammanhang hade det varit något att vara tacksam för. Och i trapphuset står 
hennes far. Pappa. Pappa? Han ser allvarlig ut, men försöker sig på ett leende. Hej min dotter, får 
jag komma in? Javisst, självklart, kom in. Skaru ha kaffe, ungefär.
  Av gammal vana drar hon in luften genom näsan när han passerar henne, på jakt efter den minsta 
antydan till alkoholdoft eller öl eller. Jo, påtagligt, men i alla fall färskt. Gammal fylla är inte kul. Han 
har tydligen styrkt sig inför besöket. Å andra sidan går han in i lägenheten utan att krama henne, 
vilket tyder på att han inte är på väg att bli stupfull. Gillar att kramas och pussas när han är full. 
Klämma lite, klappa på stjärten. Pappas flicka, minsann, rena damen, synd att jag inte vore tjugo år 
yngre. Hehe.
  Han tar av sig skorna, visserligen sparkar av dem, men ändå. Ett tecken på att detta är ett 
allvarligt besök. Sist han hälsade på och tog av sig skorna; måste ha varit fyra år sedan, kanske 
fem, så var det verkligen ett allvarligt besök. Men då var han ganska packad. Berättade att de 
skulle skilja sig. Oh yeah; who's surprised?
  Min far min far. Min dumme far. Kärleksfullt tonfall, väl? I alla fall i tanken. Min känslosamme far, 
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min rädde far. Min far utan ord för emotionella ting. Min far som aldrig ber om ursäkt, som alltid ber 
om ursäkt.
  Han har satt sig vid köksbordet. Blicken ner i bordsskivan. Hur är det med dig, pappa? Vad kul att 
du hälsar på. Det var länge sedan, men det säger hon inte. Ska du ha kaffe; jävligt starkt kaffe 
alltså?
  Han ser henne plötsligt i ögonen, för en sekund, sedan sveper blicken över hennes ansikte; kan 
inte missa den svartnade ansiktshalvan, för att återgå till att stirra på en punkt mitt på bordet.
  Varifrån kommer detta lugn? Hon känner sig märkligt sammanhållen och stabil. Allt i ett stycke, 
sammansatt, stadig. Några rörelser kring kaffebryggaren, gurgel gurgel, sätter sig mittemot 
honom. Nå, säger hon, du har något på hjärtat. Har aldrig sagt något sådant till sin far. Brukar låta 
honom sköta pladdret. Och sången.
  - Din mor ringde mig. Hon sade att något hade hänt.
  - Sade hon vad som hade hänt?
  - Det var ett ganska kort telefonsamtal. Hon vill inte prata med mig, som du säkert minns.
  - Vad gör du här då (ojoj, en sådan massiv fientlighet).
  - Hon tyckte att jag skulle träffa dig. För att. Prata med dig.
  Så dags nu. Det ringer i hennes öron. Så dags nu. Sedan när har han varit intresserad av att lyssna 
på henne; vems samvete ska dövas här? Vet han verkligen vad han ger sig in på? Tuffare typer än 
du har bangat, min lilla pappa. En adrenalinstinn elak känsla av att vilja köra över honom.
  - Vad är det du ska prata med mig om?
  - Hon sade att du behöver (avbrott, tystnad).
  Slutgurgel från kaffebryggaren, räddad av klockan. Varsin kaffekopp, en kanna på bordet. Tillbaka 
i ringhörnan. Boxarna står i varsin morgonrock, siden och sammet, och ägnar sin mesta 
uppmärksamhet åt att spänna musklerna för den parkettbetalande publiken. Fotografer: Man of the 
year. Most wanted woman of the year. En med rynkor och högt hårfäste, flera hårfästen; det finns 
en cirkelformad landningsplatta för helikoptrar mitt på huvudet, en med halva ansiktet i ständig 
skugga. Säg hushållsost. Ost, förfan, säg ost. Översättaren har alldeles för bråttom, barnen skriker 
i badrummet; pappa pappa, Johan har ett hål i pannan, pappa, Johan blöder massor. Jaja, jag 
kommer alldeles strax, ska bara. Bli färdig.
  Fadern saknar en tand strax bortom det vanliga halvgenerade leendet. När han är riktigt rökig är 
munnen bred. Luckan förstärker intrycket av förfall. Dock tycks han vilja göra ett seriöst intryck 
denna dag, denna visit; polotröja, kavaj. En farlig kombination. Det finns något otryggt över svarta 
polotröjor, med ackompanjerande likaledes svart kavaj, som om modet i kombination med oskolad 
klädsmak inte kunde ta sig längre. Nästa steg blir högblommiga nylonstjortor med breda slag. Han 
är ganska kort, min far. Har aldrig upplevt honom som kort, men nu är det tydligt; han är direkt 
liten, nästan späd. Något sårbart i ansiktet, som annars döljs under pratighet och stora gester. En 
evig kamp. Hon tycker om det hon ser. Hans ömtålighet.
  Vad är det jag ska berätta, vad är det jag kan berätta för min pappa? En människa jag inte 
känner, mer än till namnet. Lite gemensamt blod och gener. Samma efternamn. En samling 
gemensamma minnen utan sortering och en ständig önskan om att komma varandra nära, någon 
gång, på något sätt. Den dag då det inte är farligt längre. Ner med axlarna. Så mycket dåligt 
samvete. Alla utan skuld får gå på rast.

- Nu skäller hundarna igen. De brukar passa på när det är tyst. Maximal effekt. Ett tydligt minne av 
någons ögonfransar på kinden. Permanentat grått hår. En mc-klubb som utmanar alla på slagsmål, 
men på tyska. Vi låtsas inte förstå. Det är enklast så, trots de personliga förolämpningarna. Alla 
säger att du är bög, alla. Kom ut och försvara dig. No way. Jag sticker. Min säng, vårt rum, är 
ockuperat av det första sönderslagna offret. Eller någon annan som ser likadan ut. Den 
omhändertagande ur vår grupp ber mig hålla honom i handen, eftersom han lider och har ont. Inte 
en chans, säger jag. Jag sticker. Har ändå ingenstans att sova, med en svag förhoppning om att 
ögonfransarna ska erbjuda mig en del i hennes läger. Jag är någons, hon är någons. Detta är inte 
tillåtet. Avslutas med att en kvinna säger högt: Det är bara de tvekande som åker på stryk. De som 
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inte vågar slåss. Går man ut på en gång, så är det ingen fara.
  För en gångs skull är gatorna utbytta mot temporära plankgolv, med frilagda avloppsrör och 
optiska kabeltrummor; 64 tusen kanaler i samma tråd. En lukt av uråldrigt avskräde. Inte så undra 
på att vi hellre valde att åka hem. Satans sällskapsresa.
  Karins far ställer inga frågor. Karin frågar vad han vill veta. Ingen kontakt, ingen gemensam tråd. 
Fadern tycks ha bestämt sig för att vänta ut henne, eller på annat sätt sitta av tiden, tills det är 
godkänt att bryta upp. Karin har ingen historia att berätta. Däremot finns ett kronologiskt 
protokoll, en redogörelse, ett vittnesmål. Men det är väl knappast vad fadern vill ha. Ingen vet vad 
fadern vill ha. Trots de längtande ögonen och den stundtals översvämmande svadan. Varierar sig 
med tystnad. Frågorna är slut, sedan länge.
  - Jag har gift mig (säger han). Gift mig igen. Omgift.
  - Jobbar du med något (en högerkrok mot hakan, för att börja med att golva honom).
  - Hon är brevbärare. Har ett sommarställe utanför Sigtuna. Finns massor att göra där, du vet; 
väggar, tak, fönster. Mycket att fixa. Funderar på att flytta dit när hon går i pension. Vi har några 
år på oss. Din mor skulle ha älskat stället. Om hon inte varit så rädd för insekter. Kryp, du vet. 
Myror, mygg. Men inga ormar. Bara spindlar och tusenfotingar. Insekter.
  - Gifte ni er kyrkligt.
  - En mindre ceremoni bara. Hennes barn och släkt. De är vuxna nu, barnen. Har en massa barnbarn 
som hälsar på. Du vet; söndagsmiddagar. Alltid är det någon som fyller år (en makalös slagserie. 
Publiken står upp och stampar i golvet; på henne, golva henne, döda henne).
  - Varför ringde du inte och sade att ni skulle gifta er.
  - Det var så mycket att tänka på. Du vet; inte varje dag man gifter sig. Trodde jag var för gammal 
för att bli kär igen. Det gick så snabbt alltsammans.
  - Hur länge har du känt henne (upptryckt mot repet).
  - Det är väl något år nu, tror jag.
  - Dricker du fortfarande lika mycket (ett försök till slag under bältet. Han lyfter blicken mot 
hennes ansikte för en sekund, ser oförstående ut).
  - Visst händer det att man tar sig en bläcka. Verkar det som att jag dricker för mycket?
  - Det jag minns av dig, var att du alltid drack för mycket (hjärtklappning).
  - Du är lik din mor.
  - Var det en komplimang (första frågan hittills)?
  - Jag tror inte det (avmätt).
  Min far har fått en ny egenskap. Jag kan mycket väl föreställa mig hur brevbärarinnan är. Han 
brukar ta till sig sina kvinnors dåliga sidor, som om hans egna räckte till.
  - Nähä.
  Byter snabbt sinnesläge, och denna breda ymniga sammansatthet tar åter över. Trevligt stöd 
man får, av denna faderslika person. Fan ta dig. Fan ta dig. Ops; där slank det ut ur munnen. Förlåt. 
Nej, förresten; ät skit.
  - Jag ska nog gå nu (reser sig upp).
  - Gör det.
  - Du är lik din mor. Hon var också lika fientligt inställd.
  - Jag är tacksam. Varför kom du egentligen hit? För att berätta att du hade gift dig?
  - Varför tror du att jag kom?
  - Hade väl en förhoppning om att du var intresserad av att veta hur jag mår (nonchalant, med 
gråten i ögonen).
  - Men det har jag ju. Du är ju pappas flicka, förstår du inte det?
  Han ser nästan ivrig ut, nästan nöjd, som om detta var den vändning han ville ha, utan att behöva 
offra så mycket som en lillfingernagel. Men han rör sig inte ur fläcken, står vid sin plats, bredvid 
stolen. Givakt, gubbjävel.
  - Det var länge sedan jag var pappas flicka. Gå nu, är du snäll.
  - Man erbjuder sin hjälp. Jo. Men jag ska gå.
  Han står fortfarande kvar. Hans ansikte är generat leende. Hans ansikte är alltid generat leende. 
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Med fjärrkontrollen byter hon kanal. Det är en långfilm på fyran som hon redan sett. Snabbspolar 
med bild tills videon automatiskt bryter nötandet på bandet. Gå nu då. Försvinn. Jag klarar mig 
bättre utan dig. Ta dina jävla barnbarn och din nya jävla fru och upphör. Emigrera till Sigtuna eller 
Sidney, jag skiter i vilket. Inte ens en bror fick jag. Far åt helvete.
  - Jag förstår (säger han med detta nya avmätta tonfall). Du borde verkligen söka hjälp. Skaffa 
någon att prata med. Det är ju uppenbart att du inte mår bra alls. Du vet att det finns tabletter 
som. I alla fall. För sömnen och sådant. Professionell vård. Det är inget att skämmas över. Det finns 
folk som är utbildade för sådant. Att prata och reda ut saker. Du vet; det är aldrig fel att prata av 
sig.

 KAPITEL 7 

- Långt långt senare ligger Karin ensam i den obäddade sängen. Halvdvala. Ett eko av oväsen inuti, 
men ingenting kommer upp till ytan. Konstaterar saker. Fysiska bilder, lukter, beröringar. Hon berör; 
tar på väggar, hud, hår. Någons händer på kroppen. Okända ögon i bekanta ansikten. Förväntan, 
säger ögonen, lustfylld förväntan. Är det någon som är hel häromkring; upp med en hand och lägg 
den på mina bröst. Seså, lilla vän, kom hit. Sätt dig i mitt knä. Ge mig din hand. Se så stor den är. 
Den lilla kissemissen vill bli klappad.
  Besvikelse kommer ur förväntningar. Om inga förväntningar så ingen besvikelse. Frågan är vem 
som lovar något som inte kan hållas. Det borde ju finnas ett löfte för att generera en förväntan. 
Orsak och verkan, fjädrar eller kroppsbehåring. Om ingen någonsin lovar något, så behöver ingen 
någonsin bli besviken. Om alla alltid undviker att säga Jag älskar dig, jag längtar efter dig, du är det 
bästa som hänt mig, vi två tillsammans för evigt; så kan ju ingen heller förvänta sig att det blir mer 
än en kort paus från ensamheten. Två människor bredvid varandra och inte på något sätt en 
helhet. Det kanske kommer ett annat liv så småningom; vi behöver väl inte lova varandra något, 
eller hur? Tänk om vi träffar någon som verkligen är vad vi hoppats på, den stora kärleken, inte 
bara gemenskap, trygghet och en smula innerlighet. Då vore det bra om man slapp sortera ut så 
mycket. Tills dess ska vi inte skaffa några dumma vanor, som att vänja oss vid varandra. Längta på 
bara, men inga vanor.
  Hur kommer det sig att man känner sig så lurad? Vart tog den oreserverade uppfyllande 
självutsläckande totala passionen vägen? Dog vi alla på vägen hit? Passa sig noga. Det finns säkert 
osynliga sprickor i fundamentet.
  Karin vänder sig om. Något var bakom henne alldeles nyss. Ful tapet. Hårborsten ser ut som ett 
djur. Så otroligt deprimerande. Passionslöst liv. Då får det hellre vara.

- En tyngd på mitt bröst. Det sitter någon på bröstet. Jag ligger på rygg och pressas ner av någon. 
Svårt att andas. Har plötsligen blivit religiös; är säker på att det är en ängel som sitter på mig. 
Svårt att föreställa sig en sittande ängel, men det går om man anstränger sig. Frågan är om ängeln 
grenslar mitt bröst med vikta ben på varsin sida om min kropp, eller om det är någonsorts 
damsadelsittande. Trodde inte att änglar vägde något, men denna är tung som fan. Måste lyfta 
bröstkorgen och ängeln för att kunna få plats med inandningsluften. Oskrivbara ljud; oah, hui, från 
min hals. Det kommer inifrån. Någon krafsar på mig. Det krafsas en massa, pockande på 
uppmärksamhet. Varde ljus, varde liv. Bråka inte, jag är ju här. Men ta bort detta tunga himlaväsen. 
Med all respekt.
  Farbror doktorn öppnar ett öga, en viss ansträngning, och stirrar rakt in i ögonen på en vitklädd 
kvinna. Inte bara en, det är flera. Inte så undra på att det är tungt. Men de står omkring hans säng. 
Min säng? Inte då. Detta är ett typiskt enkelrum på ett typiskt sjukhus. Fråga mig, jag har sett 
massor av dem. Kalla det gärna yrkeserfarenhet. En viss lycka finns i deras ansikten, eller snarare 
ett deltagande. Inga riktiga leenden. Varför ligger jag här? Varför sitter det en katt på mitt bröst, 
hade varit trevligare med en ängel, och varför har katten ett så bekant ansikte? Kvinnan närmast 
honom, den första han såg när han föddes och omedelbart bestämde sig för att följa resten av 
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livet, sätter sig på huk och lyfter en hand mot hans ansikte. Instinktivt blundar han och inväntar 
rörelsen, eller slaget; det kommer inget. Vågar sig på att kika med små ögonspringor. Ingen där. 
Inget där. Ett tomt rum, bortsett handfatet därborta och fönstret därborta och därborta en 
besöksstol. Men ingen droppställning och inga halvgenomskinliga slangar. Dragbordet står bortanför 
hans räckvidd, men det gör inget för det är också tomt. Däremot sitter detta kattlika kvar på 
bröstet. Känner nu väl igen ansiktet. Hej hustru.
  Och en kvinna med samma ansikte plockas i bitar av vana händer. En sådan röra; halva vindrutan 
innanför skinnet. Kraftig benstomme dock. Borde rensa den på kött och lacka skelettet i någon 
piffig färg. Krosskador, brytskador, vridskador, samt klämskador. Inte så särskilt mycket att göra 
något åt. Mer än att röja i kaoset. Sortera bort det som inte tillhör kroppen och placera tillbaka de 
delar som medföljde i byggsats. Rättsläkaren har en ny lärjunge idag, åter en kvinna. Undrar vart 
grabbhalvan tog vägen. Någon sade att han sjukskrivit sig. Denna nya verkar något mer seriös än 
de tre tidigare flickorna. Han beskriver skadorna och de förmodade orsakerna till dem. Hon lyssnar 
uppmärksamt och skulle ha varit ett trevligt sällskap, om det inte vore för att hon tittar på hans 
mun när han pratar. Hörselskadad måhända. Rättsläkaren har ett visst dåligt samvete för sina 
missfärgade tänder, det finns ju tandläkare, och kommer på sig med att prata på Bogartvis. Men 
hon ser trevlig ut. Enligt traditionen ska han äta lunch med henne, sjukhuset har en riktigt skaplig 
matsal, och debattera dissekering till sjömansbiffen. Hon har en behaglig röst. Slank. Smal. Hon ser 
generad ut. Han har stirrat. Förlåt. Man ska inte stirra. Med beklädda händer drar han en tänkt linje 
från likets ena axel, ner mellan brösten och till den motsvarande höften i diagonalens ände. Gör ett 
stopp där, följt av en snabb rörelse från höftben till höftben över buken. Säkerhetsbälte, säger 
lärjungen. Just det, säger han, det borde ha varit en rodnad här, fast blå numera, men som du ser 
så finns där ingen. Här syns däremot tydligt instrumentpanelens högra sida, som är lätt elastiskt 
för att inte orsaka alltför häftiga skador vid en smärre kollision. Och eftersom knät ser ut som det 
gör, medan det andra är märkligt orört, så har det gått ordentligt fort. Ingen av dem kommenterar 
den nästan avskurna halsen, där vindrutans envishet hindrade huvudets tyngd från att fortsätta 
färden på egen hand. Efter lunch ska vi se om det finns några uppgifter om föraren, eller om 
kroppen ligger här någonstans och skräpar.
  Han smygtittar på henne. Har inte smygtittat på evigheter. Hon har smala höfter och alltför 
markerade bröst. Koncentrerar sig på höfterna. Något gasell över henne. Djuret gasell. Eller antilop. 
Rådjur, fast utan dessa insmickrande ögon. Rör sig vackert. Har alltid varit svag för mjuka rörelser. 
Likets innanmäte är förhållandevis intakt, bortsett från vad revbenens vassa brott gjort med 
lungorna. Inget foster i magen; han berättar inte vad han söker efter. Vill inte vara plump. Förvånas 
över att tanken ens dök upp. Lärjungen kommenterar den skyddade livmodern. Tänk om hon hade 
varit gravid? Nå, säger han, det brukar inte vara särskilt kul att se. Som om kroppars berättigande 
fick ytterligare en dimension. Man frågar sig hur länge ett foster kan leva i en död kvinna. Eller; det 
gör man inte. Vissa tankar skjuter man bort, oavsett hur länge man arbetat med detta. Den 
inflammerade livmoderhalsen ser underlig ut. Intuitivt fördjupar han sig i likets underliv, glömmer 
eleven, noterar skador längs slidväggarna. Och en påtaglig doft av. Olivolja? Spännande sexliv. 
Intressanta bristningar runt anus. Letar efter blåmärken på höfterna, handlederna, runt brösten; 
det man kan urskilja av dem, och eventuella slitningar i hårbotten. Icke. Däremot gnidskador på 
bakhuvudet och egentligen för överdrivna slagskador i ansiktet. Vad letar du efter, frågar flickan. 
Njae, det verkar som om kvinnan åkt på stryk innan hon åkte bil.
  Under lunchen; kalops, potatis, kålsallad och hårdbröd, funderar rättsläkaren på sina reaktioner. 
Det var länge sedan han attraherades av en kvinna, men nu sker det. Hon har ett sätt att slänga 
med det pageklippta håret; ibland täcks halva ansiktet, och då gör hon den där kastande rörelsen 
åt sidan. Är man snabb så ser man hur hon ser ut, innan hon korrigerar anletsdragen, hennes 
ganska kantiga breda mun och de mycket svarta ögonen. Men särskilt tillsammans med de smala 
höfterna. Långa ben till smala höfter. Smala armar. Männen i matsalen missar alla dessa detaljer, 
eftersom de stirrar på hennes runda och överdrivna bröst. Skulle kanske ha haft en något större 
skjorta på sig, men då hade väl effekten blivit än mer påtaglig. Hon äter väluppfostrat. Att hon 
fortfarande tittar på hans mun när han pratar, har han redan förlåtit. Inte förrän hon tittar en stund 

Torbjörn Skog – Borta Bra 57



åt sidan noterar han hennes kraftiga näsa. Så märkligt. Den är påtagligt mitt i ansiktet, och ändå så 
matchande hennes i övrigt markerade drag. Nästan grekisk. Hon skulle klä i att sitta mellan två 
levande ljus på en grekisk restaurang någonstans. Dricker du vin, frågar han. Hon ser road ut; han 
förväntade sig förvåning, och frågar Vilken sort? Gott vin, säger han. Grekiskt vin, tänker han. Det 
händer, säger hon, men då ska det vara till god mat. Och så ser hon än mer intensiv ut, med ett 
småleende i den kantiga munnen. Håller jag på att bli kär i en kvinna? Hjärnan letar efter rimliga 
restauranger av grekiskt snitt, efter intressanta kulturyttringar; teater, opera, efter slagfärdiga 
skämt och roande anekdoter. Och här finns ingen rädsla alls.

- Ett försiktigt regn. Löven gungar av vattendropparna. Det frasar diskret på hammockens 
galontak. Blöter ner asfalten och cementplattorna, men räcker inte till för att komma ner till 
rötterna. Som en fet dimma, inte mer. Fuktar dammet och gör det klisterlikt, halt. Så tunna moln 
att ljuset ändå tränger igenom. En hunds avlägsna ylande på avstånd. Låter instängt. Envist 
krafsande tills klorna är nernötta och trampdynorna blöder. Tjock lukt av hundavföring. Lika så bra 
att hålla dörren stängd. Eftermiddagstystnad. Snart kommer bilarna hem. Och barnen. Tills dess är 
det frid och behaglig ro.
  I sorgens hus håller pojkens mor på att fortsätta sin emotionella sortering av familjeminnen; mest 
fotoalbum, men även pojkens dopsked och konfirmationsbibel sorteras. Hon bygger två högar av 
två saker. Till och från blir hon sittande alldeles stilla och tyst med stela ögon. Så tillbaka till 
bokhyllan igen och bläddrande i flera fotoalbum. Drar ut de små värdelådorna i hyllan och hittar 
något halsband, någon ring, någon armlänk. En silversked till. Hur många omaka silverskedar finns i 
denna bokhylla. Måste få lite ordning på skedarna.
  Pojkens far skriver listor på sådant som måste göras. Begravning, ringa släkten, kanske boka 
församlingshemmet för gravfika. Borde väl kontakta länsstyrelsen och få pojken avförd från diverse 
register. Skolan. Vad hette klassföreståndaren? Hade han någon sådan? Rektorsämbetet finns inte i 
telefonkatalogen. En präst kanske? När en lista fyller en sida så fortsätter listan på nästa. 
Köksbordet fylls av fullskrivna papper med kommentarer och frågetecken. Och hänvisningar till 
tidigare listor.
  Dotter Mellenkrans upplever sig som sittande på ett dagcenter, iklädd en vårdande och 
övervakande roll. Två galningar plockar energiskt i varsitt hörn av rummet. Vågar inte lämna dem 
ensamma. Låter tiden gå, i väntan på något bättre att sysselsätta sig med. Också ett sätt att hålla 
tankarna borta. Inser det löjliga i situationen, och gör nu det som hon ännu inte gjort; tar trappan 
upp till pojkens rum. De sista stegen fram mot den stängda dörren. Vem stängde? Modern. 
Hjärtklappning. Kan inte sortera det som känns i kroppen. Sist var jag klädd i en morgonrock. Hans 
morgonrock. Ömhet. Blundar när hon öppnar dörren, som om rummet skulle vara i kaos. Spår efter 
vad som hänt. Stänger bakom sig och hinner precis se flera djur försvinna från golvet. Som råttor i 
storlek, men rundare. Borta i alla fall. Hon sätter sig på huk och kollar under sängen ifall de sitter 
där. Ingenting. Som skuggor bara, utan kroppar. Några löv som faller till ro på trasmattan. Fuktig 
luft. Det luktar fukt och värme i rummet. Ånga.
  Det tar någon minut för henne att förstå att han ligger i sängen. Hon ser kroppen, men kan inte 
ta in vad bilden föreställer. Och när hon äntligen gör det, så är det utan rädsla. Han tittar på henne, 
ett litet leende i ansiktet. Sträcker ut en hand, säger Kom, kom hit. Det är bara några steg fram till 
honom. Hans hand är varm och han drar henne till sig. Alldeles naken och ångande varm. Kom, 
säger han, utan att röra på munnen. Klä av dig. Hon gör som han säger, vill så gärna krypa ner hos 
honom, vara honom nära, känna hans värme. Släpper alla kläder i en hög på golvet. Han flyttar sig 
inåt i sängen, så att hon ska få plats. Lägger en arm för henne att ligga på. Hans armar om henne 
och alldeles svettvarm är han. Hon söker hans mun och känner så väl igen de små skäggstrån som 
han envist vägrade raka bort. Kryper halvvägs upp på honom, lägger benet över hans höft. En 
svettig pung mot hennes lår. Kysser honom på munnen, slickar hans hals. Hans hand på hennes 
rygg smeker sig ner till stjärten och föser henne upp på honom. Han är hård mot hennes mage. Hon 
gnider sitt kön försiktigt mot erektionen. Hans svett och hennes fuktiga kön tillsammans. Hans 
varma mun i hennes ansikte. Hon gnider mot honom och hans flämtningar. Hans kön. Jag vill ha dig 
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inuti mig, viskar hon. Kom in i mig.
  I dörröppningen står pojkens far och ser flickan som ligger naken på magen i pojkens säng. Hon 
gnider sitt kön mot madrassen. Uppdragna ben. Hennes bröst är tyngdlagsvidrigt runda och gungar 
fram och tillbaka med hennes rörelser. Pojkens far har sin lem i handen och drar långsamt i den. 
Alldeles uppslukad av flickans onanerande. Så sparkar han av sig byxorna på väg till sängen, ställer 
sig bakom henne. Ser hennes stjärt och det röda könet skymta mellan låren. Utan förvarning 
vänder hon sig om, på rygg, och särar brett på benen. Hennes tunga är utanför munnen. Pojkens 
far lägger sig mellan hennes ben och styr pitten med ena handen in i henne, samtidigt som han tar 
hennes tunga i munnen. Hennes kön är svullet trångt, men vidgar sig lätt för hans tyngd.
  Pojken säger: Detta är också jag. Vem, tänker flickan och blir medveten om att det inte är pojken 
som just tränger in i henne. Jag är här och jag är här; pojkens röst panoreras mellan höger och 
vänster öra. Nu är jag inuti dig; orden mitt i huvudet, mellan benen, i magen någonstans. Jag är i 
din mun och nu är jag i dina lungor. Ta emot mig. Flickan säger: Kom in i mig, och tar emot hans 
röst och den kropp han lånat.
  Pojkens moder sitter i soffan och tröstar sin lille son. Han har slagit sig på ena knät och spräckt 
en läpp. Han tycks ha slagit sig i pannan också. Det var värst. Såja, min lille pojk, gråt inte, det går 
snart över. Såja, min stora pojk, gråt inte. I ett rasande tempo stänger hon av alla tankar och 
koncentrerar sig på att trösta honom. Gungeligung. Så smutsig man kan vara då. Och en massa 
kräks på sig. Tröst tröst. Det blir nog bra, ska du se. Inget farligt har ju hänt, ingenting har hänt, 
det går snart över. Sluta gråt bara, så ger det onda av och kommer aldrig mer tillbaka. Och i det 
yttre av hennes medvetande hör hon pojkens säng gnissla rytmiskt, dunkar då och då mot väggen.

- I snillets uthus, där ingen hundvalp längre finns, visas kondomer för vänner. Har du testat någon, 
frågar sonen Jönson, jag menar; så du vet hur man gör. Nä, säger logikern, men är väl bara att dra 
på den. Han knäpper upp sina byxor och uppmanar de andra pojkarna att göra samma sak. Man 
måste runka upp den först. Det fattar väl jag också, fräser sonen Jönson.
  Sonen Mellenkrans ser sina kamrater dra i respektive pitt. Han vill inte alls runka tillsammans, än 
mindre testa kondomer. Därtill har både Jönsonsonen och hippiebarnet tydlig könsbehåring, vilket 
inte Mellenkransen har. Extremt pinsamt. Tvekar i det längsta. En för alla och alla för en, säger 
Jönson och ser direkt hotfull ut. Jönson är störst, men det är snillet som brukar hitta på alla bra 
idÈer. Mellenkrans knäpper upp sina jeans och drar ner kalsongerna. Stånkande tittar vännerna på 
hans ynkliga snopp. Ser medlidsamma ut, men säger inget. Bästa kompisarna på jorden.
  Nu när alla står med varsin lem i handen, så infinner sig en frid och ett lugn i uthuset. Vi är här 
tillsammans. Gemenskap minsann.
  Mellenkrans tar en kondom, och med de tecknade instruktionsbilderna i färskt minne, river han 
bort skyddsemballaget och rullar på den alldeles för stora kondomen på sin erigerade pitt. Yes. Jag 
gjorde det. Först dessutom. De andra pojkarna drar också på sig kondomer. De har större pittar än 
vad jag har, tänker Mellenkrans och runkar energiskt.
  Utan förvarning får unge herr Mellenkrans sin första utlösning, exakt samtidigt som pojkens far 
ejakulerar i dotter Mellenkrans, tillika samtidigt som rättsläkaren råkar rapa; kålsallad - hinner inte 
ens stänga munnen, och ser så barnsligt olycklig ut att hans kvinnliga lärjunge kapitulerar totalt 
inför hans trubbiga charm. Och på sjukhuset får farbror doktorn en sekundsnabb flashback och ser 
tydligt sin hustrus sönderslagna ansikte framför sig, innan han åter har glömt alltsammans.
  En för alla och alla för en.
  Unge herr Mellenkrans erfar därtill det ointresse för omvärlden som infinner sig efter något 
orgasmliknande, och konstaterar bara att han förmodligen är på väg att bli en sorts man nu då.
  Pojkens far känner däremot mängder av känslor. Skam är den största. Men flickan kramar honom 
så kärleksfullt, att han övertygar sig själv med att inget finns att skämmas över. Visst kan en äldre 
man ha sex med en yngre kvinna. Vi behövde det nog båda två. Gemensam sorg och gemensam 
njutning. Hyllar minnet av någon vi bägge älskar. Aj, som fan, helvete; en blixtrande huvudvärk, 
strax ovanför höger öra. Som ett slag med något spetsigt. En spik.
  Dotter Mellenkrans har inte längre någon kontakt med pojken. Han finns nog inuti sin far. Och 
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fadern är inuti henne. Nu ryckte han till och tar sig för huvudet, hamnar tungt på henne med hela 
kroppen. Aj aj, säger han och drar sig ur henne, välter sig på sidan mot väggen, fortfarande med 
händerna runt huvudet. Aj aj. Dottern reser sig upp och fastnar med blicken på den övre 
garderoben, där hammarslagen mot gångjärnsfästet tydligt syns.

- Trots sina brutna revben finns det ingen större anledning för farbror doktorn att ligga kvar på 
sjukhuset. Tar han det bara lugnt, så kan han rehabilitera sig själv lika bra på egen hand, säger hans 
kollega och ger honom en kollegial blinkning med ena ögat. Farbror doktorn blinkar tillbaka. Man 
måste låta de riktigt sjuka få plats. Och platser har vi ont om. Blink blink. Du kan ju ta tempen på 
dig själv och skriva ut något smärtstillande om du skulle få ont. Blink. Jag kommer att sakna era 
biträden, säger den inte tillräckligt sjuke läkaren. Ska jag remittera några stycken till dig, frågar 
kollegan. Man kanske kan annonsera efter några polskor, påstår sjuklingen, eller fråga 
arbetsförmedlingen om det finns några ALUngar lediga. Nå, säger den läkare som är i tjänst, ta det 
bara lugnt och undvik att springa efter bussen. Minnet då, undrar revbensinnehavaren, kommer det 
tillbaka av sig själv? Det får vi hoppas, blinkar kollegan, annars blir det till att gå om högskolan 
innan du återgår i tjänst.
  Märkligt detta. Det finns påtagliga minnen om det mesta, men de säger att han krockade med en 
buss och att hans hustru, som var med i bilen, dog. Han minns inte ens att han har fått tillbaka 
minnet till och från. Hågkomsterna överlappas av minnesförlust. Men huset minns han tydligt. Och 
visst fanns det någon mer boende där, det är han säker på, men inte vem. Kollegan säger: Oftast 
brukar man komma ihåg sin hustru, men du har fått en chock som förr eller senare släpper. Var lite 
försiktig bara, minnen som kommer tillbaka gör det med full kraft. Inget smygkomihåg inte. Som en 
glappkontakt. Jag skriver ut lite trams som du kan tugga på, ifall smärta och eller minnen skulle bli 
för plågsamma. Räkna med att det kommer att göra ont, oavsett vilket. Jag drog ur någon 
visdomstand en gång för länge sedan. Den lilla tandläkarinnan; härliga händer hade hon och en mjuk 
tunn röst, förberedde mig noga på att det skulle göra ont när bedövningen släppte. Bombastiska 
tabletter och du har tre timmar på dig, ungefär, sade hon med blodbestänkt skyddsförkläde. 
Hennes assistent var lika kladdig hon. Väl hemma i soffan tog jag en tablett i förebyggande syfte 
och lyssnade på en bandinspelning av något som radioteatern gav; den första och hittills sista 
gången jag lyssnat på radioteater. Inväntade något som jag hade medicinerat bort. Somnade 
uttråkad, trist pjäs. När jag vaknade framåt förkvällen, så skulle både tandläkarens sprutor och 
värktabletten för länge sedan slutat fylla någon funktion. Inte hade jag ont. Inte alls. Fanns inte ett 
spår av smärta i min mun. Det visade sig, med hjälp av lite petande med vassa saker, att jag 
saknade smärtnerver i tandköttet. Biter jag mig i tungan gör det ont, liksom i kinden eller läpparna. 
Men tandköttet och allt däromkring har stängt av smärtförnimmelser. Fråga mig inte varför.
  Revbensinnehavaren slumrade nästan till. Tandläkare? Alla doktorer gillar anekdoter men denna 
förstod han inte. Menar du att vissa minnen aldrig kommer tillbaka? Kollegan: Vissa minnen kanske 
du aldrig har haft, bara trott att de funnits där. Faktum är att man förmodligen inte har några 
minnen; man har bara föreställningar om dem.
  Katterna hajar till. Vad vem? En ledtråd. De lägger korsordet åt sidan och intar position. Lyssnar 
med spetsiga öron.
  Doktorn blinkar vidare: Man förväntar sig att minnena ska finnas och att man ska reagera på 
förväntade sätt inför dem. Var lugn, det mesta går att rekonstruera med hjälp av alla de små 
minnessaker man bundit upp minnena kring. Åk hem och se alla videoinspelningar du har av 
familjelivet. Han bläddrar i sjuklingens journal och noterar frånvaron av barn: Kolla lite bland 
prydnadssaker, slå ett par försiktiga slag med järnfemman. Eller; gör inte det. Du kommer att få 
ont. Undvik golf. Det är ändå bara veklingar utan fantasi som spelar golf. Riktiga män spelar fotboll 
eller biljard.
  En liten boxer utan tidsuppfattning hör åter en bil utanför garaget. Det har passerat så många 
bilar och fotsteg och lukter och regn, att han inte längre kan hålla isär dem. En bil mer eller mindre 
gör väl varken till eller från. Morrar mest för syns skull. Orkar inte skälla. Tungan är torr och 
hungern har fått honom att äta sin avföring. Hundar brukar äta avföring ibland, utan att direkt veta 
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varför. Inte särskilt näringsrikt. Har tuggat lite på filtarna, men gillade inte smaken. Framtassarna 
värker av allt krafsande, och betongen ville inte ge med sig. Slickar lite förstrött på dem och 
ignorerar ljudet av någon som tar sig in i huset, med hjälp av nyckel och tillräckligt minne för att 
veta hur man låser upp en dörr.
  Hemma? Jag förstår inte detta. Visst är det bekant, men det kan lika gärna vara för att jag 
förväntar mig att det ska vara bekant. En trasig telefon. Hopskrynklade mattor. Om detta är mitt 
hem, så tycks jag vara en slarvig människa. Har lämnat massor av lampor på. Mörkrädd? Rätar ut 
mattorna, krafsar ihop telefonen i en hög, släcker lampor. Hittar två sovrum; en snabb bild av en 
kvinna; hej min hustru. Borta igen. Bara yrsel kvar. Ett halvdrucket glas med sprit. Är jag alkoholist? 
Tittar på sina händer och fascineras av alla sår på dem. Till och med sydd med några stygn.
  Hör ett krafsande på dörren. Nästan förväntat, som om han visste att någon skulle komma, någon 
som saknades. Öppnar dörren och in kommer en gul katt som stryker sig mot hans ben, svansen 
rakt upp, inställsamt välkomnande sig själv. Jaha, jag har katt. Det stämmer nog. Hej lilla guling, 
skaru ha mat? I kylskåpet finns en öppnad burk hundmat; Pedigree Penpal, biffragu. I skafferiet 
finns en säck Doggy torrfoder. I hallen hänger tre hundkoppel. Katten får dela ett paket skivad 
skinka som den äter med frenesi. Farbror doktorn sätter sig på en köksstol med en skinkmacka och 
begrundar de tre läderremmar som man ska ansluta lika många hundar till. Eller är det en hund som 
har tre koppel att välja på? Ett gå-bort-koppel, ett söndagskoppel och ett skynda-på-nu-då-
koppel? Knappast troligt att katten ska kopplas. Undrar om det finns någon hel telefon i huset. Den 
mobiltelefon han tydligen hade med sig vid olyckstillfället är i bitar; fick en liten påse med resterna 
när jag checkade ut, och hallens telefon är inte ens ett minne blott. Mamma Scan? Ah, jag har ju en 
mor: Tydlig och permanent bild av en liten permanentad tant. Telefon och skinka blir mamma. 
Hittar ingen far i minnet, hittar inget minne, men det ger sig säkert. Mammor är till för att svara på 
frågor och ställa saker och ting tillrätta. Telefon och telefonbok. Det är allt jag behöver.
  Katten, som så enkelt påvisade förekomsten av en morsa, ger nu doktorn en bild av skrivbordet i 
hans sovrum. Och som en vattenfylld ballong hänger doktorns glömda erfarenheter i hans huvud 
och det enda som behövs är en vass klo. Gulingen tuggar vidare på skinkan.

- Pojkens mor sitter viktlös framför en äldre man med långt vitt skägg, och ber att få träffa sin son. 
Det är viktigt. Jag har något viktigt att berätta för honom. Voj voj, säger mannen med påtagligt 
finsk brytning, inte kan jag arrangera något sådant. Här finns ingen son. Faktum är att det inte ens 
finns någon far häromkring. Men mycket annat har vi. En faslig massa lyktstolpar och mängder av 
batterier. För värmens skull. Ibland blåser det mycket, så det gäller att vara rätt klädd. Sant; han 
har en tjock björnpäls på sig. Se så, packa dig nu iväg. Jag har massor att göra. Diska och tvätta 
och kanske rädda några själar.
  Pojkens mor ser sin make ha sex med en yngre kvinna. Vik hädan. Bilden försvann. Pojkens mor 
ser en fetlagd man ha sex med sin son. Försvinn. Borta. Pojkens mor försöker att se sin son, 
ensam. Inte. De kommer i jämna par, bilderna. Ibland tre stycken män som har sex med en 
vattenmelon; skulle kunna vara ett barnhuvud, fast med grönt slätt hår, vilket blir tre män plus 
huvud, alltså; delbart med två. Två par. Och här är en man som har sex med en liten hund. Trist. 
Alla bilder är statiska, som en fembilders animation. Ryckiga rörelser. Ständiga upprepningar.
  Pojkens mor är åter på byggarbetsplatsen. Nu finns ingen medelålders man här. Hon är ensam, 
men känner sig trygg i att vara på ett ställe där en massa fysiskt och kanske nyttigt arbete 
utföres. TVn står kvar där den stod sist och med tanken startar hon den. Måhända är han där, min 
pojk. Men när bilden äntligen slutat rulla, är det bara en massa katter som far omkring i rutan. 
Tackolov har de i alla fall inte sex med varandra. Förstår inte; jag har väl aldrig varit särskilt 
intresserad av sex? Skulle jag hellre ha varit det; väckt maken med hans kön i min mun, gått utan 
trosor i köket för ett snabbt frukostskjut mot diskmaskinen, låst in oss på en tågtoalett? Vi kanske 
skulle ha bjudit in grannarna och tänt ljus i vardagsrummet. Sedan skulle männen växelvis få ha sex 
med oss kvinnor, gärna två på en gång.
  En hand på hennes axel. Hon blir inte rädd, vet vem det är. Den medelålders mannen med de 
vänliga händerna sätter sig på huk kring henne; de är tre stycken. Han säger ingenting. Ingen av 
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honom säger någonting, men ser vänligt bekymrad ut, som om han förstod hennes dilemma. Han 
lyfter sina händer i ansiktshöjd; sex händer, tre ansikten, och vrider på dem. Tittar ingående på alla 
sina fingrar. Man måste ha ett arbete, säger han som är i mitten, en uppgift. En människa utan 
uppgift slutar så småningom att fungera. Man måste ha en funktion. Din son är död.
  Pojkens mor förstår inte kopplingen, men det borde väl finnas en sådan, annars skulle han inte ha 
sagt som han gjorde. Hon nickar och försöker sig på ett leende. Mannen framför henne sitter kvar, 
de andra ruskar på axlarna och går till sina platser i bygget. Vill du se planen, frågar han. Vill du se 
hur det hela är uttänkt, formeln, ekvationen? Jag har den här. Pekar på sin panna. Vill du? Hon 
nickar energiskt. Kom då, säger han, kom in i mig. Här finns plats för många personer, massor av 
tankar. Kom in. Jag vill ha dig i mig, kom.
  Hon tvekar. Känner hans förväntan och den stör henne. Vad vill han henne? Sonen finns inte 
därinne och ekvationer intresserar henne föga. Varför finns det ingen att fråga, var är min man? Är 
så omåttligt ensam. Skulle vilja åka hem, men hem finns inte längre. Skulle vilja vara i ett 
sammanhang som inte förändrar sig, varken nu eller i framtiden. Där alla har sina positioner, alla 
alltid pratar om samma saker. Givna platser runt ett stort frukostbord. En mor som bakar bullar och 
en far som pratar politik. En bror som luktar cigarrettfimp och en finnig syster med flätor. Allt jag 
har är en massa fotoalbum och några silverskedar. Historielös. Hemlös.

- Dotter Mellenkrans står i köket och lagar mat åt de två sörjande före detta föräldrarna. Pojkens 
mor är okontaktbar i soffan och tycks fortsätta att vara det. Hennes ansikte byter uttryck ibland 
men för det mesta ser hon bara bekymrad ut. Pojkens flickvän har förgäves försökt få kontakt med 
henne. Mat måste man ha. Det finns fryst köttfärs och diverse burkar krossade tomater, kinesiska 
champinjoner, soya, chilipulver och en massa annat som man kan improvisera en middag av. 
Svartpeppar och halvgammal purjolök. En skvätt rödvin som grädde på moset.
  Hon har pojkens morgonrock på sig. Det känns riktigt att vara klädd i morgonrocken. 
Möjligheternas klädsel. Jag ska klä mig sedan, innan jag gör vad som helst; ut i vida världen, iväg på 
min livsmission; frälsa tomma själar och fylla dem med min kropp. Alla ska bli lyckliga och ingen ska 
behöva vara ensam någonsin mer. Kom till oss, här är vi en enda stor familj. Om hemma är 
någonstans, så är hemma verkligen under min morgonrock.
  Pojkens far kräks i badrummet. Det kommer inte längre upp någonting, bara små skvättar av 
magsyra. Spiken i huvudet sitter där den sitter. En sorts bekräftad migrän, som snart går över för 
den här gången. Han håller högra handen för huvudets sida och andra handen för sin panna. Har 
kräkts på sin vänstra underarm, men det mesta hamnade ändå i toaletten. Jag förlorade en son 
men fick en dotter.
  Hysteriska skrik från de inmurade barnen i källaren, luften är snart slut och vi kommer att dö, var 
och en tryckt mot respektive vägg, krafsar och lär oss förstå vad rädsla är.
  Smärtan lättar något, liksom illamåendet. Min dotter, tänker han och smärtan släpper än mer. Ett 
läkande mantra, en trollformel. Dotter dotter dotter. Det fungerar. Tvättar av sig spyorna, dotter 
dotter, och vattenkammar håret, dotter. Klär sig i kostym, skjorta och slips, dotter, samt svarta 
strumpor till de sällan använda lackskorna. Sist var väl en begravning. Någon moster. Passerar de 
kalla trappstegen och gör entrÈ för oseende ögon i vardagsrummet, som är öppet mot köket, eller 
vice versa; en sorts bänk med överskåp skiljer rummen åt. Hej min fru, hej min dotter. Det luktar 
middag.
  Pojkens mor låter sig ledas till middagsbordet, men hon tycks inte förstå att hon ska äta. Hon 
tycks inte förstå något alls. Pojkens far och pojkens flickvän turas om att mata henne. Använder 
varsin sked. Hon gapar på kommando och tuggar lydigt. Svälj, säger fadern och modern sväljer. 
Pojkens far stirrar ogenerat på flickans alltmer exponerade kropp; slarvigt knuten morgonrock, och 
missar ibland moderns mun. Oj, köttfärs på näsan. Dotter Mellenkrans är medveten om att 
morgonrocken håller på att glida isär. Det gör henne lätt anfådd. Släpper efter ytterligare på 
knuten. Ett bröst tittar ut. Hans blickar gör henne varm. Han har inget ansikte, bara ögon. Lystnad. 
Hon böjer kroppen lätt bakåt mot ryggstödet och blundar lätt. Mannen framför henne är röd i 
ansiktet, i den mån han har något ansikte, och reser sig upp. Stolen välter bakom honom. Modern 
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tycks inte höra ljudet. Han sjunker ner framför flickan och särar hennes lår. Morgonrocken glider 
isär fullständigt. Hon är vansinnigt upphetsande, mjuk och varm, fast i hullet, runda bröst och ett 
rinnande kön. Begraver sitt ansikte i det varma fuktiga och slickar henne energiskt. Hennes händer 
på hans huvud, trycker honom emot sig, in i sig. Pojkens moder sitter med oseende ögon och en 
gapande mun, i väntan på nästa sked.

- Farbror doktorn sitter vid sitt skrivbord; en bekant känsla, och bläddrar i telefonboken. Visst, här 
fanns alla nummer. I och för sig är namnen obekanta och handstilen oläslig, men vafan; här är 
nyckelnumren till det förflutna. Bara att ringa och få alla svar. Provlyfter telefonluren och hör att 
tonen finns där. Allt fungerar. Ypperligt. Och se; här kommer min katt travande. Hej lilla kisse, 
undrar om jag någonsin gett dig något namn. Katten katt. Herr Mao. Gula febern.
  Katten äntrar den välbäddade sängen och börjar en lång tvättsession. Inget är så fridfullt som en 
katt som tvättar sig. Det skulle vara en katt som sover då. Herr läkare ler kärleksfullt och 
botaniserar bland skrivbordets lådor. En massa receptblock med hans namn förtryckt. Snyggt, 
verkligen. Jag har i alla fall smak för det estetiska. En del öppnade brev som han staplar i en hög. 
Nycklar nycklar. Och en låst skrivbordslåda. Med ett uträtat gem försöker han pillra upp låset, men 
det går inte. Krävs träning för att kunna pillra upp lås med gem. Äsch, en sak i taget. Har så många 
telefonnummer att ringa, så många brev att läsa. Har en bröstkorg som inte uppskattar pillrande 
med lås. Faktum är att det gör ont nu. Värktabletter som slutat verka. Kollegan hade fel. Med böjd 
kropp tar han sig till sängen och lägger sig på rygg bredvid katten. Finns precis plats för dem båda. 
Trots det vill katten hellre ligga på honom, och med försiktiga tassar tar den sig upp på hans bröst; 
han håller andan inför den förestående smärtan av kattens tyngd, och katten lägger sig mjukt ner 
på hans bröstben. Det gör inte ondare med en katt än utan. Därtill är katten varm, så det har 
säkert en läkande effekt. Han försöker slappna av i axlarna, har medvetet spänt dem mot smärtan, 
och hinner inte ens konstatera att han redan är avslappnad innan katten söver honom med en 
nonchalant tanke.
  Herr Mellenkrans passerar doktorns hus på väg hem från jobbet och noterar att bilvraket äntligen 
är borta. För övrigt en ganska vanvårdat trädgård, minst sagt. Skämmer kvarteret. Naturträdgård. 
Jävla omskrivning för lättja. Men han har väl fullt upp, doktorsjäveln. Tjänar pengar på att 
diagnostisera. Somliga har det förspänt. Endera dagen kommer det väl någon svartavlönad 
svartskalle och rensar bort ogräset i rabatterna. Doktorn vill väl inte ha smuts på fingrarna, 
kantänka. Och hans lilla högfärdiga fru som aldrig ens hälsar. Uppkomlingar. För goda för att säga 
hej. Tittar bort när de möter en. Och herr Mellenkrans hör krafsandet från garaget; får en bild av en 
jungfru i nöd, inlåst i ett torn. Ingen ordning alls.
  Fru Mellenkrans hör sin make slamra med ytterdörren. Hon går honom till mötes och konstaterar 
att han faktiskt inte ser henne. Han stannar framför kylskåpet och halsar ut en mjölkförpackning. 
Min man min man, vad har det tagit åt dig? Är det en annan kvinna? Hon ställer sig bakom honom 
och lägger en hand på hans axel. Reaktionen är överdriven; han skuttar till, tappar mjölkpaketet och 
undslipper sig ett o. Maken min, var är du? Oj, hej, du skrämde mig, jag gick i andra tankar. Mjölk på 
golvet. Fru Mellenkrans får en varm mjölkig kyss av sin underlige man och låter sig nöjas med detta; 
inte ofta han kysser henne med en sådan frenesi. Han är okontaktbar; är kanske sjuk, och sätter sig 
med sina anteckningar vid köksbordet. Hon har studerat dem hela dagen utan att förstå vad det är 
han håller på med; färgglada skisser, streck och pilar, fyllda fält och mängder av siffror. Men han 
ser lycklig ut; kan det vara en annan kvinna ändå, när han studerar sina papper. Gör små 
justeringar, biter på pennan, drar ett streck till.
  Fru Mellenkrans tänker: Om det är en annan kvinna, så måste han ju tala om det. Om vi ska bryta 
upp från varandra. Och barnen barnen. Vem ska ta huset och vart ska vi ta vägen? Hon blir alldeles 
olycklig vid tanken. Bestämmer sig för att omgående förlåta honom. Reviderar förlåtelsen med att 
det minsann ska kosta många böner från hans sida. Men han ser så lycklig ut. Verkar må bra. Är det 
en yngre kvinna? Jag är också kvinna. Jag vet min rätt. Tänker inte stillatigande åse detta och 
vänta på domen.
  Fru Mellenkrans har redan preparerat lasagnen och har två flaskor vin i skafferiet. Det fungerade 
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sist, så det ska nog fungera igen. Han ska få se vem det är han har att göra med.
  Inte ens ljudet av vinkorkarnas plopp, får honom att reagera. Plopp plopp; nu är granaterna 
osäkrade.
  Ingen av makarna Mellenkrans ägnar särskilt många tankar åt sina barn.

- Karin påstår sig aldrig ha saknat TV tidigare, men nu var det sannerligen trist. Hon vankar av och 
an i lägenheten och börjar känna sig alltmer instängd. Trots det ett behag med att vara ensam i en 
alldeles egen värld. Envist upprepande: Behag. Jag trivs här. Detta är mitt. Här finns ingen som 
bestämmer över mig. Det är mina böcker och mina papper, mitt telefonabbonemang och min 
utsikt.
  Hamnar framför hallspegeln under promenaden och betraktar sina blånader. Lika så bra att vänja 
sig vid ett misshandlat utseende. Det verkar inte ge med sig särskilt. Passerar köket och struntar i 
de odiskade kaffekopparna på köksbordet; pappa. Ett halvmörker i lägenheten. Svaga ljus kring 
fönstren från promenadsstråkets gatubelysning utanför. En obäddad säng; ska aldrig mera sova. 
Minnet av en ung man i vardagsrummet; vart tog han vägen, och papper på skrivbordet som blir 
alltmer inaktuella för varje dag som går.
  Så sanslöst trist; är detta allt jag åstadkommit på dryga tjugofem år, alla förverkligade ambitioner 
i två rum med kök och oftast urdraget telefonjack? Varför är det ingen som ringer. Får ångest av 
telepluggen i uttaget. Tänk om någon ringer som jag inte vill prata med. Tänk om någon försöker få 
tag på mig, utan att lyckats. Gillar inte telefonsvarare. Jag skulle kunna dö här utan att någon 
upptäckte det. Ligga i dagar, kanske veckor, tills lukten av min ruttnande kropp skulle irritera de 
tysta grannarna så mycket att de gjorde något. Å andra sidan spelar det ingen roll om jag ruttnar 
bort i månader. Är man död så är man. Satans positiva tänkande. Skiljer marginellt från att vara vid 
liv med oansluten telefon. Bortsett från hoppet att det faktiskt kommer en framtid. Lite 
argumenterande för att det är någon mening med det; mina elever, och någon förhoppning; kanske 
Prinsen finns i nästa elevkull. Och ägna resten av tiden åt att undvika diskussioner om livets 
mening. Alla tycks ha hittat någon att dela sina liv med. Resten av oss gillar vårt arbete och är 
stolta över våra hem.

- Blir det någon kärlek av? Du vet; gemenskap och närhet, förtroende, tillit. Kanske en del sex 
också, som ett bihang, en separat del, ett appendix?
  Rättsläkaren har avnjutit en grekisk middag tillsammans med sin lärjunge och promenerar nu längs 
vattnet vid Norrmälarstrand. Hon håller honom om armen och de går sakta, ser ljusen från Söder 
speglas i det nästan helt blanka sensommarvattnet. En utmärkt middag i underbart sällskap. 
Retsina. Vi drack nog för mycket, men det är skönt att promenera. Hennes värme är påtagligt nära, 
som ett elektriskt magnetfält; små lätta stötar vid varandras armbågar och höfter.
  En protest kommer just in i faxen. Brup brup brup, låter faxen och papperet rinner så sakterliga ut 
ur maskinen. Det är en lång historia. Eftersom faxpapperet just varit på rulle, så vill det återgå till 
den formen efter att ha passerat termobrännaren. Det börjar rulla ihop sig, ganska ansträngt. 
Faxpapper är sällsynt kraftlöst vad det gäller egna positioner, men gör vad det kan. Kolla kolla, 
ropar alla på kontoret, vi får ett fax och ett jättelångt sådant. Efter veckor av sysslolöshet kanske 
vi äntligen kan få sätta tänderna i något annat än att peta navlarna och spela bluffpoker.
  Rörelsen i det trånga kontorsutrymmet blir för mycket för möblemang och känsliga själar: En 
kvinna trampas ner mellan kaffebryggaren och chefens alltid stängda dörr; på dörren finns en lapp 
med Stör Ej, strax under mässingsplattan med de fyra bokstäverna CHEF i lämplig ordning. Ljudet 
av hennes brustna bäckenben försvinner i oväsendet. Rop och skrammel. Naturligtvis blir det ett 
filmiskt överslag någonstans, med gnistregn och brännbara vätskor; i fonden bakom hundratals 
panikslagna människor som liksom rusar omkring utan större styrsel, ser vi lågorna slå upp. 
Belysningen slocknar delvis, utom i ansiktet på snabbt inzoomade rädslor; många är redan blodiga i 
pannan. Där, i hörnet, har vaktmästarpryon och en kontorsråtta slitit av sig alla sina kläder och 
idkar djuriskt sex; hon på alla fyra, han bakom henne. Det spritter i katternas testiklar. Och där står 
en kvinna på knä, med omisskännerligt nordamerikanskt utseende; bred mun, jämna tänder, ostyrig 
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men eftertänksam frisyr, och de knäppta händerna i luften. Hon böjer sig ner i en bön om nåd och 
körs över av militärjeepen, vars grovmönstrade däck inte förmår få fäste på det blodiga 
plastgolvet. Jeepen tappar kontrollen över en grön plastsopkorg och välter överända. En granat i 
fordonet detonerar och sammansatta militäriska kroppar flyger i luften. Beväpnade gerillasoldater 
med knutna halsdukar runt pannorna skjuter hundratals skott med sina AK-41or. Svettblänkande 
oklädda överkroppar med svällande muskler och patronbanden hängande över axlarna. Nu vidtar 
regelrätta slakteriscener. Bajonetter och spetsade indianbarn, brinnande tält och sprängda 
tusenåriga jugoslaviska stenbroar. När så hjälten äntligen lyckats ta sig fram till faxmaskinen, så är 
det bara för att konstatera att någon placerat termopapperet baklänges i apparaten. En 
omöjlighet, protest protest. Okeydå; papperet sitter som det ska men är fyllt av binär maskinkod. 
Det enda läsbara är tredje raden som säger "This program requires Microsoft Windows".
  Herr doktor vaknar med panisk andhämtning. Smärtan i bröstet hindrar honom från att komma i 
sittande ställning. Får ta det försiktigt; låta händerna ta tag i knävecken och gunga sig upp. 
Handikappad. En dammig känsla i näsan och igensvullna ögon. Tycks vara allergisk mot katter. Det 
onda i bröstet gör honom genomsvettig, men upp kommer han. Andas med högt bröst och 
försöker att hitta en sittbar ställning. Eftermiddagsmörker och därtill en viss hunger. Plötsligen 
vilsen; ska jag duscha först eller äta något? Ringa mamma? Orolig. Mitt enda sammanhang är jag 
allergisk mot. Gör misstaget att gnida sig i ögonen med katthåriga fingrar. Effekten är nästan 
omedelbar; intensiv klåda. Stapplar mot badrummet och rinnande kallt vatten. Så småningom även 
rinnande varmt vatten, i duschen. När synen är uthärdlig igen, blir han sittande med en förpackning 
trosskydd i händerna och ett avstängt minne.
  Byggarbetsplatsens första intryck; av att vara kaos och oordning, är just genomskådat. Pojkens 
moder ser vad det är frågan om, ser farkosten och delar av interiören på marken. Men hon ser 
också det som ska bli burar; grova stålnät i kubiska formationer, med låsbar entrÈ. Låsbar utifrån. 
Hon ser fällorna och de spetsiga redskapen. Sedan blir bilden något ostyrig och gasugnar dyker 
upp. Någon massgrav. Två förpackningar lättmjölk. En äldre man som har sex med en ung kvinna. 
Och en påtaglig känsla av en annalkande katastrof. Jag måste berätta detta för någon. Någon 
måste få veta att allt inte står rätt till. Någon behöver veta att det är fel här. Och när hon 
föreställer sig den medelålders mannen med sina tre ansikten, så blir hon isande skräckslagen. 
Hennes plötsliga utdragna skrik stör de kopulerande framför henne, och pojkens fader inser 
äntligen vad som faktiskt har hänt och vad som kommer att hända.

 KAPITEL 8 

- Rättsläkaren låser upp dörren till sin lägenhet, låter henne gå in först. Vi är i fysisk 
samstämmighet med varandra; kan röra oss i små utrymmen utan att kollidera. Håller jag upp 
hennes kappa, så glider hon in i den utan att fastna i ärmen. Sträcker hon en bit fetaost mot mig 
utan föregående varning, så är min mun där och kan ta emot den. Bjuder jag henne min arm, är 
hennes hand runt den innan hon ens sett mitt erbjudande. Nu öppnar jag dörren till min 
förortslägenhet och hon passerar mig utan ansträngning, hänger av sig kappan i hallen och går ner 
på knä. Så fin han är, säger hon, är det en hane, visst är det?
  Jaså, det blev inga guldfiskar. Och för ett ögonblick känner sig rättsläkaren ordentligt orolig; har 
jag skaffat denna katt utan att veta om det? Gör jag saker som jag sedan glömmer bort?
  Det är en gammal mardröm; att vakna på morgonen i ett nytt sammanhang, något som 
förändrats under natten. Eller; något man förändrat, sovande. Att inte veta var man är, eller att 
saker och ting förändrats utan anledning. Just därför är lägenhetens ordning minutiös. Inte så att 
det är fruktansvärt rent eller dammfritt; men var sak har sin plats och lever i fullständig harmoni 
med allt annat i hela världen. Inga uppbrott, inga ifrågasättningar, inget nybyggande. Tycker inte 
om överraskningar. Och är mycket väl medveten om varifrån detta förhållningssätt kommer, men 
det är en annan historia; som att jaga en gris på flykt. En tvål i badkaret. Spåra tankekedjan bakåt 
och hittar inte ens den första sista tanken. Oberäknerlig; no more. Kolla i min bokhylla; ingen 
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alfabetisk ordning och bara en tillfälligt ordnad fackmässig sådan, men fråga mig om en bok och jag 
kan hitta den på ett par sekunder. Ordningen ska vara här; knackar sig på pannan, för att slippa 
vara där; pekar ut i luften.
  Hon säger: Men det förutsätter att du ställer tillbaka boken där du tog den. Han: Inte alls, 
däremot ska flyttade böcker ställas längst till höger på respektive hyllplan. Börjar man peta in dem 
där de stod förut, så blir det också en sorts alfabetism, och sådant har jag lite svårt för, alltså; som 
ordningssätt. Hon byter snabbt plats på två böcker. Två händer, två böcker. Provokationen är 
nästan klumpig, men släpper en sorts sista konvenansens avvaktande: Jag är det oordnade i ditt 
liv.
  Detta vill han memorera: Hennes ansikte, blicken, munnen. Munnen särskilt; den är fortfarande 
halvöppen efter det sista påståendet. Och ett nästan generat leende runt kinderna. Utmanande, 
fast blygt. Han fångar lätt in henne mellan sina armar och hon kommer honom till mötes. Herregud 
vad du är vacker.
  Om han istället hade studerat sin bokhylla, nåja; valet var väl inte så svårt, så hade han inte hittat 
någonting alls. Den lilla vita katten, som smet in genom ett noga stängt fönster, har sorterat lite, 
nyligen medveten om att något har hänt. Istället för att fundera på hur man gör saker, så gör man 
dem bara, litar på att de kan göras. Till och med för en katt är detta ganska förvånande. I alla fall 
nytt. Och som alla stora innovationer, så började det med ett lätt misstag; katten trodde att 
fönstret var öppet och hoppade därför in. Passerade genom glasen, två, utan att vidröra dem. En 
människa hade nog hoppat in och ut några gånger, för att försäkra sig om att det inte var något 
trick, men katter har så mycket att göra att en gång räcker per erfarenhet, vilket inte motsäger 
vissa katters behov av att falla från fönster på tredje våningen, om och om igen. Boksorteringen 
var bara en förfelad tanke; det är fanimig svårare att återställa kaos.
  Ställer alla böcker upp och ner i hyllorna, sorterade alfabetiskt på näst sista bokstaven i 
respektive titel, vänder sedan på dem igen. Ganska kul faktiskt. Låter TVn rotera tre varv i luften, 
utan att videobandet som ligger på den, ramlar av. Och detta utan att röra sig ur fläcken. Dock 
piskar svansen energiskt. Inventerar kylskåpet och äter upp en bit okryddad fläskfile. Utan att 
öppna munnen, utan att öppna kylskåpsdörren, fortfarande sittande på golvet i vardagsrummet. 
Hade människorna varit bättre på att göra flera saker på samma gång, så hade de sett en generad 
katt på golvet; katter har svårt att uttrycka förvåning. Men den närmaste timmen är människorna 
helt fixerade vid varandra, så när som någon reserverad tanke; han har väl inga sjukdomar, som 
lyckligtvis kommer att drunkna i det allmänna känsloruset.
  Och Karin mår inte bra alls. Hela händelseförloppet börjar återkomma och mängder av rädsla 
poppar upp. Jag är så rädd. Det finns inget upp eller ner, allt är så rörigt. Jag vet vad som hänt, 
men kan inte lägga bitarna på plats. Vad kommer att hända nu? Kommer någon att ta hand om 
mig, eller ska jag liksom bara blekas bort? Tiden har ju stannat, jag har gjort vad jag kunnat, men 
ingenting händer. Måste berätta; de senaste timmarna har jag lyft telefonluren minst trettio 
gånger, men lagt på den igen. Ibland för att höra om det finns någon kopplingston överhuvudtaget 
och glott envist på vägguttaget. Ibland för att ringa. Men vet inte till vem. Varför har jag ingen? 
Hur kommer det sig att jag; en vuxen självständig människa, förmodligen omtyckt och säkert 
populär, ser inte alltför illa ut i vanliga fall, ändå inte har någon? Varför är jag så fruktansvärt 
ensam? Ändå vet jag att detta bara är nu; att det snart kommer att gå över. Men jag kan inte 
förstå på vilket sätt. Är det någon jag glömt ringa, någon som undrar varför jag aldrig hör av mig? 
Kanske jag skulle ta kontakt med Lasse, eller någon annan före detta pojkvän, fast pojkvän är väl 
för mycket sagt; det var små historier, paranteser, halvljumma försök. Lasse ville ju inte ens. Jag 
tror inte ens han försökte. Och Stefan då, som ville så hemskt mycket. Är det lättare att älska en 
människa som inte vill älska tillbaka? Att redan från början veta att loppet är kört, och därför slippa 
vara rädd för att misslyckas? Och varför är de så unga, mina föredettingar?
  Studiopubliken protesterar högljutt och påpekar att en tjugosjuårig kvinna som anser att 
tjugofemåriga män är för unga, har fått något om bakfoten. Vad vill du egentligen ha? En gubbe på 
närmare trettionio? Spridda skratt.
  En gubbe på närmare trettionio, med bröstsmärtor, ringer sin mor, men har svårt att tyda sin 
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egen handstil; några siffror gissar han bara. Har inte så mycket annat för sig. Därtill nyduschad. 
Samtalet skulle egentligen ha kopplats till en kvinnoröst som säger att numret inte har någon 
abbonent, men på något outgrundligt sätt så hamnar det, naturligtvis, hos Karin.
  Och den lilla boxern i garaget har just fått hallucinationer; en vit katt befinner sig oanmäld framför 
honom, kommen ur intet. Hunden gör ett allvarligt menat försök att använda katten som 
näringstillskott, men den öppna munnen hugger i luften. Katten är fortfarande kvar, men tydligen 
oätbar. Dö hund, viskar hallucinationen.
  Jönson står framför hallspegeln i det skumma ljuset och säger högt till sin spegelbild: Vem av oss 
känner sig mest lurad? Man kanske skulle ha en tävling; upp med handen alla som vill vara med, alla 
som på något sätt känner eller har känt att livet gått dem förbi. Sedan kan vi jämföra våra skäl, 
och låta varandra bedöma vem som missat mest. Man annonserar i någon tidning: Du taxichaufför, 
som för ett tag sedan körde hem en berusad kvinna till en söderförort och därtill hade sex med 
henne; var god kontakta redaktionen och erkänn ditt faderskap. Vad händer? Tidningen blir 
nerringd av taxichaufförer, som de senaste månaderna kört hem berusade kvinnor till söderförorter 
och därtill haft sex med dem. Även taxichaufförer vill ha sammanhang. Och alla har väntat på ett 
tecken likt detta: En gudomlig vink. Den högsta av människans prestationer är barnalstring; att ge 
liv. Inte bara det; också att få ta hand om ett liv, skapa det, föda det, vårda det. Livets mening i en 
liten ask. Medan man ändå håller på, så kan man ta hand om modern också. Och moderns son från 
en tidigare relation, med en kollega kanske? Veta att de pengar man drar in, går till den 
gemensamma soffan och påsen chips på det gemensamma soffbordet, alltmedan man hoppar 
mellan satellitkanalerna med den gemensamma fjärrkontrollen. Gud, låt oss bli ett. Hand i hand, 
som en hopväxt mutation av flera. Att vår kropp inte begränsas av våra respektive medvetanden; 
ständigt överraskad av det oförutsägbara: Vill du ha kaffe? Nej, men gärna en svart flygel. Till 
frukost? Vi bygger hus tillsammans, spikar våra kollektiva tummar blodiga mellan varenda planka, 
reser takstolarna med tydliga inslag av kroppsvätskor. Alla problem hanterar vi med fördubblad 
förmåga, alla möjligheter kan upplevas två gånger; en för dig och en för mig. Så länge man har 
varandra, kan livet inte vara meningslöst. Vänd på det; livet är meningslöst om man inte har 
varandra. Således: Jönson känner sig lurad.

- Å andra sidan finns alltid möjligheten att strunta i alltsammans. Gå ut genom dörren och inte 
vända sig om. I'm a poor lonesome cowboy, a long way from home. Längs vägen där ryttaren ska 
passera, har det samlats en massa feta flickor med starka glasögon och påtagliga tänder. Men de 
lyfta högerarmarna och det glitter som stänker i ögonen, är det inget fel på; äkta vara, full 
beundran. Hjälten vinkar tillbaka, blicken fäst i fjärran; yeah. Inget mål, bara en riktning. Bort, 
antagligen.
  Rättsläkaren är omtumlad och berörd. Kärleken finns. Den vita katten är borta, bokhyllan är 
främmande och rättsläkaren är förälskad och svettig. Därtill naken. Hon ligger kvar i sängen och ser 
honom dansa med lätta steg i det skumma ljuset; gatubelysning filtrerad genom öppna persienner. 
Vilken underlig man. En hantverkares fingrar; kraft och känslighet. Trygg och smeksam. Fingrar som 
torkar tårar utan tvekan.
  Vem lärlingen egentligen är? Var det ingen som såg skarven i skinnet; hur det glimmade av grön 
ödlehud där bakom? Kontaktlinserna är heltäckande, men tungan är delad. Kittel kittel, du kysser 
som en Gud. Lärlingen har ingen livmoder, och det tänker hon berätta, så snart den dansande 
mannen återfått balansen. Överflödig information, kan man tycka, men rätt ska vara rätt. Jag är 
ingen kvinna, liksom, tillsammans med en cowboy, en Astaire, en Kelly. Sjung inte när jag arbetar, 
men jag älskar dig hittills och vanvettigt under de 18 timmar vi känt varandra.
  Nu förvärmer man startraketerna. Det luktar bränt damm. Länge sedan sist. Det kommer 
instruktioner om tilltänkta mötesplatser per post. Uniformen har blivit för stor; brukar vara 
tvärtom, men somliga magrar med åren. Förvandlas till knotiga axlar och synliga revben. Utsvängda 
byxben? Kommer inte ens ihåg hur många stjärnor det skulle vara på ärmarnas överdelar. I 
garderobens skolåda finns den ask ammunition som ibland dykt upp i drömmarna. Obruten 
förpackning, nog för att utplåna en skolklass liv. Närbilder: Magasin på. Mantelrörelse. Kniven 
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fastspänd runt smalbenet. Skokräm i ansiktet. Mellenkrans knackar sig på pannan och säger Här är 
den, vill du se? Pojkens mor skakar energiskt på huvudet. Hon har redan sett. Behöver ingen 
bekräftelse, tror så bra ändå.
  Fru Mellenkrans vaknar av ljudet från gräsklipparen. Tittar yrvaket på klockan och förflyttar sig 
raskt till sovrummets fönster. Han klipper gräsmattan, klockan tre på natten. Han har i alla fall en 
overall på sig. Hon försöker sig på att översätta morgondagens ursäkter inför grannarna till 
svenska. Man kan mer än man tror.
  Herr Mellenkrans är nöjd, även om hustruns abrupta intrång i kabinen var en missräkning. Motorn 
fungerade och alla instrument lyste gröna. All sets go. Ready to run. Därtill var syretrycket 
tillfredsställande och kommandostolens nackstöd i perfekt läge. Ska bara skruva fast 
fyrpunktsbältet och hållaren för cocacolaburken. Med radarpipet i öronen låter han sig ledas tillbaka 
till den äktenskapliga bädden och sover resten av natten på rygg, svagt snarkande.
  Fru Mellenkrans sitter vid sovrumsfönstret och växlar ögonvrå inför det underliga sken hon anar i 
trädgården. Det syns inte om man stirrar på det. Först när blicken passerat ljuset, så framträder en 
bild i ögonvrån. Eller ett ljus. Det står en rymdraket på gräsmattan. Den är inte särskilt stor, några 
meter hög bara, men likafullt en rymdraket. Den är lätt självlysande, annars hade hon aldrig sett 
den. Makens snarkningar gör henne lugn. Ingen rymdvarelse skulle kunna imitera hans 
luftvägsstockningar. Och så; som en skugga bara, ser hon kvinnan som sitter framför rymdraketen. 
Mer av instinkt än faktisk möjlighet att urskilja detaljer, noterar hon de svullna ögonen. Fru 
Mellenkrans får ett sting av dåligt samvete för sin tidigare svartsjuka; kvinnan i trädgården är rädd. 
Så sant; trädgårdskvinnans mun säger ljudlöst Hjälp, hjälp. Omkring henne rör sig långsvansade 
djur. Påminde ett tag om katter, men ändå inte. Rörelseschemat stämmer, formen är en annan: 
Demoner. Fru Mellenkrans går ner på knä, knäpper sina händer och fyller sitt huvud, sedan 
sovrummet och slutligen hela trädgården, med en innerlig bön om frid för kvinnan, kosta vad det 
kosta vill.
  Det måste till ett offer här. Färskt jungfrublod på altaret. Orörd kropp.
  Pojkens far vaknar med en spik i huvudet. Dotter dotter dotter, säger han, men det tycks inte 
hjälpa. Smärtan är konstant. Minnesbilder av brinnande busslaster barn, sjunkande skeppslaster; 
också barn, och en störtande DC-3a, fylld med skolbarn i de lägre årskurserna. Han är övertygad 
om att bilderna kommer från pojkens mor. Att han fått se det kaos hon har i sitt huvud.
  Han bar upp sin hustru till sovrummet och lade sig bredvid henne. Hon har vidöppna ögon och en 
mun som rör sig hela tiden. Blinkar ibland, sveper med blicken. Ser orolig ut; en underdrift. Han 
lägger sig närmare henne och försöker hålla om. Hon verkar inte märka det. Förlåt mig, viskar han, 
gråter en skvätt och känner sig mycket ångerfylld.
  Vad bryr sig pojkens mor om sin makes tårar? Hon har annat att tänka på.
  Nere på vardagsrummets soffa sover den lilla flickan. Pojkens far har lagt en filt runt henne. 
Omtänksamt.
  Smärtan i hans huvud vill inte ge sig. En tablett kanske. Han går ner mot köket och i halvmörkret 
stannar han framför soffan och den sovande tösen. En betingad erektion. Kan inte rå för det. Klär 
av sig sina kläder, har sovit i kostym minsann, och lyfter på filten. Hon är naken, det lilla livet. 
Ligger på sidan med stjärten utåt, ansiktet vänt mot ryggstödet. Han låter en hand stryka över 
höftens rundning, och hennes kropp reagerar i sömnen. Putar med stjärten. Han vrider henne på 
mage och lyfter hennes bakdel en halvmeter upp. Krånglar sig upp knästående i soffan och har inga 
större problem att tränga in i henne.
  I flickans drömmar, där just ingenting hänt på länge, sker protester. En mängd papper ska 
disponeras och skrivas under, en lista med sammanfattande argsinta utrop. Vrede, gärna utan 
bisatser. Texten drunknar i utropstecken och med hjälp av handens lillfingerkant rensar hon bordet 
i en överdriven gest. Porslin och meningsavslutare upplöses i damm. Det ska inte vara något här. 
Och genom drömmen tränger en manslem in i henne. Pojken, var är pojken? Finns ingen pojk längre. 
Hennes kropp sviker, tar emot det som vill in. Protest. Det finns ingen knapp att trycka på, ingen 
enkel rörelse som stänger och avslutar. Ett underligt välbehag i underlivet, en samstämmighet med 
mannens stötande. Men jag vill ju inte, hör du inte, jag vill inte, ljudlösa protester. Stöt stöt, fasta 
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grepp runt varsitt höftben.
  Hennes gnyenden tolkar han till sin fördel. Ser man på, hon kanske kommer, med ansiktet tryckt 
mot soffdynan. Allt ivrigare pressar han, bökar runt, trycker på, yippie ay ey; I wanna be a cowboy. 
Stöt stöt, gnid gnid. Lägger en arm under flickans mage och lyfter henne mot sig, kommer in 
ytterligare en bit. Tjoho, revolutionen är nära. Vapenskrammel; en serie skarpa skott. Kärleksfullt 
avslutar han arbetet och lägger henne tillbaka i soffan. Tack lilla liv. Se; det var väl en höjdare.
  I mörkret ser han inte hennes svarta ögon och sammanbitna mun.
  Men pojkens moder ser, alldeles tydligt; hon känner sig skavd mellan benen, kladdig. Bara en 
diskussion om huruvida man ska känna sig förnedrad eller åtrådd, älskad eller förödmjukad. Sedan 
sköljs moderns hjärna av brinnande barn.
  En önskan om ett sammanhang, om människor som vinkar vänligt när man går till affären och 
handlar frukostbröd av en frukostbrödsförsäljare som hälsar med ens förnamn. Prat om grannar och 
statsskick. Och vädret. En sluten värld, med fasta positioner och förutsägbara problem. Grannarna 
Sigurd och Emma var på fyllan igår. Jaså. Jo han slängde ut henne. Jaså. Jo han sade att hon flirtat 
med Gustav, jaså, jo han brukar ju säga det, jag förstår inte att de står ut med varandra, inte jag 
heller, det måste ju vara bättre att leva ensam än att förolämpas av den man älskar, sade du 
älskar, jo det sade jag, man kanske kan kalla det för att älska men nog borde man ha större 
ambitioner än så, vadå menar du, att vara lycklig kanske, lycklig hur skulle man kunna vara lycklig 
efter trettio års äktenskap nu är du inte särskilt vänlig vem säger att jag är vänlig det är frågan om 
vilket liv man väljer skitsnack man har inga val man får liksom tar emot det som bjuds men nu är du 
väl ändå naiv.
  Förmiddagsgräl utanför affären, i största samförstånd. Vi hade en identisk dialog igår, men då var 
det visst Gunnar och Kerstin vi skärskådade. Är det någon som tänker på det fina vädret? Sol, för 
fan.
  Vi leder Nikolaus över gatan. Han är blind. På skoj går vi i sicksack; fram och tillbaka. På bara 
några minuter har han förlorat orienteringen fullständigt och fortsätter på egen hand, klapprande 
blindkäpp, åt fel håll. Det kommer att dröja ända till kvällen innan polisen hittar honom, nära fyra 
mil härifrån. Kiknar av skratt, klappar på varandras axlar. Åh, skynda skynda, det har kommit ett 
lass flyktingar igen. Bussen sägs ha stannat vid Konsum alldeles nyss. Vi fyller våra fickor med 
tomater och ägg, rusar dit. Välkomna ska ni vara. Här är vi som en enda stor familj.
  Herr doktor ringde fel. En kvinna svarade i andra änden och han förstod fort att det knappast 
kunde vara hans mor. Han bad om ursäkt och lade på luren. Skrev sedan ner det felslagna numret 
direkt på skrivbordet, inga papper framme och bevisligen dåligt minne. Namnet hon svarade med, 
glömde han däremot bort på en gång. Heidi? Försökte sig på några andra kombinationer men 
hamnade just ingenstans; en fax, en rödbrusig man, ett treårigt barn. Eftermiddagssömnen har 
stört hans dygnsrytm. Klockan är närmare fyra på morgonen och han får ingen ro. Trots den 
motsträvliga bröstkorgen promenerar han omkring i huset och lyfter på olika föremål. Förr eller 
senare måste något trigga hans förträngda minne, det är han övertygad om. Och spåren av en 
kvinnas närvaro syns tydligt. Hur i hela friden kan man glömma bort en kvinna man uppenbarligen 
levt tillsammans med? Men det finns ingen saknad. Förundrat konstaterande. Kanske är minne en 
förutsättning för att kunna sakna, och all brist på saknad är ett resultat av minnesförträngning, 
frivillig eller inte. Jag saknar inte mitt minne. Kanske blir det långtråkigt i längden att vanka av och 
an i ett halvbekant hus, men för stunden känns det inte alls obehagligt. Och här kommer den lilla 
gula katten, med svarta nattjägarögon. Vill du gå ut, ditt kryp? Han släpper ut katten och blir 
stående i trädgården. Himlen har just börjat ljusna, men mörkret nere på marken är kompakt. Lite 
gatubelysningar ger konturer. Det fattas något mellan träden. Det har uppenbarligen stått något 
påtagligt därborta. Med hjälp av husfasadens ytterbelysning ser han rektangeln av lågväxt blekt 
gräs. Här har det stått en husvagn eller en bil. En bil, just det. Händer det något? Säger minnet fors 
och brus och vilken tur att jag kan simma? Han skakar på huvudet. Här har stått en bil och jag 
kommer inte ihåg vad eller varför. Släpar sig på alla fyra genom öknen, utan att veta varför.

- Här är ett generat leende. Det som i vanliga fall är ett leende av intresse och uppmärksamhet, 
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ibland ifrågasättande, är nu avvaktande och distanserat. En sorts munnens avvärjande hand. Tittar 
inte längre i ögonen. Anar en rädsla här, men kan inte förstå för vad. Har jag krävt något orimligt 
eller är blotta min uppenbarelse ett hot mot något? Kanske något jag sagt eller gjort? Jag ruskar i 
leendet; vad har jag gjort, men får bara detta underliga leende till svar. Sträcker ut en hand istället 
och genansen tar den, ytterst motvilligt. Kom, säger jag, kom, det är inte farligt, jag ska leda dig, 
tro mig; jag kan vägen. Har en motvillig hand i min, och börjar den vingliga promenaden ut i 
mörkret. Det är små grästuvor man kan gå på, omgivna av något vi inte vill känna till. Man måste 
sätta foten tvärsöver tuvan, för att inte halka av. Se; en fot, balansera, ytterligare en fot på nästa 
tuva. Det går ju bra det här. Grästuvorna lyser som ljusare fält gentemot det omgivande svarta. 
Man vänjer sig efter en stund. Allt är svart, utom vissa saker som är mindre svarta. Har god 
mörkersyn. En något större yta att pusta ut på. Bereder plats för den motvilliga genansen och ska 
just säga Det var väl inte särskilt svårt eller farligt. Inser att det enda jag har är en hand i min. 
Resten av kroppen är borta. Utan att säga något; har offrat en hand för mig. Allt för att slippa säga 
Nej, jag vill inte, jag ställer inte upp på dina dumheter, bye bye, we are friends no more. Undrar hur 
många händer det finns på kroppen, eller om de växer ut igen. Handen ser ju högst riktig ut. Känns 
som en hand. En ödlesvans. Ett lätt plumsande ljud när jag släpper den, ner i det mörka.
  Hem, tänker pojkens moder. Vilket håll är hem? Finns det någon busshållplats häromkring? 
Planlöst förflyttar hon sig och hamnar åter på byggarbetsplatsen. Samma TV med rullande bild, 
samma starka lampor som ramar in området med sitt ljus. Men nu är det en kvinna där, en mörk 
medelålders kvinna. Ingen annan, det brukar vara så; snart kommer han nog, han som är tre, han 
med de mjuka rörelserna. Kvinnan står på knä, som i bön, och verkar vara fullt medveten om att 
pojkens mor hänger strax ovanför henne. Älskar du min man, mumlar den knäböjda. Din man? Har 
aldrig tänkt på honom som en man, eller att jag skulle. Har ni ett förhållande, frågar den knäböjda. 
Nej nej, nu måste det ha blivit något fel här; jag är gift och har en son, eller; jag hade en son, det 
är för hans skull jag är här. Har ni en sexuell relation med min man, undrar den knäböjda. Inte alls, 
herregud, vi har ingen relation alls.
  Och här blir pojkens mor lite vacklande; relation? Han knackar sig på pannan och säger Kom in. Är 
det en relation, är det en sexuell förbindelse? Den knäböjda reser sig upp, stirrar tomt ut i luften 
och säger Jag kommer att hålla ögonen på dig. Tro inte att du ostraffat kan vara med min man. 
Betoning på min. Pojkens mor blir först förvånad, sedan nästan arg. Vad har jag att göra med ert 
liv? Med vilken rätt drar ni in mig i era problem? Men kvinnan har försvunnit.
  Min man har sex med den där jäntan. Förstår inte hur han. Att han. Men det är mera ett 
principiellt huvudskakande. Ingen riktig sorg över hans beteende, eller ens något att bli upprörd 
över. Min man har sex med en nästankvinna i vårt gemensamma hem. Dödsstraff. Men särskilt 
upprörd är jag inte. Och jag tror inte heller att han haft sex med andra småkvinnor under åren, det 
är inte alls vad det handlar om. I och för sig vet jag inte vad det handlar om, men på sätt och vis är 
jag avundsjuk på honom; att kunna lägga sin själ i att ha sex. Vilken tur att det fanns någon som 
kan ta emot honom, och göra honom lycklig.
  Flickans protester finns faktiskt här, men de är lite suddiga.
  Är du lycklig, min man? Om jag är lycklig? Han svarar faktiskt; jag känner mig inte lycklig, jag 
känner alltmer att jag snart ska dö, eller; jag dör, det är vad jag gör. Jag dör, så sakterliga. Och på 
mäns vis vill jag lämna något evigt efter mig, ett minnesmärke, ett monument med mitt namn, en 
del av min kropp för evigt stående i någon park dit folk kan gå och picknicka kring mina statyben.
  Här kommer ett litet musikaliskt mellanspel, i fyrtakt. Låter som marschmusik, men ganska 
medryckande. Bom-pa bom-pa bom-pa bom-pa. Cymbaler och virveltrummor, illa stämda klarinetter 
och så denna bastuba. I vårt nästa liv ska vi spela bastuba. Det kommer att driva grannarna från 
vettet. Öva skalor fyra timmar om dagen, utom på söndagarna då vi aldrig kan sluta. Grannarnas 
dunkningar i väggen ligger nästan i takt. Får driva upp tempot lite; b'pa b'pa b'pa b'pa. Börjar bli 
öm i munnen; 'pa 'pa 'pa 'pa, men här går det undan. Mitt liv för en triol; 'pa bi bi bi 'pa.
  Katterna lånar Mellenkrans närvaro och svärmar runt pojkens mor. Åh hej, jag hörde er inte. Är 
det dags att snickra igen? En av de medelålders männen nickar och ser sedvanligt vänlig ut. Kanske 
något buskigare ögonbryn än sist, men visst är det vänlighet han utstrålar. Skulle jag kunna tänka 
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mig ha sex med denne man? Eller; skulle jag kunna tänka mig ha sex överhuvudtaget? Knappast 
troligt. Jag har ju inte ens en kropp. Mannen i mitten ler och knackar sig på pannan. Hon ler 
avvärjande, no way, men tack i alla fall. Han ger henne en termosmugg ångande kaffe, och inte 
förrän nu känner hon kylan omkring henne. Det är sannerligen kallt. Höst i luften, nästan vintrigt. 
Den är på väg, vintern. Luktar kall luft. Isar i näsan. Hon värmer händerna runt den varma 
plastmuggen och snuttar lite på kaffet. Det är snart stjärnfallsdags, det brukar vara det så här års.
  Pojkens mor känner oron släppa och ett visst välbehag börjar infinna sig. Hon släpper 
kaffemuggen och lättar försiktigt. Låter sig fångas av vinden och driver så sakterliga iväg. Adjö, 
mina herrar, jag kommer snart tillbaka. Hundar skäller på avstånd; det är alldeles strax morgon och 
en ny dag. Och herrarna vinkar i tretakt.

- Herr Mellenkrans tvingas till vårdcentralen av sin hustru. Han har ont i lederna och vårdcentralen 
misstänker reumatism. Får en burk spännande röda piller med varningstriangel på. Herr Mellenkrans 
ställer burken i badrumsskåpet och glömmer den sedan. Han glömmer mycket för närvarande; är 
påtagligt okoncentrerad och allmänt rörig. Trädgården förfaller, långsamt; gräset växer inte lika fort 
på hösten, och de fullständigt okända arbetskamraterna får allt oftare korrigera hans bristande 
prestationer. Kollegialt minsann. Det händer att han försvinner rent fysiskt, men kan alltid 
återfinnas i hammocken, sovande.
  Fru Mellenkrans klär sig anständigt och promenerar till det hus, där hon förstått att dotter 
Mellenkrans håller till. Ringer på dörren och bryr sig inte om att invänta dörröppnare. Det finns 
något instängt i luften, en påtaglig rörighet. Damm.
  Vardagsrummet, strax efter hallen: Dottern sitter i soffan, iklädd en vit morgonrock. I övrigt inga 
synliga människor. Med ett stadigt grepp runt dotterns arm leder hon henne hem, bara några hus 
iväg. Flickan gråter stillsamt, men problem ska lösas hemmavid. Samlar sin splittrade familj på ett 
och samma ställe. Sonen är uppenbarligen i skolan, eller så har han rymt till Främlingslegionen. 
Omhändertagande. Några böjliga frågetecken huruvida det är helg eller vardag; maken är ju hemma. 
Dottern luktar otvätt. Placerar henne i badkaret och tvättar hennes trassliga hår. Ljudlösa tårar på 
flickans kinder. Tids nog ska vi reda ut det här.
  Och här får hon en bild av en kvinna som skyddar sitt ansikte med händerna, alltmedan en man 
står böjd över henne och slår ursinnigt på hennes kropp. Kvinnan ropar inte på hjälp, säger istället 
Det går snart över, lite ont nu, så blir det bättre sedan. Fru Mellenkrans ser hennes huvud studsa 
mot underlaget. Undersöker snabbt sin dotter, men hittar inga blånader eller andra skador. Förstår 
inte.
  Är det någon som sovit hela natten? Jönson har sovit illa, men det kan ha att göra med den 
dryga flaska vin hon råkade dricka framför TVn. Var upp och kräktes ett par gånger, lika så bra det. 
Hennes arbetsgivare noterar att det var den tredje dagen hon inte dök upp alls. Har därtill inte hört 
av sig heller. Kanske dags att rensa i anställningslistan. Jönson vill inte ha detta barn som inifrån 
tramsar med hennes kropp. Hon vill egentligen inte ha det barn som tramsar utanför kroppen 
heller, men har inte så mycket att välja på. Sälja honom till något medicinskt laboratorium. Letar i 
telefonkatalogen under den första bokstaven i alfabetet. Abools, Aboony, Aboz. Måste vara fel del. 
Varför i hela friden har man inte alfabetiserat katalogerna?
  Karin noterar med viss tillfredsställelse att ansiktshalvan börjar se allt bättre ut. Sex och våld. 
Bara en tidsfråga innan hon är fullständigt återställd och arbetsförmögen, halleluja. Därtill en 
påträngande rastlöshet. Har tillbringat så mycken tid i bostaden att det vore välkommet med vilket 
avbrott som helst. Drömmarna? Det vill man inte veta. Och ganska lämpligt ringer telefonen. En 
man frågar efter Heidi med ett undrande tonfall. Det är inte första gången; han ringde igår också. 
Karin förklarar att hon heter Karin och att Heidi aldrig någonsin i modern tid haft detta 
telefonnummer. Mannen låter förvirrad. Därtill lämnar han sitt telefonnummer, i händelse av att 
Heidi skulle ringa; nu sade han mamma, men det kanske var en missuppfattning. Karin skriver upp 
numret, tillägger knäppskalle under det. Man kanske skulle starta en samtalsjour för män som söker 
sina mödrar. Det hon inte förstår är hur länge det kommer att dröja innan polisen hör av sig igen. 
En vecka, en månad? Märklig ickeexistens detta; att vänta. Oavsett på vad egentligen. All väntan är 
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slöseri med tid. Som civiliserad människa försöker man fylla all spilltid med praktiska göromål; 
diskar, dammsuger, plockar papper, gäspar, kliar sig i hårbotten, men när spilltiden vida överstiger 
ens fantasi, börjar det bli lite oroligt.
  Pojkens far hörde att någon var i huset, att någon kom in genom ytterdörren, men hittar inte en 
själ på markplanet. I sovrummet ligger makan, men i vardagsrummet, köket och hallen finns ingen. 
Inte ens tösen. Här blir pojkens far mycket rädd, öppnar garderobsdörrar med ryck och 
skräckslaget ansikte; ingen där. Tittar under soffan; mellan fingrarna. Idkar skallgång i trädgården; 
950 kvadratmeter, inklusive villan. Ingen någonstans alls. Rusar in i huset igen och in i badrummet. 
Trodde för ett ögonblick att hon låg i duschen med sönderskurna handleder; Gillette Invisible. Inte 
där heller.
  Pojkens moder har naturligtvis sett alltsammans, inklusive den kvinna som frågade ut henne inatt. 
Alla samlas kring varandra, somliga sover hyfsat medan andra inte sover alls. Pojkens moder ser 
alla, utom den hon vill se. Hennes ord till honom har blivit ett paket, en förpackad begäran om 
syndaförlåtelse, med erkännanden om försumlighet och att hon en gång valde att titta bort, att 
inte vilja förstå. Ett olyckligt val, bara. Sådant som händer när man inte vet vad man ska göra. I 
tanken kan man föreställa sig kraftfulla åtgärder och nästan längtar efter att sätta dem i bruk. Men 
när något händer, så står man sig slätt; tror inte, vill inte tro, kan inte tro. Bevisa för mig, nej, gör 
inte det, låt det hellre vara osant, har aldrig hänt, jag förstår inte, oavsett hur många bevis du 
lägger fram. Det går ändå inte in. Inte nu, och sedan; timmar, har man förträngt alltsammans under 
all annan sorg. Inte förrän en ny sorg blir så stark att den river omkull sorgekomposten, så rusar 
det fram färdigformulerade åtgärder och erkännanden och permanenta maskliknande känslor. Allt i 
ett snyggt paket, kartong och tejp, färdigfrankerat men med ofullständig adress. Elvis Presley.
  Här skulle pojkens moder egentligen ha svimmat av emotionell utmattning, men istället sker 
motsatsen; hon reser sig upp, byter raskt kläder, kammar sitt hår och lämnar sin förvirrade makes 
sökande efter sin penetrerbara låtsasdotter. Hon säger Jag ska följa hans spår. Jag ska söka upp 
honom. Någonstans har han lämnat kvar något till mig.
  Hon glömmer dock sina skor. Promenerar ut genom dörren i nylonstrumpor, som mycket snabbt 
kommer att nötas sönder mot asfalten.
  Farbror doktorn ser en barfotakvinna passera på gatan utanför hans köksfönster. Hon går 
beslutsamt och med ett tydligt mål i sikte. Han tycker sig känna igen kvinnan, får en doft av 
blommor i näsan. Någon borde berätta för henne att det är kallt på marken och att man absolut 
borde ha skor på sig. Eller så är hon på väg till en skoaffär; närmaste torde finnas i Stuvsta 
centrum och dit är det inte särskilt långt, men hon går åt andra hållet, mot Huddingevägen. 
Egentligen borde han gå ifatt henne och erbjuda ett par dojor. Det finns faktiskt damskor i hallen. 
Ganska många också. Har inte så mycket annat att göra. Aj; ska inte böja sig ner så hastigt. Han 
väljer ett par joggingskor och ett par mer presentabla kärringpjuck, drar på sig eget på fötterna 
och haltar stelt iväg efter detta barfota blomstermysterium. Hon har ett visst försprång, men 
sannerligen: Det finns ett luktspår efter henne. Blomster, men vet inte vilken sort. Han har förlorat 
henne utom synhåll, men spårar som en hund. Har hundar strax bortom det gripbara minnet. Två 
hundar. Kanske tre. Stämmer med kopplen i hallen.
  Och rättsläkaren är den ende som faktiskt är på jobbet. Flickan har studier denna dag, så han är 
ensam, men det spelar ingen större roll; maken till gott humör och glittriga ögon har väl aldrig 
skådats på rättsläkarstationen uti Huddinge. Har några trafikoffer att pillra med. Visslar under 
arbetet; da da dam. Och hummar; I'm just a Gigolo and everywhere I go people know the part I'm 
playing. Krossade revben och brutna axlar; di di dam, en rökare minsann; tjobiduba. Denna rusande 
lyckokänsla i magen. Detta är för bra för att vara sant; jag är kääär; to-va to-va, följt av ett 
danssteg. Blir lätt generad och ser sig om. Självfallet ingen där. Man kanske ska kosta på sig att 
vara lycklig. Inte alltför ofta det händer. Oh Gud, vilken kvinna, vilken kväll. Jag älskar henne, så 
jävlar i mig. Motreaktionen är omedelbar: Hon kanske inte älskar mig. Alltsammans är kanske bara 
ett dåligt skämt. Skakar olusten av sig, är gammal nog att känna igen sitt paranoida 
självstraffarbehov. Otäckt men spännande. Hu; jag är som en tonåring. Tittar åter på klockan, två 
minuter sedan förra gången han tittade, och försöker komma ihåg när det var hon sade att hon 
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hade rast och skulle ringa. Tomt i sifferminnet; ingen nyhet, men klockan är över elva på 
förmiddagen, så det måste ju vara dags snart. Jamen; ring då, tjobidu. En viss oro. Han slarvar med 
obduktionen, det är han medveten om. Kroppen intresserar honom inte. Jävla kvasiolycka, 
dussinkrock, säkerhetsbältesslarv; har den andra bilens förare på tur i kylrummet. Att folk inte lär 
sig. Visa av sina egna dödserfarenheter, var och en.

- Tre små ryggradslösa pojkar onanerar så det skvätter. Man fantiserar om moderliga kvinnor som 
tar emot pojkkroppar, som äter pojkkroppar; seså, en till, mums mums. Någon att smyga till när 
det trycker på. Kroniska stånd och enkelspårigt tankesätt. Vår försvunna barndom. Än värre; vår 
försvunna ungdom. Slutligen; vårt försvunna liv. Bitterheten är monumental, saknadens 
proportioner utesluter allt kreativt tänkande. Låt oss dö en smula, så vaknar vi säkert till liv igen. 
Tills dess så piper vi, kissnödigt hundvalpigt.
  Tre små onanister funderar på att kidnappa hårig kvinna. Tre småttingar skjuts av sexgalen 
kontorist. Önskedrömmar; en varm och moderlig kvinna, fylld av mystiska dofter och hjälpande 
händer. En sexmaskin; brum brum, utan krav på att man måste golgatevandra hand i hand genom 
skolans matsal. Jag säljer min kropp för lite närhet, lite värme, lite kokain; denna monumentala 
kollektiva tacksamhet. Inga orsaker, alla nöjen var helt på våra sidor. Let's be handelsvaror, tills vi 
börjar undra varför vi skiljer på sex och kärlek: Kompromissernas bittra mästare. Sedan slutar vi ha 
sex alldeles, och då är liksom cirkeln sluten; den som just har börjat för de tre trista tioåringarna.
  Karin promenerar, alla promenerar. Vill man lära sig uppskatta promenader, så ska man börja med 
att låsa in sig i sin bostad ett tag. Allt annat än hemma blir nytt och kreativt.
  I Huddinge centrum finns det bänkar där man kan sitta och titta på folk. Det finns mycket folk i 
Huddinge centrum. En strid ström av människor. Alla är okända. Vid första anblicken verkar det 
som om de flesta känner någon; där kommer ett par med barnvagn och där kommer ett annat par 
med barnvagn. De stannar invid varandra och pratar initierat. Förnamn. De förmodade mödrarna 
pratar med varandra och de förmodade fäderna gör samma sak. Barnen skriker; behov eller dålig 
uppfostran. Den gamla damen säger På min tid bar man barnet på armen, numera drar man dem i 
vagn. Underförstått ett förfall av något slag, och Karin nickar vänligt, tilltalad på en bänk. Se bara 
hur de klär sig, säger den arga damen. Vita strumpor till svarta skor. De tar våra pengar, de 
jävlarna, och visar ingen tacksamhet. Det var vi som byggde landet och vad har vi fått för det? 
Slipper åka på stryk, va? Karin nickar, det är för jävligt. Och de lever på socialbidrag och har 
mercedersar och femton barn. Ingen vet vem som egentligen är far och mor till barnen, för alla 
knullar med alla, och så kommer de hit och gör det. Damen nickar menande åt den indiskättade 
nationalekonomen med familj som just passerade.
  I Huddinge centrum skiner alltid solen. Här är vi som en enda stor familj. Mingel mingel. Och när 
solen är på väg att gå ner, så sätter vi oss på våra hästar och rider en och en mot solnedgången. 
This is the wild west, det kan du ge dig fan på, säger det nya bänksällskapet och smyghalsar ur en 
liten flaska Rosita. Karin nekar erbjudandet om en slurk, avvärjande vänligt leende. Stramar i 
skinnet. Det luktar blöt hund om mannen. Han har ett brunt kuvert i knät, och Karin är övertygad 
om att det vilken sekund som helst kommer att fångas av vinden och ställa till med oreda. Vilket 
påminner henne om att hon varje dag runt lunchtid rafsar runt på hallgolvet i hopp om att hitta ett 
brev. Vilket brev som helst. Att mamma skrivit något, eller bästa vännen eller till och med pappa. 
Ingen av dem tycks vara kapabla att använda telefonen, så varför inte skriva ner sina funderingar 
på ett papper och skicka hit det? Man vänjer sig vid allt, även besvikelser.
  Farbror doktorn hinner äntligen ifatt barfotakvinnan. Hon är svårstoppad, stirrar rakt fram och har 
sannerligen bråttom. Anfått försöker han beveka henne, och viftar med de två paren skodon. Och 
så plötsligen får han kontakt. Hon tvärstannar, tittar honom i ögonen; hennes ögon är rödkantade 
och blodsprängda, men ser nästan lycklig ut; snabba skiftningar i hennes ansikte. Sedan kollar hon 
på skorna, följt av en snabb blick på sina fötter. Välj vilka du vill ha, säger doktorn pedagogiskt, 
och hon pekar tveklöst på joggingparet. Han sätter sig på huk, aj, och hjälper hennes fötter att 
hitta rätt. Hon har en hand på hans axel. Passar som hand i handsken.
  Insikten slår med öronbedövande kraft; detta är Askungen. Min kvinna, hon jag levt med under 
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samma tak, säkert i åratal. Ganska gammal dock, men skitsamma. Är du min hustru? Hon ler 
hemlighetsfullt och sträcker fram den andra foten mot honom. Den här gången tänker jag inte 
lämna dig, säger han, och knyter valhänt skosnörena. Han har aldrig lärt sig hur det ska göras; har 
en egen knut som tyvärr går upp ganska lätt. Smärtan i brösten blir lite för mycket och han 
kommer inte upp. Självfallet hjälper hon honom och eftersom hon redan har en hand under hans 
arm, så faller det sig naturligt att hon har den kvar där. Tillsammans går de mot en träddunge där 
blekta avspärrningsband fladdrar i vinden.
  Och ungefär samtidigt börjar pojkens far inse att huset tömts på folk. Inte bara dotter dotter 
dotter, utan också frugan. Han upplever det ytterst irrationellt att söka efter en annan person på 
exakt samma platser; hade han vetat att hustrun också var borta, så hade han kunnat söka efter 
bägge samtidigt. Och någonstans i sovrummet blir han mycket bedrövad; allt tas ifrån mig, alla 
lämnar mig, och faller i gråt. Har inget liv längre, har ingen mening. Med tilltagande dåligt samvete 
inser han att han njuter av gråten, att den ursäktar något. En gråtande människa är en kännande 
människa. Någon som kan ta del av sorg och kanske även andra människor. Jag gråter, därför finns 
jag. Sonen. Så; gråten blir ärligare, mer uppriktig. Hade pojkens far sett sig omkring, så hade han 
säkerligen anat närvaron av sin döde son. Pojken sitter bredvid honom på sängkanten och har en 
arm runt faderns axlar. Det djupa snittet i halsen är borta och inga spår syns efter rättsläkarens 
skalpell. Förvisso är han naken, men om det generar, så klär vi honom i ett vitt höftskynke och 
hänger på ett par vingar på hans skuldror. Varde ljus; en lysande aura runt hans huvud. En gloria 
också. Några harpor hängande i luften och små keruber som med lätta fingrar spelar Roll Over 
Beethoven. En löjligt bred trappa som börjar strax bakom sängen och fortsätter ända upp till 
himlen, där det sitter en godlynt man i björnpäls och säger voj voj.
  Sonen: Jag förlåter dig. Du gjorde vad du kunde, även om det inte var mycket. Ta inte på dig 
skulden för min död. Det är genom kärlek vi blir fria, kärlek och förlåtelse, den som inga byxor har, 
kärlek och förståelse. Seså, ta min hand och följ mig till de sälla jaktmarkerna. Där är alla kvinnor 
sexton år och alla män har eviga erektioner. Ingen är sexuellt frustrerad, alla avbetalningar är sedan 
länge avslutade, och bilarna startar på första försöket. Vi har återinfört feodalsamhället; 
representativ demokrati avskaffas varje måndag och lyckas på något underligt sätt återuppstå sent 
på fredagskvällarna, och alla vet sin plats och sitt sammanhang. De hårda ord vi har bygger vi 
vägar av; fri fart i vänsterfilen, och sorgen blir en utmärkt gratäng med hjälp av lite grädde och ost.
  Jönson börjar på allvar tro att hon är korkad; det finns ingen abortrådgivning i telefonkatalogen. 
Visserligen har hon lite svårt med alfabetet, men nog känner hon igen ett ord när hon ser det. Hade 
hon studerat telefonkatalogen lite närmare, så syns det faktiskt att sidan är urriven. Hon hittar 
däremot numret till vårdcentralen och ställs i en telefonkö. Välkommen till oss, det är för 
närvarande många som ringer, men var lugn; du behåller visserligen inte din plats i kön, men med 
lite tur så kommer du fram ändå.
  Under tiden, ackompanjerat av tramsig telefonpianomusik, försöker hon för hundrade gången 
komma ihåg om hon hade sex med taxichauffören och om det överhuvudtaget var en taxichaufför 
med upp. Någon måste det väl ha varit. Har ett svagt minne av en man i blänkande rustning; 
religiös hysterika, men inte så mycket mer. De kalla händerna då. Har i alla fall bestämt sig för att 
det inte ska bli ytterligare ett faderslöst barn, är därtill trött på att kräkas. Under förra graviditeten 
kräktes hon i åtta månader, och det finns inget som säger att hon inte kommer att göra det nu 
också. Om man inte avbryter det hela.

 KAPITEL 9 

- Well well. Detta är en sorts hållplats. Varsågod å sitt. Lite grus på bänken. Stå om du hellre vill 
det. Jag kanske ska presentera er; det här är han som städar. Och hon gör horoskop. Och du då. 
Frottera er med varandra medan jag byter rulle i projektorn eller om det var skiva i skivspelaren. Är 
så oteknisk, ursäkta mig.
  Reseledaren har det tonfall som ingalunda utesluter möjligheten av att ha en teknisk och ofta 
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praktisk ådra. Tonfallet skvallrar om oengagemang, kanske lättja. Det är vad man skäms för. Yes; vi 
är alla här. Medan ledaren byter band, så står alla tvärstilla och håller andan. Ett stilleben; har man 
inte varsin liten plastmugg alkoholfritt vin också. Det krafsar i gruset upp mot denna högt belägna 
hållplats. Flera kommer och ingen vet vem som ska agera ledarstandin. Skynda på med bandbytet 
eller vad det nu var, snart ringer det på dörren, bildligt talat; vi befinner oss utomhus. Börjar det 
regna, så finns ju alltid väntkuren med sin outslitliga fast monterade bänk.
  Det är något bekant med platsen; det mesta är bekant på ett avlägset sätt. Här har jag varit 
förut. Medan pojkens mor studerar ett träd en bit utanför sammanhangets centrum, blir herr läkare 
stående på en plats där han tidigare en gång knäböjt. Han minns rörelsen; ner på knä, i förundran 
och nyfikenhet. Har jag varit en frikyrkerlig utomhuspredikant, så måste detta vara den heliga 
lunden där mina mest publikdragande mässor hölls. Var är min flock, min hjord, min samling av 
rättroende? Han gör ett försök att få kroppen samstämmig med det bleka minnet; ner på knä, upp 
med armarna, men det ger inte särskilt mycket. Fuktigt i gräset. Pojkens mor verkar däremot ha 
funnit vad hon sökte. Ett brett leende över hela ansiktet. Kom kom, säger hon och hjälper honom 
upp; han glömmer ständigt att han har ont. Han har varit här, säger hon, det är jag säker på. Han 
har stått här. Och han har gått härifrån. Självfallet, tänker doktorn, han är ju uppenbarligen inte 
kvar. Och damen tar ut riktningen på nytt och drar honom med sig. De stödjer varandra ut ur 
naturen och in på civiliserad asfalt. Tillsammans räknar de stegen, lite flamsigt sådär, och hamnar 
ideligen i otakt. Försöker sig på en tvåstämmig sång, men doktorn kommer varken ihåg text eller 
melodi. Humm humm humm istället.
  Fru Mellenkrans torkar sin dotters kropp och förpackar henne mellan lakan i dotterns säng. Flickan 
verkar inte vara vare sig chockad eller på annat sätt skadad, men något märkligt är det. 
Språkförbistring. Fru Mellenkrans sitter på sängkanten och smeker flickan över huvudet. Min lilla 
vän, hur är det fatt? Flickan kryper ihop som ett litet barn. Somnar av moderns omhändertagande 
omtanke och en lågmäld andalusisk vaggvisa hon hört många gånger förut; hemma, sannerligen 
hemma.
  Och ute på verandan sover herr Mellenkrans, utan vaggvisa. Han har de där katterna kring sig 
igen. Fru Mellenkrans är inte så säker på att hon verkligen gillar dem. Det finns något opålitligt med 
katter. Ingen uppriktighet. Man kan aldrig veta vad en katt egentligen tänker. Den kanske hånler åt 
en. Baktalar. Till en början verkade maken må bra av att sitta med dem i hammocken, men numera 
sover han mest. Det sker något därute som inte verkar sunt; fru Mellenkrans har fasta moraliska 
begrepp och regler. Å andra sidan så är herrn lugnare än någonsin, utom på nätterna. Har påtagligt 
gått ner i vikt, börjar se smärt och vältrimmad ut, faktiskt sant; det fattas nära tio kilo överflödigt 
fett på hans obehagligt medelålderliga kropp. Antingen en närvarande nervös fetlagd man, eller en 
frånvarande lugn godbit; inga kompromisser. Bortser man från hans tomma blick och istället klär av 
honom, så är det bara vinst med allt detta.
  Och nu kommer den här genitala vågen igen. En daglig vana. Hon går ut på verandan och hämtar 
honom från hammocken. Katterna ser varken fientliga eller vänliga ut. Snarare nonchalanta, 
ointresserade.
  Han låter sig ledas, in till vardagsrumssoffan, där hon klär av honom hans katthåriga kläder och 
placerar honom sittande. Han har ett kattleende runt munnen. Snabbt och effektivt drar hon av sig 
trosorna, men behåller klänningen på. Sätter sig med vikta ben över hans underliv och gnider 
vackert. Utanför vardagsrumsfönstren sitter den halvt osynlige sonen med sina två halvt osynliga 
kamrater och tittar mellan persiennerna. Så här gör de varje dag, säger han, ibland flera gånger. 
Jag har aldrig sett mina föräldrar göra det, viskar mattebarnet. Sonen Jönson säger ingenting. Hans 
mamma gör det med vem som helst, särskilt när hon är full. Och sedan låtsas hon glömma bort 
det. Sonen Jönson mår lite illa; de har tjuvrökt blåa Blend i mattebarnets uthus. Huvudvärk.
  Det ringer på Karins dörr. Hon har just kommit hem och står villrådig med öppen kylskåpsdörr; 
skulle ha lunchat när hon ändå var på stan, inventerar köttfärs och har fryst torsk i minnet, och 
glass. Vafan ska man äta. Tristess är att laga och äta utan sällskap. Kanske hoppa över det helt, 
och tugga smågodis istället. Ring ring på Karins dörr.
  En man och en kvinna, bägge med stirrande ögon, tittar uppmärksamt på henne. Lokala vittnen 
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från någon lokal församling. Är ni hungriga, frågar Karin. Mannen nickar, medan kvinnan ser lycklig 
ut. Tockna galningar. Ingen vegetarian? Näpp. Seså. Slå er ner. Jag tror vi gör fiskgryta idag. 
Mannen nynnar på en sång, sätter sig vid bordet. Kvinnan går in i vardagsrummet, vidare till 
sovrummet och kommer tillbaka igen. Tog inte mer än en halv minut. Karin tänker; vad finns att 
stjäla här? Skrivmaskinen? Kvinnan ställer sig nära Karin, lägger en hand på hennes axel och säger: 
Han har varit här. Visst har han varit här? Visst visst, säger Karin, sätt dig nu, snart blir det mat. 
Frysen tycks ha lagt av och torsken är halvtinad. Glassen är drickbar.
  Inte har frysen gått sönder. Det är frågan om ett selektivt strömavbrott; istället för att vissa 
ledningar lägger av, så är det bara somliga elektriska maskiner som inte längre får den typ av ström 
de vill ha. Det finns mängder av olika elektriska sorter i ledningarna. Vanligast är onegativ och 
opositiv; bägge normalpolvändande med 50 Hz. Därefter i sorteringen kommer halvnormal, 25 Hz, 
fast ackumulerad, 440 volt; vissa i trefas, andra med positiv jord. Fullt möjligt att försörja 
sparsmakade konsumenter med spillströmmen mellan låt oss säga diskbänkens metall och ett 
vanligt vattenburet element. Vidare en och annan opositiv halvnormal. Och så en av de mera 
sällsynta sorterna, som bara fungerar med flerledad koppartråd: Kvartsnormal, 12,5 Hz, opositiv, 
550 volt, som man oftast använder till telefonsvarare och batteriladdare. Frysen använder en 
kombination av halvnormal onegativ och denna kvartsnormal opositiv, men just denna eftermiddag 
är förbrukningen av kvartspolvänd ström så omfattande att Huddinge Elverk inte förmår hålla 
behovet mättat. Frysen tar en eftermiddags semester.
  Och rättsläkaren väntar fortfarande på att den kvinnliga lärjungen ska ringa.
  Efter avslutad parning beger sig herr Mellenkrans kropp till bygget och monterar 
gräsklipparmotorn strax under pilotstolen. En hamsterbursliknande konstruktion förses med 
vattenautomat och ett motionshjul. Måste hålla sig i form. Det börjar bli färdigt nu. TVn får precis 
plats mellan det enda fönstret; fortfarande glaslöst, och kommandoterminalen; några dörrhandtag 
kopplade till gräsklipparens reglage. TVn fungerar utmärkt utan antenn. Han kurrar förstrött över 
arbetets tillfredsställelse. Brum brum, säger det. Provar med lite mera gas. Det rister i 
konstruktionen, men allt verkar hålla. Tusen miljarder hästkrafter ur en endaste sketen 
gräsklipparmotor. Kylsystemet dock överdimensionerat; blev is på väggarna, men rädda vad om 
räddas kan. Utvecklingen går verkligen framåt. Återstår att tapetsera och finna gardiner i passande 
färg. Sedan är det bara att kontakta flygledartornet. Några regndroppar stänker i ansiktet. Så sant; 
det är höst.

- Pojkens far kommer inte längre ihåg. Han är lite förvånad över att huset slutade kännas tomt. 
Blev så rädd av all denna ödslighet, men så försvann rädslan utan förvarning. Och han pysslar lite 
med köksutrustningen, tar en sväng med dammsugaren, fyller diskmaskinen med kläder han aldrig 
mer kommer att använda. Byter lakan i de tre sängarna. Blir stående framför vardagsrummets 
fönster och konstaterar att dessa gardiner hängt där i urminnes tider. Vi synkroniserar oss.
  Vid den kosmiska busshållplatsen har just Jönson anlänt. I hennes huvud finns mest strumpstickor 
och uträtade metallklädhängare. Kasta sig nedför långa brutalt konstruerade trappor, låta sig köras 
på av buss 704, förolämpa något kriminellt ungdomsgäng vid Huddinge gymnasium. Hon har just 
kräkts i en dryg halvtimme och är hjärtligen trött på det. Kommer att gå ner i vikt; ingenting ont 
som inte har något gott med sig. Sedan kommer hon att gå upp i vikt igen, mångfaldigt. Finns det 
ingen akutabortmottagning häromkring? Hemma hos Jönson växer disken och damtussarna tar 
snart över lägenheten; kommer att utropa den till en oberoende stat och förklara krig gentemot 
omvärlden: Förenade dammtussars republik. Helvete: Jönsons sammanfattning.
  Fiskgrytan är lyckad och Karins sällskap äter med god aptit. Den lilla damen; inte särskilt gammal 
egentligen, är rörande i sin frenetiska bräcklighet. En liten mun som tar små bitar men ofta, och ett 
öppet leende. Runt hennes ögon finns en massa sorg. Hon pratar mellan tuggorna, om sin son som 
försvunnit någonstans. Och det tycks vara samme unge man som övernattade här för ett tag 
sedan. Detta är hans mor. Sant; de har vissa likheter, om man bortser från moderns ström av ord 
genom fisken. Mannen i hennes sällskap har också detta strålande i ansiktet. Nästan godmodig. En 
man med en övertygelse. Han upprepar sig några gånger; minnesförlust, men är på det hela taget 
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mycket trevlig och underhållande. Även han verkar hungrig. När han böjer sig framåt för att åter 
fylla munnen, håller han sig för bröstkorgen med den andra armen. Brutna revben, säger han. Hon 
ser stygnen på hans illa medfarna händer.
  Pojkens far letar länge i garderoberna; är inte den i familjen som sorterar och slutförvarar tvätt, 
innan han hittar gardingarderoben. Väljer ett set ljusa halvt genomskinliga; något himmelskt tunt, 
och går sedan rakt igenom en medvetandevägg. Herrarna Mellenkrans kroppar lyfter lite på 
ögonbrynen men är artiga nog att hälsa honom välkommen. Jag tror vi skiter i tapeterna, säger en 
av dem. Mellenkransarna provhänger gardinen. Som hand i handsken. Herrarna bjuder nykomlingen 
på kaffe med kanelbullar och smuggelcigaretter.
  Rättsläkaren har så småningom insett att hon faktiskt inte hör av sig. Och inte heller kommer att 
göra det. Han går igenom gårdagens alla turer för hundrade gången och kan inte förstå vad som 
blev fel. Hade vi inte trevligt, var det inte en bra natt, log vi inte mot varandra vid frukostbordet? 
Slarvar iväg den sista kroppen med tankarna åt annat håll, tvättar sig om händerna och stänger 
firman för dagen. Vad gjorde jag för fel? Var jag för lycklig? Sade jag något livsfarligt; jag älskar 
dig?
  Med hjälp av sin arbetsplatsposition letar han fram personuppgifterna på sina lärjungar, och 
många fler därtill. Hittar vad han söker. Tar pendeln in till stan och adressen. Varför ska man inte 
tillåtas vara lycklig? Vad har jag gjort för ont, som måste straffas på detta sätt? Tar tunnelbanan 
åt fel håll och blir alltmer upprörd; det hade kunnat vara så bra, alltsammans. Äntligen liksom, men 
tydligen inte. Man ska straffas, man ska lida. Så fort man släpper någon inpå sig, så slår det 
tillbaka, rakt i ansiktet. Är en idiot som tror att jag ska bli kär och få vara det.
  Men nu har rättsläkaren en smula tur; den port han ska in genom är uppställd med en samling 
flyttkartonger. Blir stående några sekunder framför lägenhetsdörren och frågar sig själv; vet jag 
verkligen vad jag gör nu? Vadå; bevisligen är jag inte värd att älskas, så vad spelar det för roll? 
Släpper man någon inpå livet, blir man besviken. Håller man alla på en armlängds avstånd, slipper 
man det. Hur många gånger ska jag behöva gå igenom det, för att lära mig? Jag är ingen tonåring, 
jag borde veta bättre.
  Knackar överdrivet hårt med knuten hand. Nästan omedelbart öppnar den forne manlige lärjungen 
dörren, släpper in honom utan ett ord, som om det hela vore uppgjort; en överenskommelse, en 
konspiration. Paranoia. Rättsläkaren håller god fart genom hallen och är på nolltid i det enda 
rummet: En obäddad säng, uppskruvad på väggen, och under den ett dammigt skrivbord. 
Videoband överallt. En produktplacerad Macintosh, samt en överdrivet stor soffa på det utrymme 
som finns kvar. Slängda kläder och dagstidningar på golvet. Fördragna gardiner, finns ändå inget 
att se; nedre botten, in mot gården, norrläge, soptunnor och cykelställ. Han vänder sig mot 
ynglingen, ser tillräckligt gensvar i hans ansikte. Tillräckligt. Drar honom till sig, trycker sitt hårda 
underliv mot honom, i en sorts aggressivt omfamnande kyss; tungan i halsen. Tillräckligt. Är 
mycket effektiv: Av med grabbens byxor; han har inga kalsonger på sig. Viker honom framstupa 
över soffans armstöd. Stjärten i vädret, inte ett ord hittills. Fuktar erektionen med 
halsbrännesmakande saliv och pressar behändigt in den; en erfaren pojkstjärt som kommer att få 
problem med slutmuskeln om några år. Bilden i huvudet är hennes stjärt, hennes kropp. Det går 
inte att tänka bort; det är henne han knullar. Henne han älskar. Stöter i botten, tre meter tarmar, 
och får plötsligen en närvaro i göromålet; ejakulation. Utan ett ord drar han sig ur ynglingen och 
avviker från platsen. Ingen tvekan. Det är inte förrän på tunnelbanan han blir medveten om att 
ynglingen grät.

- Men den åttonde dödssynden är tron på rättvisa. Den nionde är underskattning och 
överskattning, vilka borde kunna sammanfattas i ett bättre ord: Vanskattning kanske. Den tionde 
är förvägrandet; skulle kunna gå in under nian, men eftersom både frosseri och girighet listas som 
varsin synd, så fortsätter vi att klyva hår. Kan någon slå upp ordet förmäten?
  Däremot rev vi bort två tredjedelar av budorden i går natt, här kommer solen, och blev jävligt 
osams mot slutet. Någon pratade om dennes överdrivna förväntningar på folk och någon annan 
utgick från att ingen gick att lita på. Och så har vi de som försöker älska människor efter 

Torbjörn Skog – Borta Bra 77



människors förmågor. Men när man tittar närmare på kärleken, så är den aldrig i närheten av dem. 
Vi kom också på, lätt blåslagna, att storhetsvansinnet växer bort med åren och blir en 
millimetertunn attityd på sin höjd. Eller komplett galenskap. Och, här grät vi och höll om varandra: 
Det är synd att så storstilta planer, en sådan tro på sig själv och sin förmåga, bara försvinner 
någonstans och ersätts av lokalt hävdelsebehov; krig med grannar och arbetskamrater. Kasta en 
sten på vem fan som helst. Punkt tio är en blindtarm, en felräkning, smulor på bordet, otömda 
askkoppar, en dasstunna så full att man måste stå på huk. Men det är en gammal tanke, detta; 
förpacka soporna i en raket och skicka den rakt in i solen. Med hjälp av särskilda solglasögon som 
säljs på bensinmackarna, kan man varje dag vid lunchtid se atomsoporna explodera som en röd 
prick mitt i solen, molnfria dagar. Solstrålarna tar med sig det radioaktiva tillbaka. Tjänster och 
gentjänster. Varför giftsprutor och elektriska stolar, när det finns ättestupor; tre sekunder av evigt 
liv. Den mest exakta definitionen av lycka är regelbunden och fungerande avföring, i den mån man 
är införstådd med vad motsatsen innebär. Men det gäller väl alla lyckobegrepp.
  Alla barn är oskyldiga, tänker fru Mellenkrans. Ger man dem kärlek och trygghet, så blir de finfina 
vuxna vad det lider. Detsamma gäller vuxna med för den delen. Kärlek och trygghet, that's it, eller; 
eso es. Den lilla dottern sover fortfarande och det oroar moder Mellenkrans. Borde ringa en doktor 
kanske. Har i alla fall inte feber och verkar sova lugnt, bekymrade modersögon. Ser frisk ut. Men 
den lilla dottern drömmer osammanhängande drömmar om tyngdlöshet och slutna rum. Hon viftar 
med armarna för att hitta något att hålla sig i, och skrapar fingrarna blodiga mot skrovliga 
cementväggar. Roterar. Det finns händer häromkring, men ingen rädsla. Dock snurrar det och det 
gör henne illamående. Fru Mellenkrans omger sitt lilla barn med värme och närvaro. Barn är 
självreparerande, annars skulle de aldrig överleva barndomen. Sätter sig på golvet invid sängen och 
bestämmer sig för att be för henne. Kan ju aldrig skada.
  Det kommer en kväll nu igen; smygande, och ljuset faller snabbt. Det som tidigare var friskt i 
luften är numera direkt kyligt. Man har varnat för nattfrost på högt belägna delar, men Stuvsta har 
inte dessa problem; vi bor i en lyckans dal, omgivna av höga berg som ger oss perspektiv på 
tillvaron och ständigt friskt vatten i våra brunnar. På nätterna kan man höra fåren bräka utefter 
bergsidorna. Alldeles snart kommer den första snön och med den julskyltningen. Det kommer att 
knarra under våra vinterskor och alla barn straffas med apelsiner på friluftsdagarna. De som 
fortfarande inte fått höstens förkylning kommer att få problem med bihålorna. Det ena avlöser det 
andra.
  Herr Mellenkrans vistelse i hammocken går mot sitt slut. Visserligen får han värme av katterna, 
men fingertopparna blir alltmer okänsliga. Friden är kliande; inte helt fullständig. Det gnisslar 
rastlöst av osmorda hammockdelar. På byggarbetsplatsen har det på sistone kommit alltmer folk. 
Vi hade en gråtande mager man här, och en argsint kvinna med dålig andedräkt. Så dags att 
komma nu, det mesta är ju färdigt. Men alla har tacksam tagit emot en mugg termoskaffe och 
dessa kanelbullar som tycks översvämma skafferiet. En plats att känna sig hemma på. En del 
förslag på förändringar har erbjudits som tack, men det mesta har varit av kosmetisk art. Tackar 
ändå. Han vankar av och an bland plåtrester och tappade spikar. Är det något jag glömt? Nickar till 
sig själv när han möter varandra och kliar sig förstrött i det sotiga håret. Kanelbullar? Man kanske 
måste ha proviant med sig. Nej, det kändes ovidkommande. Och bränsletankarna är fyllda; fyra liter 
oljeblandad soppa. Roar sig med att måla fartränder med tunn pensel. Lägger dem diagonalt, så att 
rymdraketen får ett skruvat intryck, som insidan av ett gevärs lopp.
  Fiskgrytesällskapet har avslutat kaffet och man skakar energiskt varandras händer; två skakar den 
tredje. Den lilla kvinnan är strålande glad och tackar så hemskt mycket för alltsammans, generar 
Karin en smula; så mycket var det väl inte, och mannen med de milda ögonen tackar å damens och 
sina egna vägnar. Något religiöst över honom. Han kallar henne återkommande Heidi. Ni har 
någonstans att ta vägen, frågar Karin, och de nickar lyckligt. Himlans tur; en sak att bjuda på mat, 
men jag vill knappast att de blir bofasta. Ska hon bekräfta att pojken varit här? Å andra sidan; 
eftersom ingen av gästerna frågar längre, så låter hon saken bero. Det kanske räcker att han 
försvunnit och att modern letar efter honom.
  Mannen och kvinnan drar på sig sina skor; mannen får hjälp, och de vinkar och tackar högljutt i 
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trapphuset, god akustik. Bye bye. Hon ser dem genom fönstret och på något underligt sätt ser de 
henne också. Vinkar och vinkar, ända tills vi inte ser varandra längre. Och kvar framför fönstret står 
hon med en sorts värme i bröstet. Vad var det för människor, vad ville de? Han sade det, mannen: 
Vi följer sonens fotspår. Vi vill vara där han varit. Karin versaliserar sonen; undrar vilken kyrka de 
representerade. Men inga broschyrer någonstans, även om Karin misstänkte att kvinnan spridit ut 
fyrfärgsbudskap under sin halvminutlånga promenad genom lägenheten.
  I badrumsspegeln tycker hon att ansiktets blånader lagt sig ytterligare, förmodligen sant, och nu 
bara är en sorts missfärgning. Det ekar obehag i kroppen, men även den alltmer kontrollerbar. 
Spolar badkaret halvfullt med varmt vatten. Klär av sig. Sammansatt; kroppen har satt ihop sig. 
Blåmärken, numera brungulgula, men hel. Lavendel, skummar diskret. Det är alldeles tyst i huset. I 
framtiden kommer jag att möta en eller flera män och bli förälskad. Först bara intresserad och 
smickrad, sedan fascinerad och fånig. Män med vänliga milda ögon. Med vänliga händer. Jag 
kommer att bli kär och kanske lycklig; en maggropsförväntan här. Det varma vattnet gör henne 
sömnig. Småleende sömnig. Får inte glömma att borsta tänderna.
  Pojkens mor och farbror doktorn känner också höstkylan. Hon ger honom stöd; hans bröstkorg är 
inte bra, och de har all tid i världen. Går långsamt på den upplysta promenadvägen. En svart BMW 
passerar alldeles i närheten. Ljudet av överdrivna bashögtalare markerar fyrtakten.
  Och just denna kalla kväll håller sig alla utekatter undan. Ingen panik; han kommer snart hem igen, 
men flickan är otröstlig: Jag vill ha min Tuss, jag kan inte sova utan min Tuss. Snicksnack; katten 
brukar vara borta ibland och visst fan sover flickan ändå. Griller, jag säger bara det; griller. Borde ta 
i med hårdhandskarna här; ruskar flickans axlar tills hon gråter av andra anledningar. Innekatterna 
begrundar fönsterhakar och sjutillhållarlås. En och annan smiter ut när människan är ovaksam, men 
alltför många ägnar tankemöda åt fysiska hinder. Det promenerande paret, ser rara ut; hon stöttar 
honom och de går så långsamt, är medvetna om rörelsen i buskarna. Det är inga små mängder, 
minsann. En vaken fågel varnar med skarpa läten, en annan svarar resignerat: Samma här, det är 
fullt av dem, överallt, och är man uppmärksam så ser man katternas ögon som snedställda 
parallella mandelformade reflexer i vegetationen. Och temperaturen faller stadigt. Det kommer att 
bli en kall natt.

- Den lilla rara kärleken. De små söta orden till varandra. Den mjuka kroppen; att ta hand om. Att bli 
omhändertagen av. Vi, tillsammans. Tvekar. Innerlighet och närhet. Gemenskap. Måste fundera här. 
Saker vi gör tillsammans, en påse chips i skåpet. Vadan dessa bleka funderingar på en parkbänk, på 
väg till eller från? Drömmen om den stora kärleken. Och så sitter människan och radar upp 
teoretiska förbehåll. Rädslor. Bränd, dumheter; det finns ingenting som heter så. Utstraffning, 
åtminstone som förhållningssätt, alldeles för onyanserat trygghetslängtande, och med ett 
raffinerat, enligt egen utsago, kvittningssystem. Dränker sina ambitioner i ofullständiga drömmar, 
revolutionen. Förbannat sorgligt, alltsammans.
  Och medan rättsläkaren fyllnar till på Patron Pehrs utskänkningsställe uti Huddinge centrum, så 
känner flera dessa underliga tankar. Man längtar. Det skulle vara en smal sak att strunta i 
alltsammans och packa sig iväg till nordamerika. Lifta från kust till kust, fram och tillbaka, och gifta 
sig med lokala skönheter lite varstans; baby, jag måste vidare, har min karriär att tänka på. 
Uppbrott föregås av längtan, det är säkerligen fullt möjligt att längtan tillfredsställs med uppbrott, 
trots att det inte var exakt vad man ville. Fråga fåglarna. Uppbrott; avkriminaliserat, är framåt, 
medan längtan kan vara bakåt, i form av sentimentalitet. Numera villkorlig dom och tjugo 
dagsböter, och visst finns det något tilltalande i att sälja allt för segelbåtsresan söderut; det 
civiliserade samhällets symbol för accepterat stilbrott. Pionjär, nybyggare, anarkist, statslös.
  Herr doktor har så ont att han inte längre kan dölja det. Tar två tabletter och hoppas att det ger 
med sig. Tar en till för säkerhets skull. Du får ursäkta mig, säger han till kvinnan, men jag måste 
nog gå till sängs. Och pojkens mor nickar vänligt, ger honom stöd till hans sovrum, drar fram en 
stol och sätter sig vid hans sida. Sov du, säger hon, jag håller demonerna borta. Hon lägger en filt 
över honom, och han känner tabletterna rusa i huvudet, pulsslagen hamrar bland de brutna 
revbenen. Håll min hand, säger han, det gör så ont. Hon håller hans hand.
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  Farbror doktorn somnar försiktigt med en varm hand i sin, med en varm hand i sin, med en varm 
hand. En tydlig klo kan inte längre motstå frestelsen. Ett snabbt snitt, och hustrumördarens 
medvetande spolas av historia och närvaro, sköljs av sammanhang och dränks av skuld. Tabletterna 
tar emot en del av kraften, men det räcker inte. Han kramar hennes hand tills hon skriker, och har 
inte längre någon hand att hålla i.
  Kvinnan står nu en bit från sängen och ser en man kämpa för sitt förstånd. En allergisk reaktion? 
Hans minnesbilder är så tydliga att hon kan följa hela förloppet. Ingen kronologi, men fullt möjligt 
att förstå sammanhanget, och hon tar sig för halsen. Hon ser en man mörda en kvinna, men hans 
ansikte är inte mannens i sängen. Det är en okänd man, lutad över ett lik. Och liket är bekant, ingen 
kvinna. Hon ser en död man, och blir förvånad över kvinnan som lever bredvid, och hon ser sin son 
stå halvgömd bakom ett träd med blodig hals. Och så sitter hon återigen på byggarbetsplatsen, där 
herrarna vankar fram och tillbaka. Hej, mina herrar. De nickar, alla tre, och verkar glada över hennes 
besök. Kaffe? Tack, jag har nyss druckit, men en liten kopp kan jag väl ta.
  Herrarna verkar rastlösa. Alla har rena händer. Har ni sett min son, frågar hon, och de pekar lite 
nonchalant mot lägerelden, lägereld? Med hästar i bakgrunden. Munspelsmusik. Pojken sitter på huk 
och rör i en gryta som är placerad över lågorna. Vem som spelar munspel är oklart. Han håller fram 
en tallrik åt henne, och hon vill inte vara oartig, har nyss ätit. Hans mun är stängd, men hon ser 
inte i det skumma ljuset. Hans långa lugg skymmer ljuset, men hans mun är sammanbitet stängd. 
Ah, nu ser jag; den är igensydd. Då förstår jag att han ger bort sin mat. Han har glansiga ögon, som 
om han grät, det gör han säkert. Det gör vi alla. Hon känner närvaron av någon strax bakom sig. 
Mannen med björnpälsen tittar allvarligt på henne och säger: Gå hem, det finns ingenting mer att 
göra, vi ska resa nu. Björnpälsen rycker på axlarna. Han har medlidande i ögonen. De har alla 
medlidande i ögonen, dessa herrar. Adjö min son. Ta hand om dig. Glöm inte bort att jag älskar dig. 
Både jag och din far.
  Pojkens mor hittar sin make i vardagsrummets soffa. Han sover med kläderna på, lackskor, svart 
begravningskostym. Hon ser att han tagit ner gardinerna och rullat ihop mattor, fråga mig inte 
varför. Vakna min man, ruskar hans axel, han har rest nu. Pojkens far har inga drömmar att komma 
ihåg, vaknar som om han inte sovit. Har han rest? Hon nickar ivrigt: Han reser inatt, men vi kan inte 
längre träffa honom. Jag vet, säger pojkens far, jag såg honom i himmelen. Han hade änglar vid sin 
sida. Hon ler: Änglar? Nu har du drömt. Det finns väl inga änglar? Jodå, säger han, det var fullt av 
dem och de hade harpor i händerna, och små vingar, han hade också vingar, en ängel, vår son, han 
har blivit en ängel, han är i himmelen med de andra änglarna. Pojkens mor lägger armarna om sin 
make och håller honom tätt intill sig. Det är nog sant som du säger, han är i himmelen med de 
andra änglarna.
  Farbror doktorns tabletter är starkare än vilka minnen som helst; hade räckt med en tablett, men 
han lyckas ändå ta sig upp ur sängen och in i sin hustrus sovrum. Där slocknar han på golvet. 
Läkemedelsindustrin avtackas med rosor och en check på valfritt belopp. Vem behöver Gud när det 
finns piller, och vi skålar i artificiell champagne; brustabletter, löses upp i vanligt vatten, och 
välsignas med en sömn som mer påminner om medvetslöshet. Fria luftvägar och en stillsam puls.
  Herr Mellenkrans är isande genomfrusen och konstaterar frånvaron av katter. Alldeles tomt i 
hammocken, dock en del katthår. Det är ordentligt mörkt ute och det tar en stund innan han 
identifierar sitt omvända tunnelseende igen. Länge sedan sist. Går med stela leder, spända axlar, 
och huvudet på sned in i det påtagligt varmare huset. Hungrig och frusen. Tycks inte finnas någon 
mat färdig, trots att klockan är sent på kvällen. En massa papper på köksbordet, som han känner 
igen, men som inte säger honom något. En massa barnsliga streck bara, och färger. Rafsar ihop 
dem och vet inte riktigt var han ska göra av bunten. Lägger dem i lådan för saker som saknar 
funktion. Tids nog kanske de kommer till användning. Gör sig en smörgås med salami och ost, samt 
häller upp ett stort glas mjölk. Var är alla människor? Brukar vi inte samlas kring kvällsmiddag vid 
den här tiden? Kan omöjligen ha missat den, satt ju på altanen hela tiden.
  Och fru Mellenkrans ska hämta in sin make från altanen; tänk så fort man får nya vanor, men han 
sitter redan vid köksbordet. Det är något förträngt bekant hos honom, min man, min make, vem 
annars. Han verkar rastlös. Fru Mellenkrans är inte rastlös, tvärtom; hon känner bönens lugn i sig, 
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värmen i kroppen, tankens klarhet, och har, ofrivilligt och ännu inte medvetet, inlett en livslång 
distans och motvilja gentemot rymdraketer och underhållningsvåld. Hon följer sin mans exempel 
och tar en macka. Sätter sig mitt emot honom. Ser man inte ett litet leende runt hans man? Hej 
min fine man. Du har katthår precis överallt.
  Jönson har ingen man att äta macka med, men hon har en härlig tjugosextums färgTV från 
nittonhundraåttionio. På den tiden byggde man TVapparater med basreflexlåda; dunk dunk. Jönson 
är inte längre medveten om vad hon tittar på, ett öde hon delar med de flesta TVtittare. Fast 
Jönson är lite packad, sant. Hon har beställt, och fått, tid i morgon på vårdscentralen. Känner sig 
ganska nöjd med det; ska inte bli några flera barn. Ska bli en egen person. Åtta år kvar av mitt 
slavkontrakt, sedan är han myndig och åker ut. Om åtta år är jag en fri kvinna, som kan göra precis 
vad som helst. Nästan ofattbart att jag varit mor i tio år; våra liv rinner ifrån oss. Han kanske 
flyttar hemifrån när han är sexton. Äsch, och här gråter hon av dåligt samvete.

- Katt katt katt katt katt, kan räkna hur länge som helst, fyller alla mörka platser, under buskar och 
bilar, sitter i grupper, sitter ensamma, men har det gemensamt att de är många på en gång. Några 
viftar lätt på svansen, andra sitter på porslinskattevis, en och annan avvaktar mitt i ett steg. Det 
verkar som om alla har kommit, bortsett de som anser sig vara mindre katt och mer något annat. 
Riktiga katter stoppas inte av stängda dörrar och fönster. Rörelsen har stannat, några svansar 
bara, och nu kommer väntan. Katterna pratar inte med varandra och har just inga särskilda 
funderingar. En och annan mänsklig nattvandrare känner obehag av alla dessa djur omkring sig, 
men eftersom katter normalt är civiliserade så håller de sig ur vägen. Och här kommer tre små 
pojkar som egentligen borde vara hemma i varsin säng. De har varsin påk i handen, tillsnickrade 
brädor från träslöjden i skolan, och roar sig med att planlöst slå i buskar och snår. De katter de 
träffar dunkas ihjäl, och eftersom katterna inte flyr så träffar de ganska många.
  Pojkarna försäkrar sig om att trofÈerna är ordentligt avlivade, sedan tar de katterna i svansen och 
knyter fast dem vid sina bälten. Alla tioåriga pojkar har bälte till sina byxor. De har redan mängder 
av kattlik runt sina midjor, men så länge det finns villebråd så är det svårt att sluta; här sitter ett 
gäng till, dunk dunk. En liten röd en. Några gråa. En utan svans. Vafan gör man med en katt utan 
svans? Slå ihjäl den, dunk. Dog på fläcken. Inget att hänga i byxan, minsann. Svettigt jobb, men 
någon måste göra det, dunk. Och trots sitt digra arbete, känner de nattkylan som sannerligen inte 
är att leka med. Svetten i deras pannor blir obehagligt kall och liken runt deras midjor stelnar fort. 
Titta, säger sonen Mellenkrans, det ångar ur munnen. Sant, det ångar ur munnen och från deras 
svettiga pojkskallar och från de nyligen ihjälslagna katterna. Som att leka i ett frysrum; lås dörren, 
förfan, lås dörren utifrån. De kan gott stanna där inne över industrisemestern. Pojken Jönson börjar 
tröttna; det är ingen sport att hamra sittande katter. Kamraterna är inte särskilt svårövertalade; 
småpojkar tröttnar fort, och de tre kattmördarna beger sig hemåt, med varsin blodig planka i 
respektive högerhand, inga konstnärssjälar här inte. Tar en och annan katt på vägen, men utan 
entusiasm.
  Den överväldigande majoritet katter som överlevt pojkarnas lek, stelnar så långsamt av kylan. 
Trots att det är tidig höst, så är nu temperaturen under noll och sjunker med synlig hastighet. 
Villaägare får avsluta dagen med att vrida på oljepannors termostater; fan, den fungerade ju i 
våras, och i gamla människors lägenheter står ugnsluckan öppen med 250 grader som önskad 
temperatur. Pojkens mor försöker förgäves återkomma till byggarbetsplatsen, men hittar den inte. 
Märkligt; den var ju här alldeles nyss. Kryper ihop nära sin man under dubbla lager täcke, men fryser 
lik förbannat.
  Nu är det tio minusgrader ute och inga tecken på att temperaturfallet ska minska. Det knäpper i 
fönster och andra materiella ting; ping säger bilplåten, och alldeles för många fina äpplen fryser 
sönder på träden och faller ner, dunk. Den prepubertala pojk som har längst hem; sonen Jönson, 
fryser så illa att han hackar tänder. Har gjort sig fri från de stela kattliken och försöker springa 
hem. Kommer ju att frysa ihjäl, förfan. Svetten i håret har fryst, känns som en hjälm, kattblodet på 
byxorna är en rustning, en riddare. Sista biten till hyreslängan går på överlevnadsinstinkt, gnäller, 
kvider. Pip pip säger grabben, och det är bara tur att nyckeln till porten fortfarande hänger i en 
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lång halskedja. Hade näppeligen kunnat få upp en nyckel ur jeansfickan med så stela fingrar. 
Nyckeln vill inte riktigt ta sig in i låset, han kissar på sig. Stackars lilla barn. Där åkte i alla fall 
nyckeln in och han använder båda händerna för att vrida den.
  Moder Jönson kvicknar till av att ungjäveln lutar sig på den elektriska ringklockeknappen, men 
kommer av sig, ilskan, när hon ser hans skräckslagna och rödfrusna ansikte. Genom den 
förhållandevis marginella fyllan noterar hon kylan i lägenheten, men just detta hyreshus har en 
termostat som redan under eftermiddagen fick vinteryra och drog igång de bägge oljepannorna. 
Sonen är alldeles stel, har kissat på sig; fan vad hans kläder ser ut, och iskall. In med honom i 
duschen, blodiga kläder? Vad har du gjort, och han stammar något om att de dödat katter, vilken 
jävla idiotisk son jag har. Måste vara hans fars gener som dominerar. Sonen försöker värja sig för 
moderns fingrar; ytterst genant att hon klär av honom, men hon är brutalt envis, med betoning på 
brutal, och blottar hans frusna kropp på nolltid. Snälla mamma, jag kan klä av mig själv. Med 
vindoftande andedräkt alldeles bredvid hans ansikte, lyfter hon trettioåttakilosklumpen under 
armarna, mamma, det gör ont ju, och ställer honom i badkaret. I med proppen och väljer en 
vattentemperatur som hon tycker är skälig. Naturligtvis bränner han sig, trots att vattnet är 
knappa 25 grader. Plask och stänk, ju mer han tinar, desto mer fäktar han med armarna. Modern 
har ett besatt uttryck i ansiktet och spolar snorvalpen utan nyanser, visst tycks hon njuta av hans 
protester. När vattennivån nått tredecimetersstrecket, ändrar hon taktik; lägg dig, och ökar 
värmen, gud så pinsamt; jag är naken. Måhända får de lite familjekänsla i badrummet, eller så sätts 
de inledande sista spikarna i kistan, ha det så kul. När hon konstaterar att han kan reglera kranarna 
själv, så klappar hon honom på det blöta huvudet och lämnar honom i fred, en god mor. Har 
faktiskt en skvätt gin i kylskåpet, kolla; en flaska tonic. Förstår inte varför jag känner mig så nöjd.
  Vid knappa tjugo minusgrader avtar temperaturfallet och stannar där. Nu dör katterna på löpande 
band. Visserligen brukar katter klara minusgrader i denna omfattning, men då krävs det lite vilja. 
Små mjuka varma djur blir små mjuka kalla djur. Här kommer en försenad katt, som haft en 
långdragen moralisk diskussion med sig själv; är jag man eller mus, och parkerar sin kropp i 
närmaste buskage, intill ett drygt dussin avlidna kolleger. Det finns ingen kattgemenskap, inget 
behov av den heller, bara en kollektiv tanke. Eftersläntraren låter kylan tränga in i kroppen och 
erfar den berusning man känner när kroppen fryser ihjäl. Inom en halvtimme stannar all 
hjärnverksamhet och hjärtat slår några gånger extra för syns skull. Katternas kollektiva tanke 
påminner om en världslig sång. Den låter ungefär så här: Somewhere, over the rainbow, sky is blue.
  Rättsläkaren får inte längre vara kvar på puben, klockan är snart halv tre på natten, krogen 
stängde två, och en del diskussionen har genomlidits. Den vanligtvis så vänlige bartendern har 
påtagligt tröttnat på fylltratten. Taxin står utanför och väntar, på tomgång sedan tio minuter. 
Bartendern hjälper sin berusade gäst ut till bilen och de båda noterar förvånat den isande kalla 
utomhusluften, med skilda grader av medvetande. Rättsläkaren piggnar temporärt till och tackar 
hövligt, placerar sig i baksätet och säger Visätra, men det låter mera som Vsssstra. Fan, säger han, 
fan. Chauffören säger ingenting. Väl hemma, måste ha somnat, snavar han på sina egna skor. 
Länge sedan jag var så här full. Borde egentligen kräkas. Gör så. Kryper sedan på alla fyra förbi den 
blinkande telefonsvararen och upp i sängen. Inga akvariefiskar att mata, ingen katt att släppa ut 
eller in. Har bara en förvirrad ordning i bokhyllan och alldeles för mycket alkohol i hjärnan, natti 
natti.
  Herr Mellenkrans drömmer att han sjunker mot botten av oceanen, passerar vattenväxter och 
sjunkna skepp. Forsar sedan upp mot ytan för att precis hinna få huvudet ovanför vattenytan och 
ett djupt andetag, innan han far ner igen. I drömmen känner han en längtan efter skinnhandskar.
  Fru Mellenkrans noterar att maken snarkar, intensivt, och bäddar åt sig på soffan i 
vardagsrummet, sängkläder i hallskåpet. Det är kallt, men i alla fall drägligt tyst, knäpper i de stora 
treglasfönstren. Med armarna i armhålorna somnar hon snabbt och drömmer om ansiktslösa munnar 
lite varstans på sin kropp.
  Dotter Mellenkrans befinner sig på en stor scen och sjunger duett med Michael Jackson, lite 
förvånat; han har aldrig varit någon favorit.
  Vad sonen Mellenkrans gör är oklart, men förmodligen onanerar han sig till sömns, saliv i handen 
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och gnid gnid.
  Karin somnade för en timme sedan, med en stark lustkänsla inför att avsluta sin sjukskrivning. Kan 
inte sitta här resten av livet, har ingen aning om hur polisutredningen går och bryr sig inte särskilt 
mycket om den heller. Måste ta egna initiativ, drömmer så smått om att hon säger så till sina nya 
adepter: Måste visa lite egna initiativ. Karins normala politiska underton påminner inte så lite om 
något liberalt partiprogram, men alla kan inte vara alla till lags.

- Man kan lägga dem i en påse, så slipper man se de små oemotståndliga liven. Sedan slår man 
påsen mot en vägg. Upprepade gånger. Påse, förresten; säger man påse, så tänker man nog på en 
plastpåse. Ska det vara tidstypiskt så ska det vara en säckvävssäck. En påse av tyg. Nytt försök: 
Lägg kattungarna i en säck och in med dem i väggen. Och medan man ändå har dem i säcken; bind 
en sten vid den, skitsvårt, verkligen. Enklare att lägga stenen bland kattungarna i säcken, och 
dumpa i något vattendrag. Plocka ur stenen och lägg säcken på huggkubben. Knacka ihjäl dem med 
baksidan av yxan. När säcken är platt är jobbet över. Men men; skulle nu säcken vara av plast, så 
ansluter man den till avgasröret på en bil, ju äldre desto bättre, gärna innan årsmodell 1977. Låt 
bilen stå på tomgång ett tag. Nu har vi varit duktiga. Aktiva och närvarande sätt att ta livet av 
kattungar. Vi är inte mycket för detta med att droppa katterna ute i skogen och hoppas att räven 
tar dem. Inte heller slänga säcken med katterna i sopnedkastet. Passivt dödande, där passiviteten 
har en sorts moralisk eller känslomässig aspekt, är inget vi ens vill diskutera. Liv är liv och död är 
död, brukar vi säga när vi är på fyllan, och gör vårt bästa för att glömma fingrarnas minne av 
kattungepäls.
  Pojkens mor resignerar och lämnar försöken att sova. Klär sig i tjocka tröjor; har vintern kommit 
eller är jag på väg att bli sjuk, och tofflor på fötterna. I tvättstugan fyller hon en hink med varmt 
vatten, det ångar överdrivet, och utrustar sig med skurtrasor och tvättmedel samt en rulle svarta 
sopsäckar. Bär upp alltsammans till pojkens rum. Rafsar ihop hans sängkläder, ser oanvända ut, och 
slänger dem utanför rummet. Plockar allt löst från golvet, ner i en sopsäck. Tömmer garderoberna 
på kläder, ner i en annan sopsäck. Vad man gör med skivor, skridskor, böcker och stereo är svårare. 
Skulle ha haft några lådor att packa i. Blöter sedan en skurtrasa och börjar saneringen med start 
uppe på väggen, där det sönderslagna gångjärnet får agera epicentrum. Intorkat. Använder 
skurborsten och arbetar sig svettig. Färgen, vit, tycks vara lätt vattenlöslig, skurborsten ruggar 
upp ytan och det hela måste förmodligen målas om. Noterar att golvet är dammigt; vattenhinken 
fylls av dammblandat smutsvatten.
  Vid femtiden på morgonen vänder temperaturen, ungefär lika omotiverat som den en gång sjönk, 
och börjar stiga igen. Runt klockan sex är det några få minusgrader och framåt förmiddagen är det 
hela förhållandevis återställt, med tanke på årstiden.
  Pojkens mor är noggrann, och har just inte så mycket annat att sysselsätta sig med. När 
morgonljuset kommer, runt åtta, börjar hon känna sig färdig. Skulle egentligen ha tvättat fönstren 
också, men det får vänta tills kylan släppt; kommer alltid varma dagar på hösten, alltid lika 
förvånande. Frågan är vad man ska göra med hans saker. Antingen bygga ett minnesrum, möblerat 
exakt så som det en gång var, eller så bränna alltsammans, inklusive rummet. Hon kompromissar, 
ringer FrälsningsarmÈn och frågar om de vill ha en massa kläder och ungdomsprylar. Känner sig 
nöjd med att veta att hans saker får nytt liv någon annanstans, i andra sammanhang. Ingenting 
som belastar minnet av honom. Ställer säckarna på garageuppfarten, de skulle hämta under 
förmiddagen.
  Undrar vad man ska göra med rummet egentligen. Hon skjuter sängen fram och tillbaka, för att 
hitta en sorts optimal placering. Ett tomt rum med en säng. Mitt i, tar mesta möjliga plats. Lika 
långt till alla väggar. Känner sig överdrivet nöjd med resultatet, är nog bara trött. Lägger ett lakan 
över madrassen och låter det hänga ner på sidorna. Ångrar sig; hämtar ett överkast; finns massor 
av dem i de välfyllda garderoberna, och det hela blir faktiskt vackert och fridfullt. Precis så här ska 
det se ut, varken mer eller mindre. Allt är nu sagt och allt är gjort.
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