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Kvinnofällan 

Tja. Mange här. Jag bor ensam i en tvåa på Slottsskogsgatan, intill Mariaplan. Det är en bo-

stadsrätt, femtiotvå kvadrat. Kvinnofällan, som jag lite ironiskt kallar den. Jag har även en 

blogg med samma namn. Men det är mest på skämt, den handlar om mycket annat också. Re-

cept. Träning. Modetips. Mange har många intressen. 

För några månader sen flyttade Sara ut, kanske ett halvår sen. Vi bodde ihop i sex år, tills hon 

kom på mig med en annan. Det var liksom inte meningen att hon skulle komma hem just då. 

Ville väl överraska mig.  

   Jag gillar inte överraskningar.  

   Det gör nog inte hon heller.  

   

Det hade ju hänt nån gång tidigare, det att jag råkat ta med en tjej hem när jag varit ute. Alltså 

inte många, en och annan sådär. Så få att det knappt är mätbart, om du frågar mig. Vi var ju 

ändå ihop i sex år. Det var för tidigt att bli ihop. Vi var bara tjugotvå. Det är onödigt också att 

älta det som varit.  

   Mange blickar helst framåt. 

    

Hon märkte aldrig nåt. Jag är bra på att städa undan. Fast en gång var det nära. Jag var så 

bakfull att jag somnade ifrån att byta lakan. Och det blir ju en del kvinna kvar, så att säga. 

Men det går ju bort i tvätten. Om det inte är nåt fel på henne. 

   Plötsligt stod hon bara där och tittade på mig och log när jag sömndrucket tittade upp från 

soffan. Kände inte igen henne först. 

   Vem fan är du? 

   Men det sa jag naturligtvis inte. 

   Men jag löste det ganska smidigt, om jag får säga det själv. 

  Vi hade rullat runt och avslutat på Saras sida av sängen, vilket ju var lite dumt, eftersom 

Sara hade bytt lakan innan hon åkte – hon var en jävel på det, att byta saker. Ska vi byta den 

!2



här? kunde hon säga och peka på soffan. Varför då? Sa jag. För att den är gammal, sa hon. 

Fungerar den dåligt? Sa jag. Nä, jag bara tänkte, sa hon. Du bara tänkte, sa jag. Men byta la-

kan kan jag väl få göra ändå? Sa hon, och tittade nästan sorgset på mig medan hon strök fing-

ertopparna över något. Skrivbordet, eller kanske dörrkarmen. Och samtidigt tittade på det hon 

strök över.  

   Tittade och strök. 

   Solljuset genom det disiga fönstret över hennes ansikte, hennes blick. 

   Tittade och strök. 

   Det var nånting med rörelsen hon gillade, fick jag intrycket av, det fysiska i att dra till laka-

net med hela handen med en knyck, hur det svävade i luften innan det landade fridfullt över 

sängen. Partiklarna i luften. Doften av tvättmedel. Känslan av tradition i att sträcka sig med 

hela kroppen och trycka ned hörnen, en sorts ursprunglig kvinnlighet i trycket över tinningar-

na det gav. Den vardagliga ansträngningen. 

   Hon var väldigt vardaglig, Sara. Det var därför jag gillade henne. 

   Alla killar gillar vardagliga tjejer. 

   

Hennes kropp. Att ställa sig bakom henne när hon hävde sig över sängen. Trycket över bäc-

kenet det gav; kittlandet. Åtminstone till en början. Sen ger de upp, det gör alla tjejer. När de 

hittat den tillräckligt trygga men inte för spännande killen. Ligger kvar i sängen. Låter magen 

svälla. Låren expanderar av bara farten. Men det här var givetvis ingenting jag egentligen re-

flekterade över; jag älskade henne. Jag är dessutom feminist. 

   Så jag lade mig på Saras sida när vi skulle sova den kvällen. 

   ”Varför ligger du på min sida?” Sa Sara. 

  ”Jag gör det ibland när du är bortrest," sa jag "för att jag saknar dig så mycket. Och nu sover 

jag mycket bättre här. Är det okej att jag sover här bara inatt också?” 

Skitsamma. 

Solens skarpa strålar genom fönstren. Tvärdrag utan drag. Känslan av öppenhet ändå. 

   Datorn uppslagen. Det tomma arket. 

   Känner mig modstulen idag. Det är ett fint ord och en fin titel på ett inlägg till bloggen.  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Fashion  

Jag har ett eget företag. Enskild firma. Det är skönt. Det ger frihet. Pappa hjälpte mig att star-

ta upp det hela. Alltså inte med mycket pengar. Jag vet hur det låter. Ett litet startkapital bara, 

så att jag kunde komma igång. Det kommer jag ju hjälpa mina barn med också. Det är ju så 

man gör. 

Jag är alltså modedesigner. Typ. Det är skitenkelt. Jag har inte gått nån utbildning. Det behö-

ver man inte. Jag började med att kränga jeans på JC och sen fick jag jobb som assistent på 

lite olika jeansföretag, sen avancerade jag till designer. Satt som ansvarig för hela konceptet 

till slut. Konceptdesigner.  

   Det är det bästa sättet, att jobba sig in i branschen. Slipper studielån. Det gäller bara att ha 

en proffsig uppsyn, vara tydlig i sina direktiv. Peka med hela handen, så att säga. Skapa för-

troende.  

   Mange är en jävel på att skapa förtroende.    

    

Men nu jobbar jag mer med grafisk design. Känns fräschare. Det är också skitenkelt. Behän-

digare att göra som egenföretagare. En Mac, en skärm och en ritplatta. Gick en kurs i Phot-

oshop. Lekte lite hemma. Lärde mig rapportera mönster. Jobbade frilans. Tog lite uppdrag 

från diverse reklambyråer som inte hade tid eller råd att anställa en grafisk designer, sålde in 

ett och annat original till de större modeföretagen. Bytte färgställning sen och hade så ett nytt 

original. 

    

Nu går allt av sig själv.  

De har nämligen börjat gilla mig, kvinnorna på modeföretagen. Fyrtioplus-kvinnorna. Frä-

scha för sin ålder. Tajta. I styva material, rent unga. Strama i hyn, i vissa ljus. Man kan släcka 

också. Tar hand om sig. Tränar mycket. Dricker mycket vatten om dagarna. Går snabbt ge-

nom korridorerna. Svala klänningar, ekande klackar. Ett ständigt sökande i blicken. Irrande. 
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Känslan av att kompetens hör samman med en för stor arbetsbelastning. Eller snarare av 

känslan av en för stor arbetsbelastning. Hinner knappt gå på toa. Vill väl knappt hinna.  

   Ibland står jag utanför och lyssnar. 

   Men det gör jag naturligtvis inte. Det vore ju helt sjukt. 

Det märks knappt att de fött barn. 

Vi träffas i nåt vitt mötesrum, där jag presenterar mina senaste arbeten. De sitter på stolar runt 

bordet. Jag står upp och breder ut de grafiska trycken, utskrivna på ett en-gånger-en-meter 

polyestertyg. De fladdrar till lite innan de landar på bordet.  

    En skön liten fläkt. Jag förstärker den med en snärt på slutet. Lite busigt.  

  Dammpartiklarna i luften. Den svaga doften av tvättmedel. Solljuset genom fönstret. Tryc-

ket i bäckenet. 

    Kvinnorna blundar. 

    Blomsterängar.  

    Maskrosfrön som pyr i vinden.  

   Titta där, ett rådjur intill en skogsdunge omgärdad av nattlig mystik. Brokader av evighets-

mönster. En kavalkad av fantasi egentligen. Det är fantastiskt.  

    Titta – titta på färgerna!  

    Sammanställningen.  

    Det är ett helt universum. 

   Och det finns ett universum i mig; det var det någon som sa till mig en gång, att jag hade ett 

universum inom mig. Det var fint sagt, tycker jag. Och plötsligt – plötsligt spiller jag ut en 

del av det på bordet. För er. Detta är bara för er. 

   Livet är underbart.  

   Mange är spännande. 

   Mange är ung. 

   Men lovlig. 

   

Jag föreställer mig att jag bryter bröd till dem. Det är nåt grekiskt med det hela. Nåt gammalt 

och blått. Nåt lånat. Vi är på en strand. Den lätta havsbrisen. Jag är naken. Mange ståtförare. 

Kroppen glänser i solen. Arkaiska former. Jag är Priapos, lustguden. De tjänarinnorna. De 

!5



sitter på knä. Trånar efter mig. Ber efter mig. Deras händer och armar i vidunderliga antika 

mellanösternrörelser. De öppnar munnen. Skötet läcker. Vildrosen som trängtar sitt vatten. Att 

vattna när torkan är som störst. 

  

Skitsamma. 

Nåväl.  

   De bjuder på kaffe när jag kommer, skrattar åt mina skämt. Jag skämtar mycket, det säljer. 

Flörtar gör jag också, det säljer ännu mer.  

    

Ja, det är väl lite som en fest för dem när jag kommer, skulle man kunna säga. 

   

Jag säljer åtta, nio prints i månaden. Det räcker. Femtusen spänn styck. Jag klarar mig. 

Det är så dumt det hela. Man tittar lite i modemagasinen på nätet, eller på WGSN – jag an-

vänder fortfarande inloggningsuppgifter från en tidigare kollega. Man får ju inte vara dum. 

Det är svindyrt med abonnemang.  

   Ja, så tar man några skärmdumpar, drar in bilderna i Photoshop, ritar om linjerna lite, vän-

der på mönstret, inverterar, byter färgskala, förvränger en aning, lägger på ett filter, skalar 

upp, och så – vips! – så har man en timlön på ett par tusen.  

   Och så har man gjort sin dag. 
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Blicken Mange 

Mange ska ha fest ikväll. Han åsyftar en paradfest. Känslan ska vara den av en release. Fast 

utan produkt. Ännu. Det man utger sig för att vara, det är man.  

   Och Mange gillar att utge sig för att vara.  

Mange har många namn. Easy going-Mange: man tar det inte så jävla allvarligt. Sköna 

Mange: som Easy going-Mange plus en standup-repertoar. Snygg-Mange. Man tar ju hand 

om sig. Party-mange. Man vet åt vilket håll man ska dra det. Pinot noir-Mange, helst från 

Oregon. Feminist-Mange, men sånt ska man inte skoja om. Våldtäkts-Mange, men det är en 

sån jävla överdrift. 

Man gillar ju valfrihet. Man har ju en stor garderob. Walk-in. Efter färg. Det var ett av kraven 

jag hade för lägenheten: Det ska finnas en stor garderob. Och ett stort badrum. Ett lagom stort 

kök – det behöver inte vara gigantiskt – med bra ytor.  

   Skärytor.  

   Jag gillar att skära i saker. Känslan av att hitta rätt i muskeln. Skära bort, göra rent. Glansen 

över det torra men hala stycket. Muskelfibrerna. Att mala det själv. Stå lutad över det och 

känna: Jag har gjort det här själv. Jag vet hur det låter, men jag är helt opåverkad av trender. 

   Alltså, jag är det. 

    

Vardagsrummet behöver inte vara jättestort, jag har ändå inte så mycket grejor där. Håller det 

stoiskt. Gillar luft och renhet. Kunna damma av på ett smidigt sätt. Känna kroppens mjukhet 

mot väggarnas kala yta. Musklernas hårdhet mot tjejernas feta dumhet. Höftens mekanik, 

bröstets pumpande strålar. Armarnas trådar. Den genomträngande blicken. Stramheten över 

baksida lår. Pressa ner, pressa ut.  

    Andas ut.  
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   Det är viktigt att lära sig andas rätt. Det är vanligt att inte förstå det; kroppens vigsel med 

antikroppens materia: kaos med Gud. Konturerna vid stretching. Armbågarna mot öronen, 

näsan vid lårens doft. 

    Andas in.  

   Känna evolutionen pumpa genom organen; att vara och att bli. Att inte bli. Att på ett men-

talt plan stå vid en klippsats och låta all historisk utveckling blåsa genom en. 

    Andas ut. 

    Att kunna komma hårt och länge. 

    

Men sängen ska vara stor. Gillar att kunna röra på mig, sträcka ut mig, ha plats att vända på 

folk. Ha plats att vända på Mange. 

  Pusta ut. Vad fan. 

  Lite så. 

Garderoben: Själens spegel. Skojar bara, men ändå. Ett rum för sig själv. Det är viktigt att ha 

ett eget rum, någonstans att kanalisera sitt inre. Där man kan möta sina medsystrar om man är 

kränkt och tjej eller nästan tjej. Där man kan möta sina bröder i kampen om man är religiös 

dogmatiker. Dit staten inte har insyn. Men likväl dit statliga medel kan skänkas för att pro-

jektbeskrivningen stämmer överens med regeringens mål. Där man är trygg. Där man kan 

möta sig själv naken. Där man kan hänga sin uppsättning vita skjortor om man är Mange. Ett 

eget rum, där ideologin kan frodas. Där Mange kan frodas. Mange är en jävel på att söka bi-

drag. 

Projekten ska startas. Tiden är knapp i livet. Men saker har sin tid. Jag vet vilka sökord pro-

jektbeskrivningarna kräver. Det betyder inte att det inte är sant. Jag är antirasist i hjärtat, det 

kan mina invandrarkompisar intyga. Om det vittnar mitt bemötande och hur jag röstar. Om 

det vittnar mitt umgänge och mitt språk. 

Jag bär nästan aldrig vita skjortor längre, även om det har varit en tanke jag haft att ha det 

som standardoutfit. Tweed till. Kavaj och byxor. Skapa ett kännetecken, en stabilitet. Den lil-

la valfriheten. Den ytterst lilla förändringen som talar för den större medvetenheten. Den ex-
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akta färgavvägningen. Strumplängden. Storleken på knappen. Tjockleken på stickningen; 

färgtonen. 

   Men man är i ständig förändring, det är viktigt. Att byta riktning. Testa olika saker. Det är 

viktigt att ha en öppen personlighet. Att vara öppen för förändringar. Spränga gränser. Norm-

brytande, det är ett av Manges favoritord. Människor är så låsta i konventioner. De ser bara 

till sina egna sanningar. Vara medveten om samhällsstrukturer. Mange är redo att testa allt. 

Inte vara låst i den heteronormativa bojan. Ha många öppna relationer. Sexuella äventyr. Nju-

ta av kroppens testamente.      

   Ligga med människor av andra raser. Förstå deras utsatthet för den vita blicken. Låta dem 

öppna sig inför en. Öppna er för Mange. Mange lyssnar. Mange vill förändra saker. Det är 

fruktansvärt med rasism egentligen, om man tänker på det.  

    

Kör mest på tunna skjortor för tillfället, bomullspoplin. Gärna i nån stark färg till sommaren. 

Det är skönt med en skjorta i tunn bomull mot kroppen. Den insmorda kroppen. Lavendelol-

ja. 

   Jag är inte bög. 

  Jag stryker händerna över kroppen och trär i benen i kalsongerna, känner med handen runt 

pungen, sträcker ut benen. Andas ut. Tar på mig skjortan, knäpper den, sparar sista knappen 

vid halsen uppknäppt. Ett sprut eau-de-cologne på vardera handled, ett lätt tryck sedan mot 

halsen, mot tinningarna. 

   Andas ut.  

  Blicken i spegeln. Blicken i spegeln i den öppna garderoben. Blicken i spegeln i den öppna 

garderoben med ljuset genom fönstret mot kinden. 

   Blinkar. 

   Tja, Mange.  

   Mange blinkar tillbaka.  

   Tja, Mange. 

Med enkla medel för han sig, gentlemannamässig, i sin svida kavaj. Han hjälper gärna en 

främling. Det är så enkelt. Håller upp en dörr, sträcker ut en hand.  

   Åh.  
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  Åh. Denna ouppnåeliga, men flagranta uppståndelse. Fullständigt närvarande. Fullständigt 

oåtkomlig. Denna fullständiga enkelhet. Man kan se honom liksom glida fram med ett enormt 

självförtroende, något fulländat. Det är något med steget. Det självklara i rörelsemönstret. 

Det är oerhört att se.  

  Bekymmersfria Mange. Stannar till, betraktar något. En katt, en blomma, ett barn. Älskar 

fan barn alltså. Det ryms så mycket framtid i deras ögon. 

Nu ser man honom genom fönstret i sin trappuppgång. Hur han för handen nedför den betsa-

de kanten i åldrad teak. Nu ser man honom gå ut från lägenheten. Stanna till. Han blundar 

nog. 

   Visst blundar han. 

   Solen skiner.  

   Solen skiner på Mange. 
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Sök och finn 

Jag har hyrt en lokal för kvällen. Den ligger bra till i en källare på Godhemsgatan. Inte för 

tillgänglig, men heller inte på för långt avstånd. En liten ansträngning – men likväl en an-

strängning – det är sånt som lockar rätt folk. Förlägg den ansträngningen till ett område man 

känner igen men möjligen inte varit i, till en gata som rymmer både trygghet och spänning 

och du hamnar på Godhemsgatan. Med Mariagatans och Slottsskogsgatans för stadsdelen ty-

piska och välkända landshövdingehus av tegel i botten och resterande två tredjedelar träpanel, 

men utanför kommersen, till största delen utanför spårvagnsnätet men ändå med lägligheten 

till, det är sånt som lockar trötta men ännu i köttet spänstiga tjejer.  De har varit i området 

många gånger förut, men kanske inte just här. Flanerat runt i butikerna, caféerna, pubarna. 

Köpt nån totebag med tryck på en karta över Majorna, diskuterat patriarkatet över en kopp te 

på nåt lagom bögigt arbetarcafé, varit låtsaslesbiska över ett alldeles för DJ-lönen dyrt glas 

vin senare på kvällen. Också drömt om att bo här omkring, närt föreställningen om att här bor 

den sanna arbetaren, trots att de flesta kvarter sedan innan de föddes bestått av bostadsrätter 

med stadens nästan högsta priser. Gått hem med nån kille senare på kvällen som har helt rätt 

åsikter men som kräver gränslöshet för att komma. 

Lagom stor lokal, men lågt i tak och skrymmande bitvis. Ett litet avskilt kök där Mange kan 

hålla till framåt småtimmarna när de vågar sig fram med sin unga och nyfikna uppsyn och 

Mange möter den med en tillika erfaren. Det är så man gör valet till sitt.  

   Davve sköter musiken. Han är en jävel på det. Älskar hans öra för spellistor, hans blick  - 

alltid densamma: Allvarlig, lika sann som uttänkt, älskvärd som skrämmande - över vilket 

större dansgolv som helst, tusen personer eller två. Jag är säker på att hans uttryck skulle var 

intakt. Davve skulle vara intakt. Vissa människor är det. Orubbliga, konsekventa. Vissa män-

niskor finns till bara, utan någon som helst ursäkt. Utan någon som helst kontext. Utan någon 

som helst överraskning, som den största självklarheten, finns de bara till. 

   Står de framför dig. 

   Davve är den typen av människa. 
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   En dag stod han bara där, mitt framför mig. 

Tegelväggar ut – som invändigt ger en skarp kontrast till min idé. Konceptet är ganska enkelt 

egentligen: En keps med olika kända svenskars namn på. Inga konstigheter. Fräscha färger, 

klarblått, orange och gul. Kanske neon. Kanske inte. Flockprint. Enkelt typsnitt. Gillar Helve-

tica. 

Davve är med i projektet. Inte direkt aktivt, men det är inte heller hans grej, att vara särskilt 

aktiv. Han är mer en konstnärssjäl, en person med en djupt liggande svärta liksom. Han be-

höver tid för analys och rekreation. Man ska aldrig stressa fram något ur en sån person. 

   Aldrig, aldrig stressa en konstnärssjäl. 

  Ett allvar få når. Mange har nått det ibland. Det är bland de finaste ögonblicken i mitt liv.  

Att se djupt in i en annan människas ögon och stanna där. Sitta tyst, visa vördnad för varand-

ra. Man måste respektera varandras olikheter. Det är sjukt viktigt. Jag respekterar varje nyans 

av Davve. 

När jag berättade om projektet för Davve blev han helt tyst, liksom sammanbiten, slöt sig. 

Vände om och gick hem. Försökte nå honom senare på kvällen och morgonen efter. Ett par 

dagar senare ringde han mig. "Swedish hat" ska det heta sa han bara. Sen la han på.  

Och Swedish hat heter det. 

Aldrig överdriva presentationen. Låt inramningen tala för att det skulle kunna tala för produk-

ten. Vad produkten handlar om spelar mindre roll. Bevara produkten i ett skimmer av mystik, 

där istället människor tänkbara att senare använda den ingår. Davve känner många, Mange 

desto fler. Känner du bara vita människor, använd kodord som rasifiering, antirasism och re-

presentation så kommer det vita tjejer som gillar svarta killar. Och som gillar att synas med 

dem. Använd dig av få digitala kanaler, med sparsmakad information. Det här är en gatans 

fest, bjud upp folket till dans med hjälp av affischering. Gärna i orten.  

   Bjud på allt, där allt endast är fåtalet exklusiva varor: En drink med sofistikerat yttre men 

med få ingredienser. En öl, hemmabryggd för tillfället. Finns inte tillfälle: Köp en svårdefini-

!12



erad – den behöver inte vara god – lägg i blöt och sätt på egendesignade etiketter.  Låt etiket-

ten vara sparsmakad. Använd vita toner. Undvik för mycket färg. Svenskar gillar inte färg och 

du ska inte tro att du är nåt annat. Håll dig till din grupp men inkludera andra. Låtsas inte för-

stå andra grupper. Ett par smårätter med många ingredienser, men kompakta och enkla att 

stoppa i munnen. Veganska, för inkluderingen. Låt antalet varor vara obegränsat, du vinner på 

det i längden. Varor ska stå kvar hur länge det än varar.   

   Håll dig undan. Dyk upp senare. Tala om annat än ämnet för kvällen. Var lågmäld, intresse-

rad. Blygsam. Tills djuret blottar sin ådra. 

    

Dov musik till liten sikt, ogenomtränglig luft med få inredningsdetaljer. Jag satt mest i en av-

gränsad del av lokalen, intill ett litet pentry. Tomma askar på ett tillskärningsbord med log-

gans namn tryckt ovanpå. Skenet av ett projekt i rullning. 

Dov musik till liten sikt, ogenomtränglig luft och sen såg jag henne. 

Hon såg så förändrad ut. Som om huden blivit stramare, yngre på nåt sätt. Jag såg henne på 

nåt sätt, som när jag såg henne första gången.  

Dov musik till liten sikt, ogenomtränglig luft. Jag blundade. 

Till en början fungerade allt bra mellan oss. Allt var som det skulle. En stark känsla i magen, 

en självklarhet. Vi träffades på lokal för första gången. Hon stod längre bort vid bardisken när 

jag såg henne.  

   Såg henne. 

   Det är hon, tänkte jag. Hon är det. Och hon tittade på mig. Såg mig. Självklart slog hon upp 

blicken på mig. Lika självklart höll hon den kvar. Det var nästan en sorg inom mig att all 

spänning uteblev, så självklart var det mellan oss. Hon följde med mig hem och sen stannade 

hon kvar där. Flyttade in.     

   Sade upp sitt lägenhetskontrakt och flyttade in. 
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Till en början var vi som besatta av varandra. Jag kunde inte få nog av henne, hon kunde inte 

få nog av mig. Det sa hon till mig varje dag, flera gånger varje dag. Som om vi tillhörde 

varandra. Utvalda att vara tillsammans av något vi inte förstod. Som om allt som tidigare 

skett bara varit en förevändning till dess våra vägar korsades.  

   Jag var ömsint mot henne. Jag gjorde inget fel. Jag var inte hårdhänt. Hon gjorde som jag 

ville, jag gjorde som hon ville.  

    

Men sen hände något. Jag vet inte exakt vad. Jag tröttnade på henne. Hon blev tråkig. Hon 

pratade för mycket. Hon pratade hela tiden. Hon gjorde ingenting annat än att prata. Vi åt – 

hon pratade. Jag gick på toa – hon pratade. Jag pratade – hon pratade. Hon pratade – hon pra-

tade. Pratade – pratade.  

   Jag ville henne väl, så jag höll mig undan. Lade aldrig min hand på henne. Höll mig på av-

stånd tätt intill, svarade undvikande. Var aldrig riktigt närvarande kändes det som. 

     Jag känner inte igen dig, sa hon.  

     Jag är samma, sa jag.  

   Egentligen var det hon som förändrats. Det var nåt med ansiktet och kroppen. Och med 

hela hennes personlighet. Jag vet inte exakt vad. Först tyckte jag att hon hade en fin näsa, sen 

tyckte jag inte det längre. Det var som om den blivit mindre. Som om kinderna blivit större. 

Eller i själva benstrukturen, kindknotorna. Något som förvridits. Som om ögonen stod ut. När 

hon tittade på mig var det som om de ville mig illa eller som om hon sökte efter något hon 

kunde förebrå mig för. Vad som helst egentligen.  

   Jag slutade nästan helt möta hennes blick. När det väl skedde så var det som att hon försök-

te efterlikna min blick. Det var som om hon ville att jag skulle se det hon såg. Och allt hon 

såg var avsmak och äckel. 

   Egentligen var det hon som var äcklig.  

Dov musik till liten sikt, ogenomtränglig luft. Sen såg jag upp igen. 

    

Jag såg henne gå ut genom ytterdörren och försvinna runt hörnet. Innan jag hann få på mig 

jackan var hon redan försvunnen runt nästa kvarter.    
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Hon var klädd i en ljus kappa skuren strax nedanför höften, under den de smala tightsklädda 

benen som stack ut i en vinkel.  

   En oklippt nagel och en maska skulle löpa. Men jag tänkte inte så. 

  När vi kom fram till Slottsskogen vred hon på huvudet och jag fick syn på hennes ansikte, 

men det var inte hon. Men jag fortsatte ändå att följa efter. Jag vet inte varför.  

   Plötsligt var det som att hon upptäckte mig. Hon stannade till och vände sig om, stod länge 

och kollade åt mitt håll. Jag tog av och gick parallellt med henne på en mindre stig. Så höll vi 

på så en stund. Hon vände sig. Jag stannade. Hon fortsatte. Jag fortsatte. Hon gick inte märk-

bart fortare. Jag gick efter med en knapp ökad takt. Avståndet krympte något.  

   Det var en isande klar känsla. Som om temperaturen sjunkit. Kylan drog genom mitt huvud 

och rensade det. Det var som om jag uträttade något. Som om något förändrades inom mig. 

Ja, som om jag blev den jag egentligen var. Skulle vara. Senare tänkte jag: det är ju sjukt att 

jag är helt medveten om det här egentligen. 

   Hon vände sig om igen, men den här gången gjorde jag ingen undanflykt. Snarare tvärtom, 

jag gjorde mig större, resligare, visade för henne att hennes farhågor var sanna. Det jan vara 

viktigt i ett mänskligt och evolutionistiskt perspektiv, att möta sina faror. Man kan se det så, 

att jag hjälpte henne. En sorts feministisk handling. 

   Jag knappade in. Hon såg sig om allt tätare. Hon började springa. Jag sprang efter. När hon 

flåsade, flåsade jag högre. Hon började utstöta ljud. Som om var rädd. Jägaren och villebrå-

det. 

   Hon sprang allt fortare, mer okontrollerat. Jag tog in på henne. Jag växte. Det var som en 

omvänd energiförbrukning, som om jag fylldes av energi där jag borde gjort mig av med den.  

   Till slut stannade hon.  

   Jag stannade några meter ifrån.  

   Medan jag gick mot henne stod hon fortfarande med ryggen mot mig, som om hon väntade 

in vad som skulle ske, som om hon erkänt sig besegrad. Hennes axlar sjönk ihop framåt. Böj-

de huvudet framåt. 

   Sen vände hon sig om. 

   Jag stod nu en knapp meter ifrån henne. 

   Hon tittade snett nedåt, som om hon skämdes. 
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   Hon slog upp blicken och såg på mig. Hon hade något mörkt i blicken. Något skrämt. Som 

om ljuset lämnat henne.  

   Och där stod vi sen. Och bara såg på varandra.  

   Det var nästan vackert. 

   Sen gick jag. 

Det är sjukt vad kvinnor får utstå egentligen, om man tänker på det. 

     

!16



Gör din plikt, kräv din rätt 

Det lilla grafiska kontoret ligger längre bort på Kungsladugårdsgatan, mot Sandarna till. An-

språkslöst till det yttre, såsom vi vill ha det, dyrt på insidan, så som vi vill ha det. Allt för 

konceptet, aldrig att förglömma. Medvetenheten. Att efter en högre standard skapa en trogen 

skara, av ett fåtal produkter. 

   70x100 cm, vit bakgrund, kod 0001, på matt papper, kepsen tryckt i det gyllene snittet med 

väl tilltagen marginal på kanterna, oidentifierbart men ändå igenkännbart typsnitt – något lu-

tande åt light garamond – med tillspetsade kanter. Dubbel text i olika färger, med skiftande 

transparens.  

   Stiliserad företagsskylt med lika stiliserad bild av en keps.  

   Texten ovanför kepsen: Swedish Hat.  

   Under: Beware. 

   Allt enligt Davve. 

Det är liksom inte så mycket tygåtgång på en keps, så man borde kunna hitta en rätt billig 

producent, tänker jag. Ju större kollektion, desto billigare rent kvantitativt givetvis, men det 

kan vara värt att satsa. Material in stock. Ingen märker någon skillnad. Produktionsland: Est-

land. Material och tråd: Sverige. På etiketten: Made in Sweden.  

    Börja där. Börja smått.  

   Går allt som planerat, så är det bara att utöka kollektionen. Det är bra. Hittar man bara sin 

kundkrets är det lätt att växa sen. Och kan man bara ganska snabbt få lite rullning på affärer-

na, sälja in till butiker, dra igång lite happenings, nån pop-up store,  ytterligare releasefester, 

så är man snart på banan.  

   Ett namn.  

   Sen går det av sig själv.  

   Det är så mycket som bara går av sig själv om man bara anstränger sig lite. 

   Vilka jävla kingar. 
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Ja, Mange människokännare minsann. Man kan inte nog underskatta image. Vara fokuserad, 

tydlig. Det gäller bara att veta vad man vill. Eller snarare: vad andra vill. Vad andra vill ha.  

   Ett rent och klart bildspråk brukar vara det bästa. Alltför många komplicerar saker. Det är 

sjukt onödigt. Se bara på Steve Jobs. Fan, jag skulle kunna snacka i timmar om Steve Jobs. 

Jag är medveten om att det låter nördigt. Men jag är ju lite av en nörd. Det står jag för. 

Med andra ord, ska man driva eget inom modebranschen är det viktigt att vara grym på 

marknadsföring. Och marknadsföring, det är att vara tydlig till en viss gräns. Men är man för 

tydlig i alla avseenden, riskerar man att sälla sig till mainstream-företagen. Det största miss-

taget många gör när de ska vara tydliga, är att bli tråkiga. Jag siktar högre, och då gäller det 

att inte vara övertydlig. Folk fattar ändå inte vad saker kostar att producera, hur billigt det kan 

vara. Och ska du producera det folk oftast vill ha, vilket är i exakt samma material, produce-

rat i exakt samma fabrik, som vilken annan billig skit som helst, då gäller det att marknadsfö-

ra det som något unikt. Det gäller att bevara ett skimmer av mystik, och framför allt, att kun-

na presentera företaget i skrift.  

   Storytelling.  

  Storytelling mina vänner: En perfekt symbios av komplicerat skitsnack, svårsmält informa-

tion, snygg layout och bilden av intellektuell framgång för att gemene man ska lägga skulden 

på sig själv för att hon inte fattar vad det handlar om, men ändå lockas av det allvarliga an-

slaget. Ja, det är ju just därför hon lockas av det; hon är ju unik. 

Mina vänner: För att traditionellt kvinnliga yrken ska ha ett högre stående värde behöver de 

intellektualiseras. Det är därför konceptuellt mode föregår det visuella. Vilket konceptet än 

må vara. Estetik i sig själv är alltid underordnat teorin av en estetik, och mycket lite värd om 

den saknar teori. Det visuella, det vill säga formen, är att betrakta i sig själv - det vill säga 

utanför intellektualiseringen av det - som något kvinnligt. Det är därför saker bör ha så lite 

form som möjligt för att värderas så högt som möjligt.  

   Formen skiljer sig sedan traditionellt sett åt mellan könen. Den rena och klara, ljusa och 

stilrena formen är att betrakta som högre stående än den organiska, otydliga och dunkla for-

men. Den förstnämnda är livets och framtidens form. Den är intellektualiseringens och te-

orins barn, plastens och stålets material. Den är också mannens form, såsom mannen alltid 
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varit bärare av artificiellt liv, av maskinen. Kvinnan däremot är en organisk form. Den rase-

rades, otydliga, på väg mot förruttnelsens form. Det vill säga dödens. Det är kvinnans form. 

Ibland drömmer jag om döda kvinnor. 

    

Asså jag skämtar bara. Det gör jag naturligtvis inte. Ta det lugnt. 

   Mange är jävligt lugn. 
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Språket 

Språket formar verkligheten. Att skapa förutsättningar för den kommande generationen att 

lära in det nya språket där förlegade ord inte längre ingår. Och att låta minoriteten bestämma 

vilka nya ord som bör användas istället. Att ställa sig bakom det unga ansikte som brister när 

det ändå uttalas. Att på myndighetsnivå utöva påtryckningar för företag att i sin tur utöva på-

tryckningar på sina anställda att förändra i grunden kränkande och exkluderande ord och tit-

lar. Språk är makt och makten sitter i könet och hudfärgen, ur vilka parametrar det förhärs-

kande språket skapas. Att acceptera det här som sanning är av yttersta vikt. Att motverka kri-

tik mot den med stängda ögon och öron.  

Språket formar verkligheten. Man bör därför sitta en stund med texten. Skriva om. Låta nå-

gon kompetent läsa igenom den. Byta tjänster. Du ger det här, du får det här tillbaka. Se till 

att avkastningen blir större än utgiften.  

   Jag tycker själv att jag har lyckats ganska bra: 

Silence is a brand built from within. From the oceans of pictures one experiences being alone, 

to the selected few that captures the us, the now, that is fashion. 

Silence works only with the best selected suppliers, producers and materials. Our will is your 

comfort, your truth 

Jag kan inte bestämma mig för vilket typsnitt jag vill ha. Det är en djungel. Vad som gäller 

skiftar så snabbt. Men vissa går aldrig ur tiden.  

   Funderar också över indrag, textstorlek, kursiveringar.  

Silence is a brand built from within.  

 From the oceans of pictures one experiences being alone,  

   to the selected few that captures the us, the now, that is fashion. 
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     Silence works only with the best selected suppliers,  

      producers and materials. Our will   

      is your comfort, your truth 

   Silence is a brand built from within.  

 From the oceans of pictures one experiences being alone,  

   to the selected few that captures the us, the now, that is fashion. 

     Silence works only with the best selected   

        suppliers,    

       producers and     

      materials.  

Our will          

is your comfort,   

your truth 

Det tar sig. Det ger sig. 

Skitsamma. 

!21



Vänskap 

Idag ska jag och Davve ironi-fira nationaldagen. Han har köpt några flaggor, pyntat sin bal-

kong. Och så har vi köpt in lite Rekorderlig cider, sjuprocentiga. Det smakar ju skit, men man 

vänjer sig. Man blir full, det reder sig. 

   Ibland, när det bara är Davve och jag, så spelar det liksom inte så stor roll vad man dricker. 

Davve bor bara ett par kvarter från mig. Han hyr en sliten liten etta i andrahand, så oftast 

hänger vi i Kvinnofällan. Men han har en större tv. 

   Jag bryr mig inte så mycket. 

   Vem har ens en tv? 

  Men det är fint ljus i Davves lägenhet. Finare än i min. Det är liksom trivsamt vilande i 

sommarkvällen. Gillar hur tapeterna blir. Det är nåt djupsinnigt med dem då. 

   Och ikväll, här i soffan, med hela sommaren framför oss, känns det som att allt är möjligt.  

    

Men jag är lite avundsjuk på Davves skägg, det erkänner jag. Det blir bara större och större, 

och det är frodigt, tätt. Mitt är lite könshårsaktigt. Luftigt, kalt på vissa ställen. Så jag sparar 

det inte så länge. Men jag rakar inte av det helt. Håller det under uppsikt. Det händer att jag 

går till en barbershop och fixar det. Tjötar lite. Tar en kaffe. 

   En ristretto. 

   Davve har fler än en gång sagt att jag inte behöver gå till en barbershop, att det är onödiga 

pengar för så dålig kvalitet på skägget. Det är sjukt onödigt att säga såna saker till någon tyc-

ker jag. Man ska inte shamea folk. Det är viktigt att tänka så.  

Davve har balkong ut mot kolonilotterna och bakom dem, Slottsskogen. Det är jävligt fint en 

sån här kväll när solen lägger sig däröver. Det händer att vi sitter hela nätter där, och bara är 

tysta med varandra. Davve är en sån polare man kan vara tyst med. 

  Röda moln som bryter sig fram. Då händer det att jag tänker fram såna här meningar: 

”Tröstlöst kämpar månen mot gryningen.”  
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   Det är fint att tänka så. 

Ibland funderar jag på att bli poet. Också det handlar ju mycket om textindrag. 

Denna kväll blev till en sån natt. Man blir liksom tyst, tom och uppfylld på samma gång. Tills 

Davve, som man säger, bryter tystnaden, och bara: ”tänk om jag skulle suga av dig nu.” 

   Han är så skön. 
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Inkludering 

Ibland är det som att dagarna bara flyger förbi. Jag gillar inte den känslan. Jag vill ha nåt att 

göra. Men idag bara gick det inte. Tog en lång löprunda. Skippade Slottskogen. Tog Majorna 

runt istället. Två varv. Man tänker bra då. En massa tankar som far förbi, men som samtidigt, 

på ett märkligt sätt, känns klarare än vanligtvis. Det är som om de stängdes in i en bastu och 

växte i värmen.  

   Tycker om känslan av pulserande muskler. Det finns en känslans likhet mellan svettiga pul-

serande tinningar under ett långdistanslopp och ren och skär aggression. 

   Men jag tänker inte så. Jag är ingen aggressiv person. Det om något skrämmer mig. Män 

som inte är medvetna om att de är aggressiva. 

Två gånger sprang jag förbi romen vid Hemköp på Kungsladugårdsgatan. Han sitter alltid 

där. Jag gillar honom på nåt sätt. Vi brukar hälsa på varandra. Jag höjer handflatan i farten 

och han gör detsamma och ler. Han verkar skön. Funderar ibland på om man skulle sticka till 

honom en tjuga, men glömmer det alltid. 

   Fast för ett par dagar sen kom jag faktiskt ihåg. Sedeln var helt blöt i handen mot nycklar-

na, men när jag var framme, så var han inte där. Just den gången han skulle varit där. Fast det 

kändes bra på nåt sätt ändå sen efteråt, att jag hade gjort så, även om det kändes lite konstigt 

att se honom idag. Han vet ju inte att jag hade tänkt ge honom pengar. Det kändes som om 

det fanns en utebliven tacksamhetsskuld i luften, som liksom gjorde det lite obekvämt mellan 

oss.  

   Men de är sköna i alla fall, hejar alltid och man vet var man har dem. Ett lite nytt och spän-

nande inslag i stadsbilden. En trösterik symbol för vårt samhälle. Man kanske har varit ute, 

yrseln framåt småtimmarna börjar tillta, kanske har lite destruktiva känslor och tankar vuxit 

till sig. Så sitter han där. Man kan slå sig ned bredvid. Snacka lite. Höra deras historia. Det är 

lite härligt. Få nya intryck och erfarenheter. Gå hem lite lugnare till sinnes. Sover ut, vaknar 

utsvulten. Köper sig lite frukost på Bara bra mat, så sitter han där fortfarande. Man hejar, han 

hejar tillbaka. 
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Ett hej 

kräver så lite 

men betyder 

så mycket 

Att gå förbi – 

ett ögonkast 

i enkel hast 

Ett nej 

kräver så lite 

men innebär 

hela stycket 

Att stanna kvar – 

du där 

är välkommen här 

Jag vet inte. Jag får jobba på det. 

Skitsamma.  

Funderar på att börja cykla istället. Skonsammare mot kroppen. Davve cyklar ju. Han är med 

i en liten lokal cykelgrupp. De kallar den Bartoli discepoli efter den italienska legenden 

Michele Bartoli.  

   Den har börjat växa nu, Bartoli discepoli. Det var bara ett litet gäng på kanske tio personer 

först, sen blev de kort därefter tjugo. Snart var de uppe i femtio. Och senast, när nån av de 

utlyst ett intressemöte för att tävla mot en förening från Stockholm, ledd av en kille som 

egentligen hette Nicklas men nu går under namnet Nicola, så kom det närmre tvåhundra. Det 

är ju helt sjukt. Egentligen. Om man tänker på det. 

!25



 En i laget, som kallar sig Mio på Instagram, hade fångat det hela på bild. Hela Magasinsga-

tan var helt full av cyklister. Och längst fram var Davve. Han såg så jävla lycklig ut. Som om 

han kommit hem. 

   Ja, jag älskar gamla cyklister. Också det är ett ganska nytt intresse. Det är nåt med deras 

kroppar; benstrukturen, magerheten. Känslan av att de är nära att dö. Och att de faktiskt gör 

det ibland. 

Det är nåt med idrott överhuvudtaget som fyller mig med ett fullständigt lugn. Kropparna, 

andetagen, meningslösheten. 

   På vissa sätt gillar jag även damidrott. 

Jag börjar misstänka att Davve är bög på riktigt. Egentligen. 

   Alltså, det spelar ingen roll för mig om han är det, tvärtom har jag många vänner som är det 

och det är lättare att skaffa nya om man har. Men jag kan ju liksom inte hjälpa honom. Visst, 

det är klart man kan ge en polare ett brojob, men det är inte så att jag tigger om det. 

   Som idag, när vi låg och solade i Slottsskogen, så låg han på sidan och tittade på mig, med 

ena armen utsträckt, vilande under sitt huvud. Håret lösgjort från sin knut; flickaktiga strim-

mor över ögonen. Det såg liksom så nittiotal ut. Som om det inte var han som var där, liksom 

lösgjord från sin gestalt var hans annars apatiska blick ersatt av någon slags ömhet. Ett sorts 

kristet ljus. Jag blev skrämd, det kändes som om han ville frälsa mig eller nåt.  

   Jag satte mig upp och tittade mot ett gäng en bit ifrån, men han låg kvar. Han fortsatte att 

titta på mig, som om de inte var där. Men sen rörde han sig på ett sätt så att jag kände igen 

honom, som om han i rörelsen blev sig själv igen.  

   Ibland undrar jag vem han är.  

   Men inte särskilt ofta.  

Sällan 

           Nästan aldrig 

                                Aldrig 

           Nästan aldrig 
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Sällan 

            Inte särskilt ofta. 

                               Ibland. 

             Ofta. 

Alltid. 

Alltid. 

Alltid. 

Testar lite indrag bara. 

Skitsamma. 

   

Vi gick upp till djurhagarna och kollade på fåren. Lutade oss över räckena och härmade dem. 

De blev nyfikna och gick med sina små sköra kvinnoben över stenarna och kom ända fram 

till oss vid stängslet.  

   Davve böjde sig ner och stirrade på ett av fåren. Han lutade sig mot det, och det sträckte sig 

mot honom. Sen stångade han med huvudet rakt in i stängslet och frustade. Fåret blev rädd 

och slant till över stenen och kasade neråt tills han tultade över och ned på gräsmattan. Så 

sprattlade han upp på benen igen.  

Älskar fan får. 

Davve har sagt att han en gång dödat ett får här. Att han vaknat upp helt blodig och först bli-

vit rädd för att han inte kom ihåg någonting, tills slumpvisa minnesbilder plötsligt kommit 

över honom som han efter ett par dagar kunnat pussla ihop i rätt ordningsföljd: Han hade va-

rit så sjukt full och gått genom Slottsskogen hem, så hade han stannat till här och fått för sig 

att hoppa över stängslet. Det blev ett jävla liv på dem såklart, och Davve gillade inte när ett 

av fåren kom honom för nära, hade väl blivit rädd, så han hade fått tag i en sten och slagit till 

det i huvudet. Då hade det först inte reagerat, det var det som var så sjukt, bara stått kvar helt 

stilla, som om det som skedde aldrig skett, tills det liksom gick upp för det att det blivit sla-

get, och först då stapplat till och blivit galen, sprungit in i Davve, som fallit omkull under, 
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och då bara slagit och slagit mot fåret, slagit tills han knappt kände igen det - kände igen sig 

själv. Tills det blivit stilla och tyst.  

Fast jag vet inte vad jag ska tro. Jag vill verkligen inte tro det här om Davve. Jag kan bli så 

fruktansvärt ledsen när människor är elaka mot djur. Det är förjävligt egentligen, om man 

tänker på det. 
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Representation 

Det börjar gå bra för mig på Instagram. Man har ju några konton. Kvinnofällan. Manges fi-

nest. Grafikerkuriren. Printbyrån. Politiskt korrekt. 

   Konton med starkt etiska anslag. Moralmange. Mynten i tiggarbössan. Manges hand i speg-

lingen. Manges uppgivna men ändå något hoppfulla ansiktsuttryck. Det mångtydiga. Alltid 

vara tydlig, men alltid vara öppen för förslag. Det är nåt med Manges ögon, inuti iris, som det 

inte går att lokalisera. Hur blicken är på många ställen samtidigt. Men alltid lika skarp på var-

je punkt. Irrande. Flygande Mange.  

     Men jag tycker att det känns lite ytligt ibland. Som om jag inte menade det. Som om jag 

vore en karaktär av nåt slag. Jag gillar inte den känslan. Jag söker djupet egentligen. Har 

märkt att jag nog behöver det. Seriositeten. Mångfalden. 

Jag skäms. Jag har exempelvis märkt att jag nästan undantagslöst har kultur producerad av 

män hemma. I bokhyllan och på datorn. I min garderob, på mina väggar.  

   Därför har jag bestämt mig för att endast kultivera kultur av kvinnor, med eller utan penis, 

under ett år framöver, för att se vad det gör med mig.  

Sara funderade aldrig på de där sakerna. Det var som att det aldrig fanns där för henne. Som 

om hon inte uppfattade världen eller var lika uppmärksam på hur den var beskaffad. Jag bru-

kar säga det att för att förändra saker måste man uppmärksamma dem. Jag är bra på det sättet, 

att jag ser sånt. 

Det är viktigt att vara en representant för sin grupp. Många människor, för att inte säga de 

flesta, förstår inte vikten av en intersektionell analys av samhället, vikten av att dela in män-

niskor i tydliga kategorier och applicera en maktanalys som bygger på en marxistisk triangel, 

men där klassperspektivet bytts ut mot kön, sexualitet och ras. En postkolonial föreställning 

av världen och det samhälle vi lever i. Det är viktigt att teorier kring detta förstås som en ob-
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jektiv sanning. Förstå att egenskaper är tätt knutna till dessa parametrar.  Och vi är på rätt 

väg, myndigheter och regeringen gör nu inga hemligheter av att ge extrema röster sitt stöd. 

Självutnämnt utsatta grupper kan okritiskt hävda något och få stor ekonomisk ersättning för 

olika projekt och detta är i slutändan mycket positivt för såna som Mange: man behöver bara 

visa lite ödmjukhet så finns det en hel marknad av kött och bröd, ty Mange hamnar längst 

upp i triangeln och har de största privilegierna. I alla fall nästan. Alltså, jag är ju inte jude.  

  Att ta ett steg tillbaka och se det större perspektivet. Det är oerhört viktigt. På så sätt bedöms 

handlingar olika, utifrån denna teori om maktens osynliga strukturer. Jag köper det och har 

inga problem med att bli placerad i en kategori som determinerad förövare. Trivs nästan. 
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Närhet 

Midsommarafton och jag och Davve tänkte inte gå på fest. Nej, vi tänkte sitta hela kvällen 

och natten i slänten vid Naturhistoriska med lite specialbeställd öl. Jag hade köpt in ett gäng 

olika brygder: Shipyard smashed; en intressant hybrid av färska blåbär och Scotch Ale. Det 

som slår en precis när man öppnar flaskan är en fantastisk och intensiv doft av mosade blå-

bär, med ett stråk av nästan ruttna bär i kärnan. Efterhand mattas den allra mest intensiva ska-

lan ner till en mer fadd palett av vaniljtoner, fudge och sötlakrits. Färgen är djupröd, med en 

påfallande svärta och en luftigt nötbrun skumkrona. Efter ett par klunkar lägger det till sig 

och blir tjockt. Smaken är till en början slående söt av sötlakritskaraktär, bränd karamell, tyd-

ligt mörk av välrostat kaffe, för att i slutet bli surare i tonerna; parfym och beska, till artifici-

ella toner av blåbärskaramell.  

   Vi tänkte sitta här tills det börjar ljusna igen, bara jag och Davve. 

   Flying Dog Imperial IPA – Galaxy Single; en fräsch mix av passionsfrukt och citrus. Oklar 

i färgen, men drar i neutralt ljus åt orange, med ett fantastiskt vackert grågult kompakt skum. 

Och så doften! En helt klart Proust-lik stämning i att helt plötsligt förflyttas tillbaka till barn-

domens allra första år av mangopuré och aprikoskräm, tillsammans med en kraftig umamisäl-

ta likt den hos en väl nedkokt grönsaksbuljong. Smaken är mer fräsch och läskande än fantas-

tisk. Jag är förvånad över andra recensioner jag läst om den, där den beskrivs som svårdruc-

ken, tung, nästan som en efterrättsdryck. Jag blev snarare rätt besviken efter en så ljuvligt 

hoppfull doft. Det finns ett litet sting av grapefrukt, men mest en sötaktig sörja av ananas och 

mango. Ingen direkt angenäm eftersmak: litet kvardröjande billig syntetbuljong.  

   Davves skägg. Hans armbågar stödda mot det uppfläkta gräset, med flaskan i ena handen i 

ett stadigt grepp. Den djupa urringningen vid ärmhålen. Den sista kvällssolen mot en njut-

ningsfullt plågad blick och så en djup klunk med slutna ögon. 

  Soft eyed imperial southern: tyngd blandat med fräschör, DDR har gift sig med en flamen-

codansös. Orangebrun kulör, rost i neutral färg, med ett ett lätt, smutsigt skum. Rotfrukter, 

med en kvardröjande friskhet. Majs, tydlig sötma av bränt muscovadosocker. 

   Ja, för att nämna några. Det är ingen jävla kokbok det här. 
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   Även om jag tänkt att skriva en efterhand.  

   Mange är en jävel på matlagning. 

Många människor dricker av helt andra anledningar än jag, helt utan intresse för vad de stop-

par i sig. Det är tråkigt, tycker jag. Tragiskt nästan. 

   Men man ska inte vara rädd för tragik. Många människor är det, skyr det nästan. Som om 

det vore farligt, att det smittade. Tro mig, om det gjorde, vore jag en härd. Det är en fint kon-

struerad mening, tycker jag. 

  Jag känner mycket för såna människor. Jag har inga problem med att slå mig ner med miss-

lyckade människor, tala till dem på deras språk, förstå deras livshistoria. Jag lyssnar gärna, 

det är det minsta man kan göra. 

   Ibland har det hänt att även jag dricker det de dricker, tillsammans med dem. 

Det är viktigt att vara ödmjuk inför människors tragik. Jag tycker att man växer som männi-

ska då. 

Att växa som människa, det är en fin tanke. 

    

Davves käkben under skägget. Skäggets brunröda toner i solen. Den flagranta uppenbarelsen 

av missnöje. Det känns som att det alltid är jag som får styra upp skiten och Davve som 

hänger på. Det är jag som bestämmer var vi ska vara. Det är jag som köper in drickat.  

Ibland undrar jag om något överhuvudtaget spelar någon som helst roll för honom. Men sam-

tidigt: vi har varit polare länge. Så länge jag kan minnas egentligen. Man får ta varandras 

brister. Man sviker inte en polare.  

Aldrig, aldrig sviker man en polare. 

Och för övrigt: Jag gillar honom, det är liksom ingen uppoffring att hänga med honom.  

Jag älskar honom.  
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Fan vad förbannad jag blev på honom när han hällde ta mig fan en halv Shipyard smashed 

blueberry över mig där jag låg och blundade mot ett träd. 

   ”Vet du vad en sån kostar?” sa jag. 

   Han bara skrattade. 

   ”Du kan ju för fan köpa själv för en jävla gångs skull om du har lust att hälla ut det!” 

   Då slutade han skratta tvärt och liksom slöt sig som han gör när man säger något som tar på 

honom. Han bara satt där i säkert en halvtimme utan att säga något.  

   ”Jag skiter i det här” sa han sen och reste sig och började gå bortåt. 

   ”Men lägg av nu” sa jag. ”Du. Lägg av nu.” 

   Davve stannade upp, stod där ett tag och stirrade innan han vände sig om: 

   ”Vet du vad som är det värsta med dig?” sa han sen, ”det är att du är en sån jävla fitta.” 

   ”Ja, ja” sa jag. ”Kom och sätt dig här nu.” 

Vi satt där ett bra tag, men det var som att han inte kunde komma tillbaka. Drack mer och 

mer. Sjönk längre och längre in i sig själv. Jag har alltid tyckt att det varit läskigt när männi-

skor gör så. När man inte vet var man har dem. Och Davve är en av dem. Han sluter sig, blir 

okontaktbar. Till slut reste han sig bara och gick, och jag förstod att det var lönlöst att försöka 

kalla honom tillbaka. Det var nåt med gången, hur den trots den enorma fyllan var stabil och 

målmedveten. Och det var nåt med blicken, hur också den präglades av en lika stark mål-

medvetenhet, men grumlades av något mörkt och skrämmande.  

Jag tycker inte om mörka saker.  

Davve har många gånger pratat om att ta sitt liv. Aldrig på ett känslomässigt, utåtagerande 

sätt, utan snarare som något som helt lakoniskt slinker ur honom vid vilken smärre besvikelse 

som helst, men som ändå inte saknar ett eftertryck av allvar. ”Synd att du inte fick det där 

jobbet” kan man säga till honom, ”nåt annat på gång?” Och han svarar att han skiter i allt, att 

han borde gå hem och hänga sig, innan han i samma andetag, nästan förbannad, säger ”vad 

fan gjorde du och Sara slut för, hon är ju fräsch som fan?” 
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   Jag satt kvar och såg honom försvinna uppför Hålekärrsbacken, med sin krönta brant om-

gärdad av höga gröna ekar, nu i natten svarta, innan jag sakta gick efter honom, tyst så att han 

inte skulle märka att jag följde efter honom. 

   Det var helt öde ute, tyst sånär som på några småfåglar. Stilla träd, stilla dimma. Somma-

rens morgonmörker. Inte en människa, förutom Davves rygg femtio meter längre fram, som 

ömsom försvann för mig, ömsom kom tillbaka, som om den sögs in i mörkret lika snabbt som 

den drogs tillbaka ut ur det. Plötsligt minskade avståndet mellan oss. Jag förstod att han hade 

stannat till. Jag gick in mot skogskanten och gömde mig bakom ett träd. Davve stod stilla 

mitt på vägen. Jag fick för mig för ett ögonblick att han hade fryst till där, så stilla stod han. 

Han tycktes stöpt på plats, som om han vore en del av något gammalt och sorgligt, något vitt, 

vindpinat statylikt. En madonna på en kyrkogård; skrämmande livfull och på samma gång 

oerhört dödslik. Plötsligt högg han sig ut ur bilden och vek av åt ena sidan, lämnade en kon-

tur i tomrummet efter sig i mörkret, som om han både stod kvar och gick därifrån på samma 

gång, så som nattens rörelser ibland kan te sig.  

   Han ställde sig sedan och stirrade in i glasrutan till det stora akvariet. Och medan han stir-

rade rakt in i sin spegelbild sa han, högt och upprepande: ”Jag hatar dig, jag hatar dig, jag ha-

tar dig…” 

Sjukt egentligen, om man tänker på det.  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Bara tankar 

Sjukt egentligen, om man tänker på det.  

Det vita taket som blinkas fram. Ljuset från den halvt vridna persiennen. Dammpartiklarna. 

Tystnaden och upphörandet av tid. Dagarna och timmarna. Stunderna och minnena.  

   Den spända magen, värken vid skuldrorna. Triceps, biceps, den kladdiga handen.  

   Kaffekoppen och håret på ända. De djupa suckarna, svullnaden kring ögonen och den vassa 

klara solen. Kroppens långsamma rörelser, det svullna morgongreppet i handen. Den tomma 

telefonen. Tinningarnas pulserande. 

Tinningarnas pulserande. Suget i magen. Magsyran i magen, magsyran i halsen och magsyran 

i munnen sen och de hårt pressade slutna ögonen. Det djupa andetaget. Tankarnas pulserande. 

Löprunda. Svetten, alkoholen. Stadig frukost sen. Gillar att löpa innan jag äter. Hålet i ma-

gen. Den sugande känslan. Darret i kroppen. Den lätta yrseln.  

Lunch på lokal. Vegansk pizza och meze. Lättöl till. Tänkte: jag håller mig. Skitsamma. Blev 

törstig. Tog in en Laguna IPA. Svepte. Tog in en till. Tidens upphörande i solen. Platsens för-

skjutning. Hörnens runda. Kom in en stammis. Ensamhetens äldre män vid borden bredvid. 

Pratar högt för sig själva, instämmande för att få medhåll. Negligera på ett inkluderande sätt. 

Sjunka undan. Vad gör Davve? Asfaltens glöd. Husfasadernas gungningar.  Lever han? Mar-

ken som öppnar sig. Det svarta gapet. Vad göra Sara? Helvetesgapet. Alkisarnas sista skri in-

nan de faller ner. Ber om nåd när de hänger sig kvar i gapets kant. Fingrarnas krampaktiga 

grepp. Min klack som mot en fluga. Världen som stänger sig. Klarnar upp. Själv kvar i efter-

middagssolen. Tankarnas pulserande.  

Den tomma telefonen. Tinningarnas pulserande. Tystnaden och upphörandet av tid. Dagarna 

och timmarna. Stunderna och minnena. 
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Du måste söka hjälp, minns jag att hon sa. Det är fel på dig. Det är inte fel på dig, men du 

måste söka hjälp. Du sa att det var fel på mig, sa jag. Det var inte så jag menade, sa hon. Men 

det var det du sa, sa jag. Du sa att det var fel på mig. Ibland säger man saker man inte menar, 

sa hon. Ibland säger man saker man inte menar, tänkte jag. 

    

Jag började testa henne – testa mig. Förde anteckningar. Kunde bara, helt plötsligt, säga att 

det var slut mellan oss. Då tittade hon bara.  

   Antecknade hennes rörelser, reaktioner: Hon trodde mig inte. Ju mer hon inte trodde på 

mig, desto mer övertygande blev jag, desto längre drog jag det hela. Det är verkligen slut, sa 

jag. Studerade hennes blick, huden under ögonen.  

    Jag älskar dig inte längre, sa jag.  

    Du älskar mig, sa hon.  

    Ansiktet stramades åt.  

    Jag har aldrig älskat dig, sa jag. 

    Vecklades ut. 

    Var inte löjlig, sa hon. Blicken ofokuserad. Nu är du bara löjlig. Sen fokuserad: Du vill inte 

prata om problemet, det är det. Lutade sig tillbaka.  

   Det är inte alls så, sa jag. Det handlar om att jag inte älskar dig, och det är det jag säger till 

dig nu. Så du älskar mig inte? Jag älskar dig inte.  

Till slut bet det. Till slut trodde hon på mig. Det var en skön känsla; jag visste att jag när som 

helst kunde ta tillbaka det och då skulle det vara gott nog. Alla andra problem skulle inte be-

tyda något; det enda som betydde något var att jag verkligen älskade henne. 

   Jag hade funnit en säker taktik. Ömsom bekräftade jag henne, ömsom distanserade jag mig. 

När hon trodde att hon äntligen hittat fram till mig, stelnade jag. Jag höll mig borta, kom inte 

hem. Svarade inte när hon ringde, svarade inte på hennes sms. Fantiserade. Sov hos andra. 

Fantiserade. 

Jag skulle inte säga att jag fantiserade om att slå henne. Det var mest som en möjlighet – tänk 

om jag skulle – mer än ett starkt begär. En idé – tänk om. Tänk om jag skulle slå henne. Man 
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tittar – man ser henne stå där – på sin hand. Hon kanske säger något, eller bara är på väg ut, 

att ta på sig ytterkläderna, mitt i en rörelse, liksom när hon minst anar det: Pang. Hon skulle 

bli så förvånad. Att det bara skedde. Mitt i allting. Mitt i vardagen. Mitt i livet. Att jag bara 

slog. Att hon blev slagen.  

Så sjukt vad många konstiga tankar man kan ha egentligen. Det är sjukt egentligen, om man 

tänker på det.  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Sara 

Vi tog en paus. Jag tyckte att hon borde åka bort ett tag. Att hon borde tänka över hur hon be-

handlade mig, om hon verkligen ville det här. Jag tror hon var hos sina föräldrar. Hon ringde 

varje kväll, men jag dröjde med att svara.  

   Till slut svarade jag henne. Hon grät i telefonen. Då kände jag för henne, kände en ömsint-

het. Kände att jag ville henne väl. Kände att jag borde åka hem, prata med henne. Men sen 

var det som att jag såg henne framför mig där hon satt på sängen och grät, och jag kunde inte 

ta det.

   Försökte andas, behärska mig. Tala lugnt. Ville lägga på. Hon sa att hon skulle vara borta 

ett tag. Hon grät när hon sa det. Då släppte det. Jag stod ut med henne. Kände mig ömsint 

igen. Hon var som ett barn. Jag kunde inte bli arg på ett barn, tänkte jag. Det var som att hon 

bara hade mig. Jag måste stå ut med henne. 

   Hon var borta, hos sina föräldrar tror jag, i två veckor. Då tänkte jag inte så mycket på hen-

ne. Ibland kände jag nån slags värme i bröstet och tänkte att det var hon. Då framkallade jag 

hennes ansikte, tänkte att hon var en bra person, att jag ville henne väl. Tänkte att det är det 

som är saknad, benämnde det som saknad. Saknade henne. Det var som om jag saknade hen-

ne. Ville behålla den känslan. Behålla något. Sakna. Ville att hon aldrig skulle komma tillba-

ka. 

   Men så ringde hon en dag och sa att hon hade tänkt. Att hon ville fortsätta, men att det mås-

te ske en förändring. Jag blev stum, kunde inte prata kändes det som. En tröghet i huvudet, ett 

sus, hennes röst som ett brus i hela kroppen på mig. Jag ville inte prata med henne, så jag höll 

med, det måste ske en förändring. Så var det. Det skulle ändras nu. Hon skulle komma hem. 

Hon skulle komma hem dagen efter. Jag skulle möta henne på stationen. Kunde jag göra det? 

Jag höll med. Det kunde jag göra. Klart jag kunde möta henne på stationen. Vi skulle hem till 

oss, till vårt. Det var hon och det var jag. Klart jag kunde möta henne på stationen. Hon. Jag. 

Vi. 

   Vi.

   Jag tänkte Vi när jag gick ner mot stationen, gick in genom skjutdörrarna och tänkte Vi. Tit-

tade på de blinkande tabellerna, letade fram rätt gate, tänkte Vi, gick mot gaten. Men det slöts 
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sig inom mig, jag vet inte, drogs åt en knuta, dundrade fram inom mig, mullrade, surrade i 

huvudet – surrade, murrade, dallrade, snurrade upp fram genom korridoren, knöts, ströps, 

knöts åt, tänkte Vi men det försvann inom mig. Hon försvann för mig. Det var som att jag 

väntade på någon helt annan, vem som helst, som att hon kunde vara vilket ansikte som helst 

där i mängden, som om jag inte hade blivit förvånad om vem som helst kommit fram till mig 

och sagt att nu går vi hem. 

   Jag fortsatte förbi gaten ut på parkeringen, fortsatte bara gå, gå bortåt – gå bort, försvinna. 

När hon ringde var jag långt borta. Jag svarade inte. Hon fortsatte ringa, men jag svarade inte.     

   Jag gick in på en bar. Hon ringde, jag svarade inte. Det susade inom mig, pumpade, drog – 

drog mig framåt. Jag drack. Hon ringde, jag svarade inte. Drack mer. Hon ringde, jag hörde 

inte. Hörde. Tittade inte. 

Sara var hemma när jag kom hem dagen efter. Hon hade tagit sig hem själv. Hon grät och 

skrek på mig. Jag väntade ut, väntade ut henne, väntade på att hon skulle flytta ut, att hon 

skulle sluta gråta och flytta ut. Men hon bara fortsatte. Hon skrek och skrek, skrek, och skrek, 

skrek efter mig och grät, skrekgrät grät och grät.

   Men sen slutade hon tvärt. Som om det var planlagt slutade hon, tittade på mig och sa att 

hon inte tänkte flytta ut. Hon sa att hon tänkte fortsätta, att vi skulle fortsätta. Jag tänkte att 

om hon stannade kvar så skulle jag ha varit otrogen mot henne. Att det skulle hänga över mig, 

att jag skulle känna mig dålig för det. Att hon efterhand skulle se det, att hon skulle märka det 

när hon såg på mig. Att det på något sätt skulle framgå i min blick, att mina rörelser skulle 

avslöja det. Att om hon frågade mig om det så skulle min reaktion avslöja mig. Så tänkte jag. 

   Men det hände inget. Hon märkte ingenting. Hon sa ingenting om det. Det kom inga tele-

fonsamtal, det kom inga fler upprörda reaktioner. Istället blev hon mer tillgiven. Istället gick 

vi omkring hand i hand och jag tänkte att det var det man gjorde när man var förälskad. Det 

var som om vi återigen var förälskade i varandra. 

Det gick ett år, det gick ett till och det höll i sig. Vi hade middagar. Hon hittade på saker på 

egen hand. Hon kom hem – inga utbrott. Vi sov tätt ihop. Hon hade saknat mig. Inga utbrott. 

Jag var full, jag kom hem – inga utbrott. Jag tänkte mindre och mindre på att jag hade varit 

otrogen. Det var som att det aldrig hade hänt. När jag såg det framför mig, var det som om 

det var en film jag sett. Scen för scen en film. Det hade inte hänt mig. 
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   Sen hände något. Vi tittade på varandra över matbordet. Jag hade lagat middag. Vi hade tänt 

ljus, men det var nåt som störde henne. Bara något litet. Ett avståndstagande i ögonvrån, ett 

lätt undslippande. Jag vet inte. Något litet. Knappt märkbart egentligen. Men något. Kanske 

inte något. Kanske ingenting. Det var nog ingenting egentligen. 

   Men sen kom det tillbaka, nästa dag och dagen efter det. Jag ansträngde mig mer. Jag gjor-

de fler middagar. Då märkte jag det tydligare. Jag frågade om hon frös.

   Sen kom det, äntligen kom det. Vi satt där och hon såg på mig, och så frågade hon: har du 

varit otrogen mot mig nån gång? Jag visste inte vad jag skulle svara, svarade att jag inte hade 

varit otrogen mot henne. Hon sa att jag ljög. Jag sa att det gjorde jag inte alls. Så kom de 

igen, utbrotten. Hon skrek och skrek, skrek att jag visst varit otrogen. Jag sa att nej det hade 

jag inte varit. 

   Instinktivt blev jag rädd och sen räddare när jag tänkte att rädslan skulle avslöja mig, men 

efter en stund skrek jag också, och med skriken, med rösten, med allt som for upp inom mig, 

var det som att rädslan avtog – allt avtog inom mig, allt rann av mig. Allt blev klart och tyd-

ligt. Till slut trodde jag på allt jag sa, till slut överröstade mina skrik hennes och hon tystnade. 

Hon tittade på mig, men min blick avslöjade ingenting. Ingenting avslöjade mig. Då bad hon 

om ursäkt, lugnade ner sig och grät och bönade om min ursäkt. Hon tryckte sig intill mig och 

snörvlade och bad om ursäkt. Kved, tryckte, hulkade sig, gned. Grät.

Sen var det åter tillbaka till hur det var innan. Ja, det var ännu bättre. Allting var bättre än det 

någonsin varit. Hon var ljummare och mer tillgiven än någonsin. Hon kunde stå utanför dör-

ren och vänta på mig när jag varit i duschen och liksom dyka på mig, omfamna mig och tryc-

ka sig tätt tätt inpå mig, fingra, dra, stryka mig över hela kroppen, som om jag skulle försvin-

na om hon inte höll varenda beståndsdel av mig på plats. Hon gick efter mig, älskade mig, sa 

att hon älskade mig, älskade, älskade, tryckte, höll, omfamnade, sökte, liksom rotade inuti 

min kropp. Det var som om hon sökte ett hål, en öppning i mig där hon kunde flytta in per-

manent. Hon älskade mig som mest där och då. Hon var som allra mest sårbar där och då. 

Och jag vet inte varför, men plötsligt sa jag det bara. Jag tittade på henne. 

   Och sa det. 

   Du hade rätt, sa jag. Jag har varit otrogen mot dig. 

  Hon försvann ett ögonblick, blicken liksom gjorde ett tvärkast, rullade runt innan den åter 

stirrade på mig. Hon såg så blek och liten ut. Som ett litet barn såg hon ut. Och jag vet inte 

riktigt varför, men plötsligt kunde jag inte hejda mig. Allt kändes så självklart, som om en 
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tyngd jag inte ens visste att jag burit på plötsligt lättade från mig. Jag berättade för henne att 

jag varit otrogen flera gånger, ända från början egentligen, trots att det inte var sant. Trots att 

jag inte varit otrogen mer än en enda gång vid det tillfället – och det har ju faktiskt alla – be-

rättade jag om flera olika gånger. Historierna krokade i varandra, en väldig spelplan öppnade 

sig för mig. Jag hittade på namn på dem, hur de såg ut, var de bodde någonstans, var de kom 

ifrån. Det bara sprutade ur mig. Jag hade aldrig känt mig så klar, så självklar; en isande vit 

åker bredde ut sig som jag fyllde med färgsprakande händelser. Jag hade aldrig förut känt en 

sådan glädje att berätta, aldrig förut känt en sådan vilja att höra min egen röst, aldrig med så-

dan iver och spänning känna vart den kunde föra mig. Föra henne. Ta oss. 

   Och för varje ny historia var det som att något brast i henne, som om jag långsamt tog bort 

del för del av henne, och jag minns att jag undrade hur många delar hon bestod av egentligen, 

för hon stod bara kvar på samma ställe, rörde sig inte ur fläcken, bara stod där och tog emot 

medan livet sakta rann ur henne. 

Hon var inte stark nog att flytta ut. Hon bara satt på soffan eller låg i sängen. Stirrade. Åt inte. 

Stirrade. Sov. Stirrade, stirrade, men inte på mig. Stirrade, men hon var inte arg. Jag tog hand 

om henne. Hon föll ihop och jag tog hand om henne. Jag bar henne in till sängen. Stoppade 

om henne. Jag sa att hon måste äta, att det måste man, men hon skakade bara på huvudet. 

Serverade henne fil, sa att hon måste äta lite åtminstone, nåt lättsmält. Jag höll i skeden. Så. 

Gapa stort. 

   Efterhand blev hon lite starkare i kroppen. Kom på benen ibland. Kunde gå på toaletten 

själv. Men med starkare fysik kom energin och kraven, den utåtriktade rädslan. Tvingade mig 

att stanna i lägenheten, fick panik så fort hon inte såg mig, om jag så bara befann mig i hal-

len. Började gråta och skaka om hon hörde ljudet av nycklar. Spärrade upp ögonen – det såg 

förfärligt ut – om jag grep i handtaget. Hennes ljudlösa, kraftlösa kropp liksom hävde sig upp 

med en maskins mekanik plötsligt och stirrade efter mig. Sprang ut mot mig, satte sig för dör-

ren, spjärnade, tryckte, hävde sig mot mig, grät och bönföll mig att stanna. Älskar dig, älskar 

dig. Lämna mig inte. Älskar dig. Lämna, lämna mig inte, lämna mig. Älska. Älskar dig. 

   Jag stannade hos henne. Stannade inne. Lovade att inte gå ut. 

  

Utan att vara alltför medveten om det blev Sara något av ett experiment för mig. Någon jag 

kunde testa hur långt jag kunde gå med. Det är märkligt hur formbar en människa kan vara, 

minns jag att jag tänkte. Märkligt hur man kan rasera någon, bygga upp den igen, rasera, 
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bygga upp, rasera. Till slut har man skapat om den. Den blir någon annan. Nya sätt krävs för 

en ny människa. Man får ta i hårdare. Allt som krävs är att jobba hårdare. Alla relationer har 

sina prövningar.

   

Väl inlåsta och med Saras nya energi, om än mekanisk och förutsägbar, blev vi allt mer sexu-

ellt orienterade. Vi brukade det vi hade till hands. Hon släppte mig aldrig ur sikte. Krävde av 

mig vad min kropp tålde. Jag höll henne på avstånd, tittade inte på henne, svarade henne inte. 

Hon klädde aldrig på sig. Svassade som ett kletigt djur efter mig. Läderremmar, skärp. Vill 

du? Tittade på mig. Vill du? Spärrade ögonen i mig. Vill du? Räckte över mig skärpet. Vill 

du? Du vill? Vill du?

  Jag reste mig för att gå på toaletten, men hennes ben höll emot; hon böjde sig fram mot mig 

och grep efter mig med händerna, som om hon letade efter något och fann det i mina händer, i 

handflatan, bland fingrarna. Jag stängde till dörren bakom oss och stod där en bra stund, det 

gick inte att kissa, den stod fortfarande rakt ut, svullen och liksom sjuklig. 

   Jag tittade på mig själv i spegeln, min blick såg pigg och lugn ut, visade inga spår av illvil-

ja. Jag gick ut i köket, öppnade kylskåpet, hörde steg genom hallen. Jag tog ut smör och ost, 

tog fram bröd. Hon kom in i köket, naken, dolde sig inte alls. Hon tryckte sig mot mig, som 

om hon frös. Jag vände mig om. Jag tog upp kniven och höll den i luften framför mig samti-

digt som hon gick förbi med magen i jämnhöjd – skar inte i henne men i brödet, efter att jag 

riktat kniven mot skärbrädan, där brödet låg. 

   Sedan satt hon på en köksstol och stirrade på mig tills hon brast ut i ett förfärligt skrattan-

fall.

Efterhand kunde jag lämna lägenheten. Hon brydde sig inte. Jag kunde vara borta flera nätter 

i rad, och när jag kom hem så reagerade hon inte. Tittade inte åt mig när jag kom in i samma 

rum. Frågade om jag ville ha mat. Hon hade börjat äta riktigt bra nu, men hon var helt ut-

tryckslös. Det var skrämmande att se. 

   Jag höll mig allt oftare därifrån. Sov hos andra. Hos andra tjejer. Eftersom hon redan trodde 

att jag var otrogen så såg jag ingen anledning till att inte utnyttja tillfället. Jag gjorde inte ens 

en ansats att dölja det. Kom hem kladdig. Det luktade om mig. Hon reagerade inte. Skräm-

mande att se. Hon hade blivit skrämmande att se på. Jag fick intrycket av att det var så här 

hon ville ha det, och vem är jag att neka hennes önskningar. Det finns nog med hinder ändå 

för kvinnor att överstiga. Det är fruktansvärt egentligen, om man tänker på det. 
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