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KAPITEL 1 

 

Det var när jag famlade efter mobiltelefonen som glaset föll. Jag slängde mig yrvaken 

upp ur den blöta sängen, sökte med handen efter mobilen som vibrerade mot golvet. 

Förvirrad tryckte jag på svarsknappen, hjärtat slog knytnävsslag, vågade knappt säga 

hallå.  

     – Ja. 

     – Jag har ringt och ringt och ringt. Äntligen svarar någon.  

     Jag slet åt mig t-shirten som låg slängd på en av flyttkartongerna, torkade det blöta 

från mage och lår, snubblade över prylarna utspridda på golvet. 

     – Jävlar! 

     – Det är det minsta man kan säga. Det ringer överallt. Telefonerna är trasiga. Inte har 

jag fått i mig min medicin heller. Det är kaos! 

      Jag skyndade till badrummet, lyfte toalettringen, suckade till ljudet av skvalet i 

klosetten. 

     – Hur kan du ringa om telefonerna är trasiga, sa jag och skakade av de sista 

dropparna och väntade på svar.  

     Jag drog i spolknappen, vattnet forsade, jag rev av en bit toapapper och sköljde 

händerna med mobiltelefonen fastkilad under hakan. Armbandsklockans urtavla var ett 

gytter, helt oläsbar. 

   – Det är kaos, det ringer överallt, du måste skynda dig hit. 

      Det var något i rösten jag inte kände igen, mina tankar flöt iväg någon annanstans. 

Inga taklampor, inga gardiner, det mesta, nästan allt nedpackat i flyttkartonger. Trycket 

i bröstet luckrades upp. Ingen hade dött, världen fanns kvar, stjärnorna gnistrade på 

himlen. 

   – Hallå, är du kvar? 

    Jag prövade att ringa upp, upptaget, prövade igen, frustrerad lade jag mobilen på 

diskbänken. Jag sicksackade mellan flyttkartongerna i den lägenhet som jag flyttade till 

för en vecka sedan. Glasögonen hittade jag till slut under den uppfläkta boken på 

sovrumsgolvet. Gryningsljuset silade genom fönstret, visarna på urtavlan stod på kvart i 

sex. Jag drog på mig kalsonger och strumpor. Knäppte gylfknapparna, trevade mig fram 

med handflatan mot den kala hallväggen. Fyra rågade mått kaffe i pressokannan.  

     Kvisttomater, en oöppnad kaviartub, ägg och naturell ekologisk yoghurt var det enda 

som fanns i kylskåpet. Jag tog en tesked gurkmeja, svalde, grimaserade, sköljde munnen 
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med vatten för att få ned det sträva och för att få bort eftersmaken. Jag skruvade på 

locket, ställde kryddburken, en av de få saker jag packat upp, väl synlig på spisfläkten.  

     Jag rev blad från kalendern. Tisdag den 19 september, halvmåne, Fredrikas 

namnsdag, mobilen vibrerade mot diskbänken. 

– Är du här … 

– Här? 

– Ja, har du kommit hit än? Jag tyckte jag såg dig här alldeles nyss. 

     Du grät, jag svalde några gånger. Aldrig att vi två tränat på att mötas i detta tillstånd. 

Syndafallet för övermäktigt, jag höll mobilen ifrån. Några hastiga kaffeklunkar, ångrade 

genast att jag inte hade tagit ett kaffemått till. Jag kommer så fort jag kan, hörde jag mig 

själv säga, fast jag hade helt andra planer för dagen. Jag ryckte åt mig jackan från 

kroken i hallen, pressade ned fötterna i nyinköpta skor. Tog en tugga av tomaten, 

smällde igen ytterdörren, halvsprang nedför marmortrapporna, slog upp ekporten, 

rusade ut på trottoaren. 

     Så här efteråt är det inte särskilt märkligt att det som hände, hände. 

   – Ursäkta för fan, skrek jag åt tidningsutdelaren som låg med tidningar spridda 

omkring sig på trottoaren.  

     Jag stannade inte, jag sprang, pulsen pressade ut svetten, trängde igenom tröjan, 

klibbade mot huden.  

     Klicket då säkerhetsbältet hackade i. Jag tog två tabletter ur Läkerolasken som stod i 

facket mellan sätena. Släppte handbromsen och lade i ettans växel. Klockan var tjugo i 

sex då jag lämnade Nytorgsgatan och den lägenhet som jag hyrde till sommaren av en 

väns nära släkting. Otåligt inväntade jag att trafikljuset på Folkungatan skulle slå över 

till grönt, beredd med foten på gasen avlägsnade jag rester av Läkerol från tanden i 

överkäken. 

     Längs Götgatans husfasader packade hemlösa ihop sig efter natten, hundar rastades i 

Björns trädgård, ungdomar släntrade mot tunnelbanan.  

     I Söderledstunneln körde bilar om. Jag tryckte ned gaspedalen. Skakade på 

Läkerolasken. Tom. 
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KAPITEL 2 

 

Bildörren slår igen, han drar ett djupt andetag, känner den friska luften fylla lungorna. 

Ser på träden, på lövverken som glesas ut. Allt det där han vill hinna med att se. Han 

sneddar över gatan, sneglar mot norrsidan av berget, oöverstigligt då han var barn. Ler 

åt minnena, färgrika, likt löven som singlar från träden. De vintrar han tillsammans med 

kamrater kastade sig ut på tunna träskivor nedför berget. De gånger han tävlat med 

kälke, förlorat och vunnit.     

    Yxhugget klyver honom. Han skyndar över gatan, fram till porten, harklar sig för att 

få bort obehaget i bröstet. Färgen i ansiktet aningen grå, ögonen stirriga då han trycker 

på portknappen. Han halvspringer uppför trapporna. Ringer på dörren och foten hamrar 

som sekundvisare mot golvet. Otåligt knackar han på, oroligt går han ned på knä, 

frustrerad kikar han in i brevlådeinkastet. 

   – Hallå, är du där? 

     Dofter han känner igen och inte känner igen blandas upp och sipprar ut genom 

brevlådeinkastet och väcker minnen. 

   – Pappa! 

   – Är du här, Nils? 

   – Ja, pappa, jag är här. 

   – Här inne? 

   – Nej, utanför. Öppna dörren, jag glömde reservnyckeln hemma. 

     Slitna filttofflor hasar över hallgolvet. Öga, näsa, mun. Han hör pappans andetag, 

dörren skiljer dem åt.  

   – Öppna pappa. 

   – Öppna? 

   – Ja, vrid om låset och öppna dörren. 

   – Det går inte.  

     Pappans fingrande på låsvredet upphör med en suck, filttofflorna avlägsnar sig från 

hallmattan. Han sitter fortfarande på knä, har ingen aning om vad som pågår på andra 

sidan. Med handflatorna slår han några uppgivna slag mot dörren.  

     – Ge mig nyckeln genom brevlådan då för fan. Den brukar ligga på hallbyrån.                                                                                                  

     Hans röst ekar i trapphuset, som spända fiolsträngar vibrerar trappräckena. Dörrarna 

öppnas, klapprandet av skor, hissens mullrande motorer. Grannarnas ärenden till 

brevlådorna på entréplan. Nyfikna ögon, förseglade läppar. Dörrarna stängs. 
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Han kliver in i hallen, tar av sig skorna, går till köket, stänger av radion. Tänder alla 

lampor, drar upp persiennerna, försöker återskapa det som var. Tavlorna på väggarna, 

mattorna på golvet, gardinerna i fönstren, blommorna i blomkrukorna. Köket inte längre 

bländande rent. Inget kakfat på furubordet. Diskhon belamrad med disk, kaffefläckar på 

duken. De stirrar på varandra, pappan och han, på avstånd. 

    – Har du sovit gott? 

– Nej, det var ett himla hallå, jag vaknade av att det ringde och ringde. 

    – Ringde? 

    – Jag sprang runt och försökte få tyst på eländet. Det blev kaos, jag slet ur sladdarna 

på telefonerna så gott jag nu kunde. Till slut gick jag ut på balkongen och ropade på 

hjälp! Hjälp, ropade jag, men det var ingen som hörde.  

     Han går ett varv i lägenheten, telefonluren ligger av i hallen, i köket hänger luren och 

dinglar från väggtelefonen. Telefonen i sovrummet ligger under huvudkudden, tutar 

hänvisningston. Pappan står på hallmattan, stöttar sig mot väggen. Kroppen krum, 

huvudet något utställt.  

   – Du ringde till mig på din mobil.  

   – Gjorde jag, men varför svarade du inte då?  

     Gråt inte pappa, gråt inte. Han sväljer några gånger och klappar pappan tafatt på 

armen. Han vänder sig om, går in i sovrummet, rycker telefonen ur jacket och fortsätter 

ut i hallen. I köket får telefonen vara kvar. Pappans genomdränkta ansikte vill han inte 

se, istället går han till klädkammaren och lägger de två telefonerna på översta hyllan.  

     Pappan och han stirrar på varandra på var sida om tröskeln. Knapparna i skjortan 

knäppta så pappan ser skev ut. Pappan fortsätter gå. Två kroppar möts. Tafatt lägger 

pappan armarna om honom, lutar huvudet mot hans bröst. Vaggar fram och tillbaka. 

Pappans tårar fuktar hans skjorta. 

   – Var har du varit, viskar pappan. 

   – Varit?  

– Det är rörigt, jag är rörig, allt är rörigt.  

     Stilla står de så, hjärtana slår i otakt. Kramen mer än den vänskapliga de brukar 

utdela.  

     Varsamma ryggdunkar för att lugna, tafatta ord för att trösta. Pappans djupa suckar, 

musklerna slappnar av. Han minns pappan som längre, som om pappan har krympt. 

   – Har du ätit frukost, säger han och frigör sig ur pappans grepp. 

– Kanske. 
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– Fixar du kaffe, så fixar jag bröd och fil.  

     I frysen plockar han fram lingongrova och tinar i mikrovågsugnen, han iakttar 

pappan på avstånd. 

– Vad letar du efter? 

– Kaffepulvret. 

– Det står i burken, säger han och pekar.  

– Var? 

– I alla tider har kaffet stått i den sexkantiga plåtburken med blommönster på. 

     Irriterat tar han ned burken och ställer framför pappan på diskbänken. 

Mikrovågsugnen plingar till. Från köket ser han in i vardagsrummet, väggklockan slår 

sju slag, vissna blomblad utspridda på vardagsrumsbordet. 

– Ja, ja, det första som man blir blind på är öronen. 

– Ögonen pappa, ögonen. Det första som man blir blind på är ögonen. 

– Jag sa ju det … Alldeles nyss. 

    Med fuktig trasa torkar han det fläckiga köksbordet, han dukar fram tallrikar, koppar 

och fat. Duralexglasen kastar honom tillbaka i tiden, till köket med köksredskap som 

motiv på tapeten. Då han satt på köksstolen i pyjamas och räknade ränder på trasmattan 

som hans mormor hade vävt. Då mamman stånkade, stönade, knådade degen och 

kavlade ut. Då pappan putsade och pustade och ställde skorna på rad. Då doften av 

teakolja från blank ytterdörr spreds i trapphuset. 

     Han går mellan köksbord, kylskåp och tid. Smör, pålägg och fil. I skafferiet som 

vanligt ett paket Cornflakes. Han skivar tomater, slänger det som möglat i 

avfallshinken. Viftar bort flygfän som far omkring. Fan, vad de far omkring. Pappan 

fyller vatten i kaffebryggaren, tar några kaffemått och häller i samma behållare.  

– Men vad gör du, utbrister han och lägger kniven på skärbrädan. 

     Pappan famlar med händerna, flackar med blicken.  

– Kaffepulvret ska vara i filtret, inte i vattenbehållaren, suckar han. 

– Ja, ja, ja … Allt är så krångligt nu för tiden.  

      Han föser pappan åt sidan, gör kaffeproceduren själv. Han hör hasandet över golvet, 

hör pappan snubbla över mattkanten. Pappan sätter sig på köksstolen, trummar med 

fingrarna mot bordsskivan. Kallpratet om fågelmataren som dinglar tom, om väder och 

vind, om mamman, om grannen som putsar sin nya bil. Doften av nybryggt, pappan 

reser sig, stöttar handflatan mot bordsskivan.  

– Det är den förbannade medicinens fel, säger pappan. 
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– Vad? 

– Yrseln.  

     Pappan balanserar kaffekannan över golvet. För varje steg pappan tar håller han 

andan.  

– Ska du ha, säger pappan. 

– Ja tack, en halv kopp. 

– Halv kopp. Här finns inga halva koppar. 

     Han drar på munnen, upphör omedelbart då pappan häller kaffe i tallriken fylld med 

fil. Förvånat tittar han på. Omedvetet skakar han på huvudet, han rör med matskeden 

några gånger, rör om den brunaktiga sörjan.  

     – Hoppas det blir bra, säger pappan och häller resten av kaffet över bordet. Förutom 

en skvätt som av ren tur hamnar i pappans kopp.  

     Han reser sig upp, hämtar disktrasan, sveper över bordet. Han går genom hallen, 

lägger den kaffebefläckade duken i tvättmaskinen, smäller igen dörren, känner 

vinddraget i ryggen. Ett ögonblick stannar han till, sneglar på bröllopsfotot, pappan och 

mamman i silverram på hallväggen. 

– Det kunde väl ha räckt med det andra. Finns det ingen medicin man kan ta, utbrister 

pappan uppgivet med blicken vänd västerut.  

     Du äter bromsmedicin mumlar han och släpper bröllopsfotot med blicken. Han går 

mot köket, sätter sig på köksstolen, iakttar pappan som står med ansiktet upptryckt mot 

väggen. Fötterna fortsätter gå, fast det har tagit stopp. Vänd dig om för fan. Vänd dig 

om, hur svårt kan det vara? Han gömmer ansiktet i händerna. Borde jag säga att det går 

över, att du blir frisk, att forskningen går framåt. Håll bara ut pappa, det kommer ordna 

sig. Håll bara ut. Ska jag säga det?  

     Klumpen i bröstet, fastkilad som en stor kantig sten. Han vänder pappan som envist 

står kvar och trampar i återvändsgränd. Pappa ser mig inte, pappa ser mig verkligen 

inte. Pappa ser rakt igenom mig och ut på andra sidan. Kal vägg, slokande blommor, 

dammiga fönster. Ska jag behöva tvätta dem?  

    – Pappa, säger han uppgivet och skakar i honom. Skakar liv i honom. 

     Som en uppskruvningsbar leksaksfigur går pappan mot sovrummet. Han hör pappan 

plocka med saker, själv funderar han på om stolen han tänkt köpa på Stadsmissionen 

ska vara svart eller brun. Jag har inte tid med sådant här utbrister han. Jag har egna 

planer. Ett eget liv!  
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     Gubben börjar bli helt jävla mossig. Helt jävla mossig, hör du det!  

      

Han rycker till, vänder sig om, stirrar på porträttet som hänger på väggen i vardags-

rummet. Förbryllad tar han steg bakåt, känner det kantiga i bröstet. Han slår och slår, 

försöker slå bort. Pappan stökar i sovrummet. Själv tar han mobiltelefonen, går ut på 

balkongen och ringer sin son David. 

   – Det blir omöjligt för mig att hämta Albin på dagis idag. 

     Nästan, mumlar han, för att ingen, inte ens han själv ska höra. Så tystnar han, orkar 

inte höra sin förklarande röst, orkar inte lyssna på rösten i andra änden.  

    – Men pappa, ropar någon frustrerat. Du lovade.  

     Han låtsas inte om, han tittar på klockan, om han skyndar sig hinner han kanske förbi 

Stadsmissionen för att köpa stolar. Värmen stiger ur fötterna, barnbarnets leende på 

mobilens display. Han kramar mobilen och vänder sig om, ser på porträttet, den 

livsbejakande tjugoåring han själv en gång var. Solbränd, blå ögon och leendet. När 

försvann det? 

      

     Så du väljer det där liket istället för att hämta Albin på dagis, jävla svikare. 

      

Han tar några steg ifrån. Vill göra sig av med den obehagliga känslan av galenskap, att 

gå i pappans fotspår. Han ställer sig på tröskeln, tittar på pappan som sitter på 

sängkanten. 

– Allan var här idag. 

– Allan? 

Pappan drar handen över hjässan och ler. 

    – Ja, han var här strax innan du kom. Han duschade mig och masserade hårbotten. 

Det var så skönt.  

    – Vem är Allan? 

    – Han sitter där borta, säger pappan och nickar mot den fåtölj som han själv satt i som 

barn. Solblekt, nött, uppställd mot fönstret. 

     Vad fan ska han göra? Vad ska han göra? Han bestämmer sig för att gå, han ser till 

att köket är städat, han ser till att pappan får mat och medicin. Han sätter på tv:n, 

sällskap är nog bra.  

   – Jag går nu, visst går det bra pappa att jag går? Jag ringer senare, hör du det? Jag 

ringer senare. 
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     Pappan svarar inte, pappan stirrar rakt in i tv-rutan. Han stänger dörren, känner efter 

att den går i lås. Han som alltid tar trapporna kliver in i hissen. I spegeln ser han spår av 

pappan i ansiktet. Han sänker blicken, distraherar sig genom att fingra på bilnyckeln i 

byxfickan.  

     Vad fan är plånboken, var är plånboken? Han söker i fickorna och pulsen slår. 

Tidningsrubriker om ärftlighet flashar upp framför ögonen. Han skyndar ut ur hissen, 

slår upp porten, springer över vägen. Varför så bråttom? Han blippar med bilnyckeln, 

lysena blinkar. Åtminstone det klarar han av. 
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KAPITEL 3 

 

Jag vred av bilradion, andades ut då jag hittade plånboken på passagerarsätet. Försökte 

jacka i hörsnäckan i mobilen, sladden som ett hoptrasslat garnnystan, omöjligt att reda 

ut. 

     – Jag har inte tid att prata nu. 

     – När har du tid? 

     – Men snälla Nils, vi är mitt uppe i ett viktigt skede i mitt projekt. Kan vi höras till 

helgen? 

     – Det gäller pappa. 

     – Som jag sa … 

     – Han funkar inte … Det är värre än … 

    – Vi får ta det där sedan. Jag behöver lägga på. Jag måste vara mentalt förberedd 

inför mötet. 

     Jag slog näven i ratten, tryckte ned gaspedalen, överskred hastighetsbegränsningen 

med hur mycket vågar jag inte säga.  

     – Men för i helvete Lina.  

    Hon svarade inte, i bakgrunden hörde jag ljudet av röster, rasslande fingrar över 

tangentbord.       

     – Hallå. 

     Inget svar, som om ett lock lades på och dämpade allt det som behövde sägas. Jag 

skakade mobilen, skakade om. Helst av allt ville jag slänga ut mobilen genom 

bilfönstret, göra mig okontaktbar. Försvinna någonstans och vaska tankarna.  

     – Försöker du ge mig dåligt samvete? 

     – Va? 

     – Sitter du i bilen? 

     – Ja, jag är på väg att hälsa på mamma på sjukhuset. Jag är orolig för pappa, kan du 

ta vägen förbi honom när du … 

     – Är inte det förbjudet, avbryter Lina. 

     – Vad?  

     – Köra bil samtidigt som du pratar i mobiltelefon. Fattar du vilken risk du utgör för 

alla andra trafikanter? 

    – Men allvar Lina, vi kan inte … Vi måste … Du kan väl ta vägen förbi pappa när du 

åker hem från jobbet? 
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     – Jag är inne i en viktig fas i projektet. Du har valt att inte jobba, brorsan. Du har all 

tid i världen. 

     – Halvtid, jag jobbar halvtid, jag jobbar halvtid. Kalla mig inte brorsan. Jag heter 

Nils! 

     – Jag har inte tid att prata mer, jag är redan sen till mötet. Jag är projektledare, 

projektledare, jag är projektledare. 
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Regndropparna slog mot fönsterblecket. Rummet lika sterilt som jag hade föreställt mig. 

Jag stängde dörren, varsamt. Prövade att säga hej. Du svarade inte. Alldeles för högt var 

sjukhuset, för att se träden och livet på gatorna. I horisonten anade jag kyrktornen. Jag 

klev fram till sängen och prövade igen.  

    – Hej mamma. 

    Jag tittade ut genom fönstret, rakt ut. Med blicken sökte jag runt i det sterila rummet, 

tavlan som hängde ovanför din säng, ett färglöst streckmotiv föreställande en elefant. 

Varför en elefant? Fick lust att slänga ut tavlan genom fönstret.  

     Låsta fönster, allt var låst, svalde några gånger, sneglade mot utrymningskylten i 

taket. Alla vitklädda människor som sprang omkring. Det stockade sig i halsen.  

    Kartongen med gröna druvor ställde jag intill dig i sängen. Det senaste numret av 

Allers lade jag bredvid. Vasen fyllde jag med vatten och placerade blommorna jag köpt 

på bordet. Fem gula rosor med grön kvist. Inte kan jag köpa röda rosor till mamma, inte 

fan, kan jag göra det? 

     Du såg så annorlunda ut, som en nykläckt fågelunge, bräcklig, skör. Urtvättad 

landstingsrock, schackrutig i vitt och blått. Det kändes länge sedan jag följde med dig 

till akuten. Jag kände inte igen dig, personnumret på sänggaveln stämde. Länge sedan 

var igår. 

    – Hej mamma. 

    – Jaså, är det du. Jag hörde inte att du kom, sa hon och stirrade ut i tomma intet. 

    – Skönt att det inte var hjärtinfarkt, sa jag och drog handen över hennes vänstra arm. 

    – Äsch … Det hade varit lika bra det. 

  Jag drog åt mig handen, tog ett steg bakåt. Mammas livsleda sprids som ett ogräsmedel 

var gång hon öppnar munnen. Jag sneglade på den plastslang som med jämnt dropp gav 

henne näring. Kan du inte åtminstone försöka le. Le mamma, le. 

    – Fin utsikt, sa jag, mest för att ha något att säga.                                                                                                                                   

     Du tittade bort, du tog kartongen med vindruvor och Allers och lade på 

avlastningsbordet intill blomvasen, utan att säga ett ord. Vad skulle hända om jag drog 

ut slangen så näringstillförseln avtog. Vad skulle hända då? 

– Sköterskan som jag talade med var trevlig. 

– Jaså, vilken av dem? 

    – Han berättade att du ska bli kvar några dagar för grundlig undersökning, därefter tar 

de beslut om när du får åka hem. 

– Han? 
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– Ja, han. 

– Jag vill inte åka hem. 

   – Vill du inte åka hem? 

   – Nej, jag vill verkligen inte åka hem.  

   – Det blir säkert bra, du behöver bara ta hand om dig lite först.  

      

     Bara ta hand om mig lite först. Hur tar man hand om sig när kroppen är blytung. 

Kanske det går över om jag blundar. Kanske blir det bättre om jag slumrar en stund. 

Jag kan inte slumra, har försökt hela dagen. Vad ska han tänka och förresten, vad gör 

han här? Han har väl viktigare saker för sig än att vara här.  

 

– Du har väl viktigare saker för dig? 

    – Viktigare? 

    – Ja, än att komma hit. 

      Jag sa ingenting om att jag hade lovat hämta Albin på dagis. Jag sa ingenting om 

den stol jag tänkt köpa till chiffonjén. Jag sa inte heller att jag bestämt mig för att färgen 

på stolen ska vara grå. 

      

     Att Nils inte säger som det är. Förstår mig inte på honom. Han som har pratat så 

mycket den senaste tiden om att hitta sitt liv. Liv, liv, men lev då för tusan, det har din 

pappa alltid gjort. 

 

– Lina och jag tar hand om pappa. 

    – Jaså han, ja, ja … Han klarar sig bra, bara ni hjälper honom dagtid, med mat och 

medicin. Du vet, köket är inte pappas specialitet.  

    – Jag trodde inte att det var så illa. 

    – Illa? Äsch, en del dagar är han mer förvirrad än andra, det är säkert bättre imorgon.  

    – Vet du vem Allan är? 

    – Allan? 

    – Äh, det var ingenting. Lina har lovat att åka förbi pappa ikväll.  

      

     Lina har väl inte tid, hon har verkligen inte tid, ingen har tid, annat än att köpa en 

massa skit. Komma släpandes på Allers. Jag vill inte läsa, jag vill inte ha vindruvor, jag 

vill inte ha blommor. Varför slänga ut pengar på det?  
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– Tack för blommorna, vackra. Du vet att jag älskar vindruvor, se så, ta några, jag 

kommer inte att få i mig alla själv. 

     Trugandet, jag måste ha fått en rejäl överdos via bröstmjölken. Var tacksam 

människa, att jag inte sa det. Jag följde sekundvisaren på väggklockan, önskade att tiden 

skulle gå. Hellre hade jag lekt kurragömma med Albin. Mycket hellre hade jag velat 

göra det.  

    – Se här, sa jag och visade fotot på Albin på mobilens display. 

  

     Åh, Det är som att se Nils när han var liten, de runda kinderna, som en kopia av 

honom. 

 

– Hur gammal är han? 

    – Han har just fyllt fyra, det vet du mamma. Du var på kalas hos honom för några 

veckor sedan. Mamma, mamma … Gråter du? 

     

     Kan han inte ta bort blommorna, de stör utsikten. Men ta bort dem då för tusan, ta 

bort dem. 

 

– Det kanske är blommorna jag inte tål. 

    – Du har väl aldrig varit allergisk mot blommor. 

    – Jag fattar inte varför du gav upp din karriär, skilde dig och sålde huset. Hur kom du 

på en sådan idiotiskt idé, att göra allting samtidigt? Sälja huset. Varför gjorde du det? 

       

     Att han aldrig kan vara nöjd, han som hade det så bra, han är precis lik sin far. 

Tänker bara på sig själv. Och tårarna. De fullkomligt öser ut, värre än regnet mot 

fönsterblecket. Ligga här och böla. Vad hjälper det? Skärp dig nu. Det är bara att bita 

ihop. Gråta har aldrig hjälpt och kommer inte att hjälpa nu heller. Men vad är det för 

fel? Tårarna går inte att hejda. 

 

– Det regnar inte längre. 

 

     Är han dum, ser han inte att regnet öser ned, ser han inte att jag håller på att 

drunkna? Släng ut livbåtarna innan det är försent. Jag är rädd, tänk om det är något 

allvarligt fel på mig? Lika bra det. Äsch, vilka dumma tankar, varför skulle det vara 
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det? Trött har jag varit förut. Jag måste resa mig upp, jag måste pinka, jag väntar tills 

Nils har gått. Måtte han gå snart. Gå, snälla Nils, gå. 

 

– När jag kommit i ordning i lägenheten vill jag att du och pappa kommer och hälsar på.  

    – Att du inte kvävs? 

    – Kvävs? 

    – Som att bo i en skrubb, ni som hade så fint hus. 

    – Jag hör av mig imorgon efter ronden, då vet de säkert vilken dag du får komma 

hem.   

   – Om jag lever då. 

      Dra åt helvete, ville jag skrika rakt ut. Vad är det för fel på dig skulle jag säga i 

ögonblicket sköterskan klev in. Hon klev in utan att knacka. Hon gick fram till dig och 

frågade om det var något du ville ha. Du hade fått fem gula rosor, Allers och en ask 

vindruvor, som kostade över fyrtio spänn. Vad mer behövede du ha för att vilja leva?  

     Jag stod inte ut med att höra din milda röst tacka sköterskan för hennes omsorg. Jag 

stod inte ut med vita människor och doften av desinficeringsmedel. Jag stod inte ut med 

klapprandet av hundratals skor i korridoren. Vart går jag för att hitta ut? 

      Jag rusade genom entréhallen, skosulorna smattrade mot marmorgolvet, ekade mot 

taket, som dova hammarslag dunkade i huvudet. Jag sköt upp entrédörrarna, sög in 

avgaser från bilarna som rusade förbi. Försökte samla tankarna, som vilda gäss flög de 

omkring.  

     När gick allt fel? När i tiden infann sig punkten då familjen havererade?  

     Det var innan jag visste. Jag skulle inte heller stå ut, jag skulle verkligen inte stå ut. 

Om jag var du. 
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KAPITEL 4 

 

Jag har gjort slut med mitt liv. Det var när jag passerade Söderbokhandeln som jag 

upptäckte loggboken i skyltfönstret, bokpärmen i skinn, ett gummiband som gick att 

snöra om. Den var dyr, ändå kunde jag inte motstå att köpa den.  

     Jag satte mig på en bänk utanför bokhandeln. Jag öppnade första sidan, drog med 

handen över bladet och kände. Under rubriken skrev jag ned ett antal punkter: Jobbet, 

äktenskapet, boendet och min personliga tränare. Den gemensamma nämnaren är att jag 

har gjort slut med dem alla. 

     Jag skyndade hem, tvärsade över Katarina kyrkogård med matkassar i vardera 

handen. Jag stannade till vid Cornelius Vreeswijks, Anna Linds, Michael Nyqvists och 

Gösta Ekmans gravar. Ljusen fladdrade, träden majestätiskt stilla. Dagen blev inte alls 

som jag hade tänkt.  

     Jag ställde in matvarorna i kylen, plockade upp en av flyttkartongerna med 

köksredskap. Gick fram till fönstret, kände värmen från elementet mot låren. Fasaden på 

Katarina kyrka glimmade av guld i kvällsbelysningen. Mannen i lägenheten mitt emot 

låg som vanligt utsträckt i sin soffa, han stirrade på stor tv-skärm, iklädd kalsonger. I 

lägenheten bredvid satt den äldre kvinnan vid sitt köksbord, med lysrörsbelysningen 

ständigt tänd i taket. I våningen under sprang barnen omkring, med föräldrar upptagna 

av sig själva. Ingen märkte att jag stod i huset mittemot och iakttog. Jag satte mig ned 

och skrev.  

 

Träningen 

Löpbandet för ett år sedan. Genom skyltfönstren som vette mot gatan blev känslan av att 

stå i ett uppvisningbås påtagligt. Jag stirrade på alla dem som gick förbi och de stirrade 

tillbaka. Jag skrattade, sprang, ökade farten, skrattade tills dess att tårarna kom. 

Upptagna av blinkande displayer och igenpluggade öron märkte de runtomkring ingenting. 

Jag slutade skratta då det small, jag tror inte att jag skrek, inuti kändes det som om jag 

föll.  

     Hur fort jag än sprang lyckades jag inte springa ifrån tomheten som skvalpade inuti. 

Jag hade det rätta visitkortet, den rätta adressen, den rätta bilmodellen. Tre kvitton på 

ett lyckat liv. Ändå kändes livet lika grått som väggarna. 

    Tjugosex år som jurist i försäkringsbranschen, lika länge gift med Anna, något längre 

bodde vi i villan i Spånga. 
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     Jag klev av löpbandet, plockade ur klädskåpet, tog en snabbdusch, lämnade nyckeln i 

receptionen och avslutade mitt medlemskap.  

     Jag klev ut på gatan, husen pressade ihop mig. Jag kämpade igenom folkmassorna. 

Klarade inte av ljuden från sirener och rösten inuti som skrek. Avstod buss och tunnelbana, 

valde trappor i stället för hiss, köpte ramlösa för att få bort torkan i halsen. Gata upp och 

gata ned, fort, långsamt, omvartannat. Försökte hitta hem. 

  

Potatisen skalade jag och skar i bitar. Jag fyllde kastrullen med kallt vatten, efter tafatta 

försökt lyckades jag tända gasspisen. Klippte dill, strödde gurkmeja, en klick smör, 

stekte isterbanden på hög värme och med fin stekyta lade jag upp dem på tallrik. Jag 

stängde av fläkten, utanför konverserade ett gäng högljutt. Köksbordet och pinnstolarna 

belamrade med prylar. Jag tog tallriken, satte mig på flyttkartongen vid chiffonjén och 

började äta. Tittade på ouppackade kartonger, på perstorpsbordet med två utdragbara 

skivor. Bordet en av de få möbler jag har flyttat med. Jag ville inte längre skymmas av 

en mängd prylar.  

      Trettioåtta kvadrat, originalkök, snedställda luckor och högt i tak. Kylskåp med 

frysfack, badkar som jag badat i varje kväll sedan jag flyttade in. Balkong, fönster i 

sydvästläge, fiskbensparkett i vardagsrummet, sovrum i storlek som den skrubb vi hade 

i huset. Lägenheten optimal för mitt nya liv. Ingen trist ekparkett, inget bländande vitt 

spånskivekök från Ikea. Sängen passade perfekt med sina sjuttio centimeter i bredd. 

Lägenheten, något helt annat än huset på tre hundra kvadratmeter med trädgård i 

Spånga.  

     Jag smakade, tuggade och svalde. Vi åt aldrig isterband. Anna tyckte inte om och jag 

avstod. Jag tittade på första sidan i loggboken. Strök fingrarna över orden som jag 

skrivit. Böjde mig ned, slickade bokstäverna. Sköt tallriken åt sidan. 
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KAPITEL 5 

 

En pysande luftmadrass var lösningen han i all hast kom på. Efter att Lina meddelat att 

hon inte hann förbi pappan tog han bilen vid niotiden igårkväll för att döva samvetet 

och tränga bort oron. 

    – Jag ser dig inte, säger pappan.  

    – Här bakom fåtöljen, svarar han. 

    – Nu ser jag dig, säger pappan med ett leende på läpparna. 

     Som om de leker tittut, leken han brukar leka med Albin. Han tittar på väggklockan. 

Tick, tack. Kvart över fem, fortfarande becksvart ute. Någonstans anar han 

soluppgången, någonstans om han tittar noga. Han gnuggar ögonen. Pappan står en 

meter ifrån. Håret oredigt som pappan inuti. 

    – Gå och lägg dig, klockan är bara kvart över fem. 

Pappan ser sig om, vänder sig om, snurrar några varv, lindar in sig själv.   

     – Åt vilket håll ska jag gå, säger pappan, med ögon så vilsna. 

     Övertydligt pekar han med handen. Pappans ryggtavla försvinner med hasande steg 

över golvet. Han hör sin röst, vänster, höger, rakt fram. Han reser sig upp, smyger på tå, 

ställer sig på tröskeln till pappans sovrum. Med kudden över huvudet ligger pappan i sin 

säng. Som barn tyckte han att pappan såg lustig ut, som huvudlös. Han ler åt minnet. 

Tyst tassar han tillbaka. Han lägger sig ned, drar lakanet över ansiktet, lindar in fötterna. 

Det vaga pysandet, som om luftmadrassen fiser.      

     Det ringer, det ringer ihärdigt och skräller. Han trasslar sig ur lakanet, reser sig upp, 

stöter foten i bordsbenet, svär, skyndar ut i köket, sömndrucken lyfter han luren och i 

samma ögonblick hör han pappans anrop från sovrummet. 

     – Hallå, ropar pappan. Hallå, någon där? 

     Han avslutar samtalet, konstaterar att mamman lät pigg efter omständigheterna. 

Dörren till sovrummet står på glänt. Rufsig efter nattsömnen halvsitter pappan i sängen. 

Rullgardinen helt neddragen, klockan är snart sju. 

     – Var är jag?  

     Pappan, som ett förvirrat barn, gestikulerar med händerna som om han jagade 

flygfän.  

     – Du är hemma, i ditt sovrum, i din säng.  

     – Jaså, säger pappan och ser sig förvånat omkring. 
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     Pappan lugnar sig, under tiden han går fram till fönstret och drar upp rullgardinen 

sitter pappan kvar i sängen och fingrar lekfullt med påslakanets mönster. Jäktande 

människor på väg till pendeltåg.  

     – Jag ordnar frukost, säger han och går mot köket. 

    Pappan kommer inte, pappan kommer verkligen inte och frukostbordet står dukat. 

Hemtam plockar han fram allt som han vet att pappan tycker om. Bröd, ost, juice, te, fil 

och müsli, den speciella sorten med tranbär. Honung förstås till teet. Han sätter på 

kaffet, minns tiden då David var barn. Minns frukoststunderna på helgerna. Minns Anna 

och livet de levde tillsammans, i huset med många rum i Spånga. Huset han hade älskat.  

     Han väcks ur minnen, kaffebryggaren puttrar, doften av nybryggt, suget på koffein.  

     – Pappa, frukosten är klar, ropar han och tänder stearinljuset i mässingsljusstaken.  

     Inget svar. Tystnaden, som då David var barn, upptagen av lek eller av det han inte 

fick göra. Den gröna tuschpennan mot den nytapetserade väggen, den gröna 

tuschpennan på den himmelsblå heltäckningsmattan, den gröna tuschpennan som gjorde 

små krumelurer på garderobsdörren.  

     – Pappa, hur går det, ropar han och skakar av sig minnet. 

     – Inget vidare. 

     – Behöver du hjälp? 

     Inget svar, han hör pappans hulkande, hör hur det övergår till gråt, hör hur det 

accelererar till förtvivlan. Han skyndar genom hallen, snubblar på den förbannade 

trasmattan, tappar balansen, trycker handflatan mot väggen för att undvika fallet. Dränkt 

av tårar är pappans ansikte. Han sträcker fram handen, drar varsamt några gånger över 

pappans arm.  

     Aldrig någonsin att han har sett så mycket av pappans tårar. 

     – Vad är det pappa? 

     – Jag är ledsen.  

     – Varför då? 

     – Jag är ledsen för att jag är ledsen. 

     Han sätter sig på sängkanten. Slår sin knutna hand i handflatan. Slår och slår, 

försöker slå bort uppgivenheten, som en envis mygga biter sig fast. 

     – Någon har rivit sönder allt, skriker pappan och gråten stockar sig i halsen.  

 Pappan rycker i påslakanet, sliter, drar, ögonen uppslagna, skräckslagna. 

     – Allt är sönderslitet! 

     – Men pappa. 
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     – Inga kläder har jag på mig! 

     Pappan drar i honom, river i honom. Han försöker fånga pappans hand, försöker 

hålla, försöker lugna. Pappan slår och slår, försöker slå honom ur sängen. 

     – Du har pyjamaströjan på dig, säger han. 

    – Ja, den ja, säger pappan. Men allt därunder.  

     Han sväljer, lyfter diskret på täcket. Så nära som nu har han aldrig varit. Lättad ser 

han att pyjamasbyxorna sitter på. Medveten om att ännu en integritetszon är bruten. 

Helst vill han kliva härifrån. Ta en promenad, andas in friskt luft, sparka i de färgrika 

löven på marken. 

     – Du har pyjamasbyxorna på, pappa. 

     – Jaså, har jag? 

      Lugnet, då de starka känslorna klingar av. Pappan reser sig upp. Förbryllad över de 

snabba känslokasten sträcker de armarna mot varandra. Inlindade står de så. Fingrarna 

flätar i varandra. Solen belyser väggen, spegeln reflekterar ljuset, skapar nya mönster på 

tapeten. Pappans anletsdrag mjuknar, andhämtningen lugnare, ögonen inte längre två 

hårda pingpongbollar.  

     Mamma har skämt bort dig. Utan henne överlever du inte, vill han skrika rakt ut, då 

talgoxen pickar mot glasrutan. Han sneglar på pappan, går ut på balkongen, viker 

rutorna åt sidorna. Han sträcker ut handen, fylld med brödsmulor och skrattar till då 

talgoxen pickar smulor direkt ur handen. Resten av brödsmulorna strör han ut i en 

altruistisk gest över gräsmattan. Förundrad som ett litet barn pekar pappan på alla 

fågelarter som flyger omkring. 

     Efter frukosten dukar pappan av bordet. Brödet i diskmaskinen, honungen i ugnen. 

Han ser, men säger ingenting.   

 

     Han är ju för fan knäpp i huvudet. Hör du det, knäpp i huvudet. Vänta du bara så 

ska du se. Sådan far, sådan son, eller hur det nu var …  

 

Han vrider på kökskranen, sprutar rengöringsmedel på disktrasan, går fram till porträttet 

i vardagsrummet. Gnuggar och gnuggar, febrilt, munnen ren. 

     – Ska vi ringa mamsen, säger pappan och slår igen ugnsluckan med ett leende på 

läpparna. 

     – Jag tänker att vi väntar ett tag, tills de har gått ronden. 
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KAPITEL 6 

 

Jubileumsfesten 

Borden stod uppdukade som en miniatyr av Nobelfesten. Jag skålade med mig själv för min 

sista dag i grå kostym. Det var bara jag som visste, jag höll min hemlighet. Berusade av 

tjugofem år i företaget verkade kollegorna fortfarande upprätthålla den meningsfullhet 

som jag inte längre kände. Fast jag hade besämt mig för att inte göra det, bockade jag 

artigt då jag tog emot det blå etuiet med guldklockan. Lycka till och tack för dina 

förtjänstfulla år i företaget, hörde jag en röst som sa. En sammanfattning, ett yrkesliv, få 

sekunder, förbi. 

     Fastän vi arbetat i samma företag i flera år hade jag aldrig träffat min bordsdam. En 

del människor ser man inte, hur nära man än står. Jag höll tyst om att jag var skild, orkade 

inte med frågor om ringen som jag hade kvar på fingret. Frågor jag själv inte kan besvara, 

omöjligt att svara någon annan. Jag har inte hittat någon ny bostad, skulle jag kunna ha 

sagt. Men, varför i herrans namn skulle jag göra det? 

     Jag försökte hitta någon annan jag kände, snacka om ovidkommande saker med en 

främmande person känns meningslöst. Funderade på svepskäl som kunde ta mig hem. Jag 

visste ändå vad samtalet skulle handla om. Yrket, äktenskapet, barnen, fritiden. Svaren 

överraskar mig sällan.  

     Troligen var hon också fångad i ett fruktlöst äktenskap. Troligen längtade hon efter 

barnbarn, men inte än, för guds skull, för att hålla det egna åldrandet på avstånd. Troligen 

längtade hon till något annat än fasta arbetstider mellan åtta och fem, till passion och 

åtrå, till att bli sedd. Troligen längtade hon också till den framtid som ingen vet om den 

finns.  

     Om jag hade frågat henne om hon hade livstid eller villkorlig dom, om jag skulle ha 

berättat att livstid inte nödvändigtvis var livstid, om jag hade sagt att hon troligen var fri 

att gå. Hade hon lyssnat då?  

     Jag släppte bomben. Sade upp min anställning en vecka senare. Förvånade kollegor gav 

ryggdunkar och önskade lycka till. Mumlandet i korridorerna, som en orolig bisvärm, hade 

jag stuckit hål på bubblan till människors drömmar. 

     Jag svävade millimetrar över marken då jag lämnade in passerkort, mobiltelefon och 

bärbara pc:n. Sydvästvinden virvlade i håret när jag klev ut genom huvudentrén. 

Regndroppar föll och friheten blåste i gränderna. Kände mig fri från den struktur som jag 

fastnat i, konturerna av ”jag” hade suddats ut. Jag promenerade längs Stora Nygatan i 
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Gamla Stan. Vid Slussen tänkte jag slänga ljusstaken kollegorna hade skramlat pengar till i 

det virvlande vattnet. Jag lutade mig över broräcket, hela tiden passerade människor 

förbi. Från Södermalmstorg till kullerstensgatan över Hornsgatspuckeln. Skyndade över 

Blecktornsgränd och smet in på Stadsmissionen. Jag ställde ned ljusstaken på disken och 

sa att det var en gåva ifrån mig.  

     Sneddade över Hornsgatan. Beställde en burgare på Rival, drack en flaska Heineken för 

att fira. Jag gick tillbaka till Stadsmissionen, tog av mig slipsen och kavajen, lade dem på 

disken, utan ett ord vände jag mig om och gick långsamt därifrån. 

      

Taket, väggarna, golvet. Ytan på trettioåtta kvadrat höll mig på plats. Jag reste mig upp, 

stängde igen loggboken och lade den i översta lådan. Blickade ut genom fönstret. 

Tittade på det blå etuiet som legat på chiffonjén i veckor. Den äldre kvinnan satt 

fortfarande stilla vid sitt köksbord. Tänk om hon är död? Kalsongkillen gick omkring 

med dammsugare och städade. Barnen lekte kraftfulla lekar, de vuxna fotograferade den 

mat som stod uppdukad på bordet. Från olika håll, uppifrån och ned, hit och dit.  

     Anna påstod att jag hade sextioårskris. Själv upplevde jag att jag hade fastnat i ett 

kletigt klister. Jag kommer inte loss, Anna. Hör du det? Jag kommer inte loss. 

     Varför sa jag aldrig det?  
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Yr tog jag stöd mot chiffonjén. I de två nedersta lådorna förvarar jag kalsonger och 

strumpor, i smålådorna diverse kontorsmaterial, i lönnfacket finns Albins och min 

hemlighet. De upplysta fönstren i grannhuset, som små dockhus. Lyktorna på 

kyrkogården kämpade och flämtade i vinden, regnet strilade över svarta paraplyer som 

hastade förbi. Mobilens envisaste ringsignal, motvilligt tryckte jag på svarsknappen, 

motvilligt lyfte jag mobilen, motvilligt tryckte jag den intill örat. 

     – Du, jag hinner inte förbi pappa.  

     – Men …  

     – Jag är i Helsingfors, avbröt Lina. 

     – Men … 

     – Det har kört ihop sig. Du får ta det här med pappa, du har väl all tid i världen nu 

när du inte jobbar. 

     – Jag jobbar halvtid Lina. 

     – Men då får du väl jobba igen på den tid du egentligen ska vara ledig? Det kan väl 

inte vara några konstigheter?  

     – Det där hörde inte jag. 

     – Du, det är dålig mottagning här, svårt att uppfatta vad du säger.  

     – Du lovade att hälsa på mamma idag. 

     – Det får bli till helgen, på lördagsmorgon har jag spinningpass, på dagen har 

Ellinore uppvisning i konstsim. På kvällen ska jag ut med tjejerna, mellan tre och fyra 

hinner jag kanske förbi.  

     – Kanske? Vi behöver prata, mellan tre och fyra på lördag kan inte jag. 

     – Du får väl anpassa dig.  

     – När blev allt så här? 

     – Sen du började stöka omkring i ditt liv. Måste man göra alla förändringar på en och 

samma gång? Snacka om livskris.  

    – Jag är inte orsaken till pappas sjukdom. 

    – Jag har läst att sjukdomar kan utvecklas av stress, mer om det får vi prata sen. Jag 

ska in på ett möte strax. Mamma måste väl ändå snart komma hem? 

    – Lina! 

    – Snälla Nils, jag är mitt uppe i en viktig fas i mitt projekt.  

    – Och jag har mitt nya jobb. Jag kan inte vara hemma imorgon. 

    – Jag har inte tid med dig nu, jag är redan sen till mötet. Jag är projektledare, 

projektledare, jag är projektledare. 
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KAPITEL 7  

 

Han ställer av sig skorna, hänger jackan på klädhängaren. Pappan betraktar honom. De 

står en bit ifrån varandra. Pappan synar honom, tar några steg närmare. Han känner 

andetagen som vindpustar i ansiktet. Pappan höjer högerhanden, drar pekfingret varsamt 

över hans panna. Klockan slår åtta slag. 

     – Sådana där streck hade min pappa också, säger pappan, tar ett steg närmare och 

fäster blicken. 

     Han står stilla medan pappans fingrar utforskar hans panna. Vad ska han säga? 

Överraskad samlar han sig. 

    – Det har du också pappa. 

    – Jaså, har jag, säger pappan förvånad.  

     Pappan drar med fingrarna fram och tillbaka över sin egen panna, som för att känna 

efter att vecken verkligen finns. Pappan vänder sig om, går mot köksbordet, sätter sig på 

stolen. Förundrad som ett barn av livets självklarheter.  

     Skörhet och känslighet, något han tidigare aldrig har sett. Far till sin far, aldrig att 

han kunnat ana det. Han sätter på radion för att skingra tankarna. Rapporter om 

trafikläget, försenade tåg, världsläget och smältande is i Arktis. Han söker med 

fingrarna och vrider ned den förbannade volymen.  

     – Har du tagit din medicin? 

     – Jag vet inte… 

     – Var är din dosett? 

     – Där, säger pappan som gömmer ansiktet i händerna och börjar hulka.  

 – Var, frågar han och försöker behärska sig. 

    – Där, säger pappan, med darrande hand och pekar på mattan i vardagsrummet. 

      Lättnaden då han upptäcker att tabletterna ligger kvar som de ska. Mamma är den 

som sköter medicinfördelningen varje söndag. Själv har han ingen aning, ingen aning 

om hur fördelningen i de olika facken ska vara. 

    – Det blev kaos, jag fick inte ur medicinen ur fanstyget hur jag än gjorde. 

    – I går kväll pappa, hur gick det då?  

    – Då gick det bra. Kaoset kom i morse, det var då det blev alldeles rörigt i huvudet.  

     Han sträcker fram dosetten, pappan försöker skjuta locket åt sidan, försöker igen och 

igen. Fingrarna vill inte, det pappan alltid har klarat av. 
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  – Men vad fan, skriker han och slår bort pappans hand och drar själv frustrerat locket 

åt sidan.  

      Lägenheten känns annorlunda när mamman inte är hemma, som om allting har 

stannat upp, som om tiden är på väg att ta slut. Han torkar av diskbänken, tar fram 

dammsugaren, gör en mängd saker för att slippa sitta stilla. Låtsas som om mamman är 

hemma, fantiserar att hon gör ärenden på staden, att hon manglar lakan i tvättstugan, att 

allt är precis som det var. Mamma kommer snart! Vill han skrika rakt ut till pappan. 

      

     Är du så jävla rädd för döden att du måste springa omkring som en idiot och tända 

lampor, städa och dra upp persienner … Jävla psykfall … 

 

– Nej, det är jag inte!  

     Oj vad han skriker. Generat ser han sig omkring och vänder ryggen från porträttet. 

Han försöker skaka bort rodnaden som blossar upp. Pappan stirrar förvånat på honom. 

Är det du eller jag som inte är klok. 

    – Sa du något? 

    – Nej. 

 

     Tror du på det där själv? Hör du vad jag säger? Tror du på det där själv? Och har 

du inget vettigare att göra än att vara här? Det är väl bara be henne att dra åt helvete? 

Syrran alltså. Be syrran dra åt helvete och hälsa från mig.  

       

Han plockar i diskmaskinen, skramlar för att slippa höra. Vattnar blommorna för att ha 

något att göra, kommer på sig själv att småprata med den vita pelargonen i köksfönstret, 

i förtroende berättar han om det han innerst inne känner. Insikten om att det kanske var 

så det började för pappan, galenskapen, prata med blommor. Han öppnar 

balkongdörren, vädrar ut oron, går fram till tavlan, lägger armarna i kors och intar en 

auktoritär ställning. I ögonblicket pappan inte ser går han fram och skjuter ramen i 

sidled. Nöjd går han en bit ifrån, på avstånd tittar han på porträttet på väggen som 

hänger snett. 

    – Ser du filurerna, säger pappan och tittar på golvet, taket, väggarna.  

    – Filurerna? 

    – Ja, de är hyggliga varelser de där, de finns överallt. 

    Pappan skräcker på sig, ögonen så levande och armarna vilt gestikulerandes.  
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   – Det är så märkligt, plötsligt dyker de upp. Det låter ritsch, ratsch i huvudet och så är 

filurerna här.  

    – Och vad gör de där filurerna?  

    – De springer omkring, fixar och donar. Möblerar, städar och tapetserar. Det är full 

fart, jag blir alldeles yr.  

    – Men Allan du pratade om häromdagen? 

    – Allan? 

    – Ja, Allan. 

    – Han är bossen, fattar du inte det. 

Han tittar på det pojkaktiga ansiktsuttrycket som lyser.  

    – Pappa, jag arbetar i eftermiddag och behöver av den anledningen strax gå. Jag hör 

av mig till dig senare när jag talat med sjukhuset. Mamma kommer nog hem idag eller 

senast imorgon. 

    – Ser du slottet där borta? Så vackert med tinnar och torn. Där brukar mamma och jag 

gå omkring nakna. Där finns stora fruktfat och på borden skålar fyllda mat. Vi brukar 

bada i stora badkar och Allan står med en duschslang och tvättar oss.  

     Han går ut i hallen, pappan märker inte att han tar på sig jackan och skor. Pappan 

märker inte att ytterdörren öppnas och stängs.  

     Han springer nedför trapporna, flyr från samvetet, springer ifrån livet, klockan är ett. 
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KAPITEL 8 

 

Dagen då pappa blev av med körkortet är som bortryckt ur almanackan. Det var samma 

läkare som ställt diagnosen som vid sittande bord drog in pappas körkort. Överrumplad 

fick mamma köra er hem. Hon berättade först flera veckor senare om det som hade hänt. 

Pappa får inte köra bil längre. Sex ord, en mening, ingenting mer.  

     Amputerad visade pappa ingenting. Han berättade aldrig och frågade jag? Mamma 

lät dig köra på en mindre skogsväg. Fram och tillbaka, i din återvändsgränd. 

     Jag gick fram till bilen som stod som ett minnesmonument på parkeringen, tittade 

och jämförde med min. Funderade på vem som skulle ärva den. Drog med pekfingret 

längs ena långsidan, så här efteråt undrar jag, varför gjorde jag det? Ett streck i dammet 

på den förut så välputsade lacken, på bilen som varit pappas identitet. Med åren gav han 

upp idén om att bilen hade samma symbolvärde för mig, som den hade för honom. 

     Jag minns gångerna vi fick stå i regnet och äta upp glassen som mamma köpt, allt för 

att inte riskera att kladda ned sätena. Jag minns att pappa, efter varje biltur plockade upp 

minsta smula, sopade av bilmattorna samtidigt som han suckade ljudligt. Varje helg 

putsades det på bilen, inuti, utanpå, undersida, översida. I bilen satt vi som tända ljus. 

Den gången mamma tryckte fingret av misstag på framrutan stannade pappa på närmsta 

bensinstation och torkade bilrutan ren.  

     Med pekfingret drog jag ett streck till, släppte tanken på arvet, bakom köksgardinen 

på andra våningen stod grannen till pappa och mamma, han såg att jag såg och gick 

därifrån.  

     På torget stod taniga nyplanterade träd och väggarna på de nybyggda betongladorna 

hade fort växt upp ur jorden. Höga glaspartier för att väcka begär till varor som ingen 

behöver. Siktlinjen mot den pittoreska affärsgatan var skymd. Fiskaffären, varuhuset, 

guldsmedsaffären, garnaffären, hårfrisören och kiosken där jag som tonåring köpte 

cigaretter för tio öre styck. Igenbommat och stängt.  

     Jag klev in genom de stora entrédörrarna till den nya centrumbyggnaden. Människor 

med plastkassar från systembolaget hastade oroligt förbi. Vid caféborden trängdes de 

som hade suttit ned alldeles för länge. Jag skyndade på stegen, tittade på klockan, irrade 

omkring, svalde några gånger, försökte hitta snabbaste vägen ut.  

    Jag vände mig om. Visst var det någon som ropade mitt namn? Jag tittade på 

personen som stod framför mig. Försökte placera ansiktet, kroppen, rösten, kom på mig 
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själv att jag stod på tå. Jag stod alltid på tå när jag umgicks med Benny. De 

framträdande fräknarna i ansiktet. Varför hade jag inte sett dem? 

    – Benny? 

    – Ja, det var inte igår.   

      Som om tiden hade stått still. Som om banden vi klippt tvinnats ihop. Jag tog ett 

steg bakåt, ordet cancer pumpade ut i blodet, gjorde loopar i hjärnan. Jag tittade på 

klockan, försökte hitta skäl till att komma därifrån. Innan flaggorna halades ned på 

halvstång, innan likbilarna bildade köer på gatan. 

     – Jag har jobbat till och från de senaste åren, cellgiftsbehandlingarna har varit för 

jävliga.   

    Det enda jag hörde var död. Jag hittade inte orden jag egentligen ville säga. Ställde 

mig på tå, en flyktig kram, jag minns inte vad jag sa, troligen att jag måste ta hand om 

pappa.  

     Gångstilen då Benny vaggade iväg, huvudet stack igenkännande upp ur mängden, 

jag log åt det rödlockiga håret som lyste som guld av solstrålarna som letat sig in genom 

takfönstren.  

     I stället för att ta mig ut, tog jag mig in. I mataffären fyllde jag varukorgen med 

frukt, jag fyllde den med vaniljglass, chokladsås, chokladpraliner och några meter 

framför mig stod Benny igen. Jag hejdade mig, tvekade innan jag gick fram. Leendet 

jag fick då vi bytte mobilnummer kommer jag aldrig att glömma.  

     Efteråt kändes allt annorlunda, som om jag gick på tå, som om hjärtat hade stannat, 

det slog inte alls lika hårt. I ett lugn gick jag runt i affären, lämnade tillbaka det sug av 

socker som jag i min stress hade plockat ned i varukorgen. Jag brydde mig inte om de 

människor som irrade omkring. Jag brydde mig inte om köerna till kassorna, inte heller 

högtalarrösten som skrek. Jag gick omkring och skrattade, jag tror också att jag hoppade 

några steg. Människor tittade och log. 

      Herregud, varför gjorde jag det? 
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  – Men vad gör du pappa … 

    – Blåser. 

    – Men sluta, det känns obehagligt i mitt öra.  

    – Hallå, är du här? 

    – Nej jag är hemma hos mig. Jag kom precis från jobbet. Har Lina varit på besök? 

    – Nej, det tror jag inte. 

    – Har du ätit mat? 

    – Kanske igår.  

    – Men pappa, sluta blåsa i luren, är du säker på att Lina inte har varit och hälsat på? 

Pappa, pappa …  

    Det gick fem signaler, sex signaler, sju signaler. Inget svar. Bara en enda dag kvar 

tills mamma är hemma igen. Motvilligt gick jag in i sovrummet, drog på mig byxorna, 

trädde på mig tröjan, gick in i badrummet, vred av kranvattnet, sneglade på boken som 

låg på kanten på det halvfyllda karet. Jag släckte lampan, smällde igen badrumsdörren. 

Prövade att ringa, inget svar. Tog bilnyckeln, satte fötterna i skorna, slet åt mig jackan 

och precis i ögonblicket jag låste ytterdörren svarade pappa. 

    – Är du här? 

    – Nej, jag är på väg. 

    – Vilken väg? 

    – Mamma kommer hem imorgon. 

    – Min mamma? 

    – Nej, min mamma, din fru. 

    – Jaså, vem är det? 

     Jag skyndande nedför trappan, jag skyndade ut genom porten, jag sprang genom 

kyrkogården, satte mig i bilen, nyckeln i tändningslåset, bältet på, irriterat varvade jag 

motorn några gånger då ett sms i mobilen plingade till. 

     Lina: Jag är fortfarande i Köpenhamn.  

     Nils: Var du inte i Helsingfors? 

     Lina: Jo, igår. 

    Nils: Men du lovade ta hand om pappa ikväll. 

    Lina: Erik tar hand om pappa ikväll. Du kan släppa det. 

    Nils: Erik?  

    Lina: Ja, min man sedan tjugo år, om du nu inte visste det. 

    Nils: Ska han behöva bli indragen?  



  
 

29 

    Lina: Ja, nu när inte du kan ställa upp, vilket jag tycker är märkligt, du har ju i 

jämförelse med mig all tid i världen. 

   Nils: Du lovade. 

   Lina: Vet du när mamma kommer hem från sjukhuset? 

   Nils: Imorgon. 

   Lina: Bra, då slipper vi dessa meningslösa konversationer. 
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Plagg efter plagg, som ett klädstreck över hallgolvet låg tröjan, byxorna, kalsongerna 

och strumporna. Jag tömde hälften av det svala vattnet i karet, vred på kranarna till 

högsta värme och fyllde på. Naken gick jag ut i köket, fixade te, ställde mig i fönstret 

och tittade ut. Kalsongmannen låg i soffan, hopslingrad med någon annan, i våningen 

under fanns inte tillstymmelse till liv, kolsvart, månen anades som spegelbild i fönstret. 

Kvinnan satt fortfarande stilla vid sitt köksbord. Borde jag ringa polisen? Jag borde nog 

göra det. Jag hämtade kikaren som jag förvarade i chiffonjén. Vem som helst skulle vara 

nyfiken på vem kalsongmannen låg med i soffan. Vem skulle inte vara nyfiken på det? 

Mobiltelefonen vibrerade, mammas nummer blinkade på displayen. Jag ställde ned 

kikaren på fönsterbrädan och räknade till tre. 

    – Ja, du kanske har jobbat, du har så konstiga arbetstider nuförtiden. Jag ringde 

tidigare men fick inget svar. 

    – Du kommer hem imorgon? 

    – Ja, men jag vet inte hur jag ska komma hem. 

    – Vilken tid skrivs du ut? 

    – Någon gång under eftermiddagen, sa läkaren.  

    – Jag jobbar då, tyvärr kan jag inte hämta dig, men … 

    – Taxi, jag tar en taxi. Jag har ingen aning om vad det kan kosta, men jag tar en taxi.  

    Så lade hon på. En taxi kunde hon faktiskt unna sig, varför samla pengar på hög. Hon 

ska snart ändå dö. Var det inte så hon sa på sjukhuset häromdagen då jag hälsade på?  

     Jag suckade över flyttlådorna, jag suckade över lamporna som jag ännu inte satt upp 

i taken, jag suckade då jag upptäckte att badkaret rann över, över det blöta golvet och 

jag suckade då jag skruvade ur glödlampan i lyspanelen ovanför handfatet.  

     Det är som det är. Vilken tur att jag arbetar halvtid, jag behöver ta hand om min 

förbannade familj! Hon kan faktiskt ta en taxi. En god son bör hämta sin gamla mamma. 

Hon kan gott ta en taxi, jag kan betala. Nej, det är nu hon behöver dig som bäst. Vem 

säger det? 

     Jag lyfte mobilen och ringde. 

    – Jag hämtar dig i morgon. 

    – Du, de där vindruvorna du gav mig smakade förfärligt. 

    – Jag kommer runt klockan tre. 

    – Det är viktigt att du sköter ditt … Ja, jobb. Jag klarar mig bra själv. 

    – Men … 

    – Det har jag alltid gjort. Jag behöver sova nu. God natt. 
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Först ena benet och sedan det andra. Försiktigt vande jag mig vid det skållheta vattnet, 

som nålar stack det mot benen. Jag stod stilla en stund, satte mig på huk, varsamt lade 

jag mig ned, skummet som ett skyddande täcke över mig. Jag anade ljuset från 

vardagsrummet genom dörrspringan. Hörde bruset av vattnet som rann genom rören i 

väggarna, hammaren som slog och slog. Någonstans lät det som om en av grannarna 

övade på att sjunga opera. Tv:n rapade nyheter och skrällde. Jag vred av vattenkranarna, 

tog ett djupt andetag, sänkte mig under vattenytan och höll andan. Hjärtslagens resonans 

mot badkarets emaljerade insida. Vattnet filtrerade tankarna och dämpade känslorna. 

Fingrarnas beröring mot huden. Så reste jag mig motsträvigt ur skummet då mobilen 

vibrerade på handfatet. Mamma eller Lina. Klockan var snart elva.  

     David! Klarvaken satte jag mig upp, vattnet svämmade återigen över. Jag harklade 

mig några gånger innan jag svarade. 

    – Ja, det är pappa. 

    – Du har lovat hämta Albin på måndagar. 

    – Ja … 

    – Det tycks inte funka, vi måste veta, för vår planerings skull. 

    – Det har varit mycket annat nu med ... 

     Jag sa inget mer, fastnade i tankar om hur jag skulle formulera mig, sökte ord som 

jag snubblade i, som jag inte fick ihop. 

    – Prioritering pappa, det är vad du har präntat in i min hjärna. Att livet handlar om 

prioritering.  

    – Ja, men … 

    – Lägg av … Kan du hämta Albin nu på fredag klockan tre? 

    – Låt mig … 

    – Den du gör mest besviken är Albin. Du vill ju vara en del av hans liv, var inte det 

meningen med ditt nya liv, tid? 

     Långsamt sänkte jag mig under ytan, blick stilla räknade jag sekunder. Tårna knep 

om kedjan till badkarsproppen. Ryckte några gånger, suget av vatten som virvlade ut. 

Önskade att Bennys cancer rann bort, pappas Alzheimer, mammas livsleda, sköljas rent 

i en kemisk process i ett reningsverk och strömma friskt ut i havet.  

     Jag klev ur karet, frotterade mig, skruvade i glödlampan, såg ansiktet i spegeln. Jag 

blir mer och mer lik pappa, allt äldre jag blir. Tv:n ältade på. Jag ryckte ut sladden ur 

väggkontakten, satte ut en annons på blocket under rubriken ”bortskänkes”. 
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Så satte jag mig vid chiffonjén, tog fram loggboken och läste, behövde påminna mig om 

det liv jag levt.  
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KAPITEL 9 

 

– När duschade du senast, frågar han, där han sitter på sängkanten och känner doften av 

urin.     

Pappan tittar på honom. Ansiktet skrynklar sig, efter en stund glimmar ögonen till.  

    – Inte fan vet jag, säger pappan irriterat och på golvet ligger kläder spridda i en enda 

röra. 

    – Då är det dags. 

     Handfallna står de i badrummet. Pappan famlar med skjortknapparna, famlar med 

tankarna, uppgivenheten släcker ögonen.  

    – Vill du ha hjälp? 

     Pappan svarar inte, armarna som två lodräta tyngder längs sidorna. Han tar ett steg 

närmare, hjälper pappan knäppa upp skjortknapparna, lossar livremmen. 

    – Gylfen kan du dra ned själv? 

      Byxorna hasar pappan av, skjortan faller ned på golvet. Kalsongerna missfärgade i 

grenen. Han rynkar näsan, öppnar badrumsfönstret, tar ett djupt andetag. Pappan 

stapplar in i duschen med kalsongerna på, extraprismärkta duschkrämer och 

schampoflaskor fyller hyllan.  

    – Men pappa, säger han och pekar. 

     Långsamt kliver pappan ur kalsongerna. Först ena benet, sedan det andra. Vecken på 

stjärten som årsringar på ett träd.  

    – Jag kommer tillbaka om en stund, säger han och lämnar badrummet. 

     Han ställer sig med örat tryckt mot dörren. Det enda han hör är musik från våningen 

ovanför, bruset från bilar utanför. Solen söker sig trevande in genom 

vardagsrumsfönstren. Utflykten han planerat med Albin på fredag fyller sinnet. 

Knäpptyst i badrummet.  

    – Pappa, ropar han och knackar. 

     Frånvaron av svar gör att han kliver in. Urtvättade badlakan hänger på krokar på 

väggen. Pappans initialer broderat i blått, mammans i rött. Han huttrar, stänger fönstret, 

tittar på pappan som står i exakt samma position så som han nyss lämnade honom. 

Duschmunstycket håller pappan i ett hårt grepp samtidigt som ha stirrar rakt in i kaklet.  

     Han vill inte komma för nära, inte nära alls, han sväljer några gånger, det vassa 

kantiga, sticker hål, punkterar inifrån. För i helvete, vad är det som pågår? Taffligheten 
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och helst vill han inte vara här. Helst vill han vara någon annanstans, helst vill han vara 

ensam. Tvätta pappans nakna kropp. Ska man behöva göra det?  

     Han skruvar av korkarna på schampoflaska och duschkräm, instruerar vad som är 

vad. Han dröjer sig kvar i badrummet, genom badrumsspegeln ser han pappan mixtra 

med duschblandaren.  

    – Det är något jävla fel på skiten, suckar pappan och sliter och drar i duschslangen. 

     Men för i helvete, vad håller du på med, det kan väl inte vara så svårt att sätta på 

vattnet, vill han skrika rakt ut, men hejdar sig. Insikten om att pappan inte längre klarar 

av, insikten om att pappan mer och mer skärmas av. Han vrider på kranarna och håller 

igen den frustration som bankar på inifrån. Vad tar sjukdomen imorgon, i övermorgon, 

nästa dag, om några timmar? Fyra år gammal klarar Albin mer än pappan. Själv står han 

mitt emellan och vacklar. Först åt ena hållet och sedan åt det andra. Vacklar fram och 

tillbaka och så håller han på. 

    – Usch, vad kallt det är, huttrar pappan. 

    Han rycker till, medveten om den verklighet han inte vill kännas vid. Han kliver in i 

duschen, föser pappan åt sidan, vrider på duschblandaren och känner att strumporna på 

fötterna blir våta. Gång på gång påtalar han att pappan ska schamponera håret och tvåla 

kroppen.  

    – Behöver du hjälp, frågar han och hoppas att svaret blir nej.  

     Han hör ett mumlande ljud, ser de tafatta försöken. Att hjälpa pappan med 

intimhygienen är något helt annat än att hjälpa de boende med samma behov där han 

arbetar. Lite schampo i handen, han masserar pappans hårbotten, tvättsvampen dränker 

han i tvål, sveper fram och tillbaka, undviker stjärten och snoppen. Försiktigt, varsamt, 

som att putsa en skör glasskiva.  

 

     Pst ... Vad håller du på med? 

 

 Han låstas inte höra, han vill verkligen inte höra och allt han har läst på om sjukdomen 

vill han helst glömma. Han förtränger tankar om att han själv börjar bli galen. Allt han 

vet om ärftlighet och sjukdomsförlopp. Egentligen vet han ingenting. Det enda han vet 

är att pappan har gått in i en återvändsgränd. 

     

     Pst … Du kan väl inte mena allvar? Tvätta gubben, han är ju helt naken. Det finns 

människor som får betalt får att ta hand om sådant. Gubben måste in på ett hem. Fattar 
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du inte det? Så blödig trodde jag inte att du var. Vad är syrran förresten? Lina, det är 

dags för dig att ta över.   

      

Badlakanet måste vara hur gammalt som helst, säger han högt i ett försök att mota bort 

rösten som skriker från vardagsrummet. Han har svårt att avgöra om det är han eller 

pappan som skakar. Pappan säger något, han hör inte vad, förlorad i minnen från tiden 

David var barn.  

     David som avskydde att bada, som värjde sig för det blöta, som skrek då schampot 

sved i ögonen, som viftade med armarna och sparkade med benen. Skillnaden är att 

pappan inte klagar. Tyst stirrar pappan på väggen, det vita kaklet, de grå fogarna. 

     Han tar kammen från badrumsskåpet, kammar pappans uttunnade hår i sidbena. 

Ögonen möts i spegeln, leenden tränger förskrämt fram. Han tar pappans hand, känner 

värmen, närheten, fingrarna trevar som om de letat efter varandra länge. De står så en 

stund, slår hål i tiden. Ödmjukheten passerar med lätt bris.  

     I pappans ansikte ser han spegelbilden av sig själv, anar hur han själv med tiden 

kommer att förändras. Det gråa håret, den åldrande kroppen, genom nästa generation 

går han vidare till nästa.  

     – Jag har lagt fram kläder på sängen, säger han och tar fram dammsugaren från 

städskåpet och börjar städa.  

     Pappan går långsamt mot köket med badlakanet svept runt midjan.  

    – Hör du inte vad jag säger? Kläderna ligger på sängen. 

    – Jaha, säger pappan. Sovrummet var det ja, sovrummet memorerar pappan. 

    – Du går åt fel pappa, åt andra hållet ligger sovrummet. 

     Han dammsuger den orientaliska mattan, han kammar mattfransarna, han vill att 

mamman ska komma hem till den ordning och reda som präglat det gemensamma 

hemmet sedan begynnelsen av äktenskapet. Han ställer skorna på rad, torkar av 

bokhyllan, borden, fönsterbräden, vattnar blommor och allt detta gör han medan han 

visslar.  

    – Har du klätt på dig, ropar han högt. Mamma kommer snart!. 

     Han öppnar frysen, plockar fram de kakor som mamman har bakat. Tar fram påsen 

med bullar, de som senare ska värmas i mikron, förbereder kaffebryggaren. Allt är redo 

inför mammans hemkomst.   

    – Hur går det pappa, ropar han från köket. 

    – Strumpan är borta. 
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    – Strumpan? 

     Pappan sitter på sängkanten, solen smeker ansiktet. Vad vacker du är, viskar han 

tyst. Att jag aldrig har sett det? Han går fram, drar handen över pappans arm, varsamt. 

    – Strumpan kan väl inte bara ha gått upp i rök? 

    – Det vet man aldrig, säger pappan. Det händer så märkliga saker här.  

     Han letar igenom sovrummet, under kudden, under sängen, bakom byrån, på stolen 

och ingenstans verkar strumpan vara.  

    – Men pappa, suckar han. Vad har du gjort av strumpan?  

    – Det är inte jag …  

    Han sätter sig på huk, tittar pappan in i ögonen. Far och son, fast tvärsom.  

    – Men du har satt bägge strumporna på samma fot, utbrister han och skrattar.  

    – Det var Allan, säger pappan pillemariskt och blinkar med ögonen. 

     Han ser pojken på sängkanten med dinglande ben. Solstrålarna som retfullt smeker 

ansiktet. Han lägger varsamt handen på pojkens knä. 

    – Berätta pappa, vem är Allan? 

    – Berätta och berätta. Allan sitter ju där, bredvid dig. Vet du ingenting, svarar pappan 

irriterat.  

     Han skakar på huvudet, reser sig upp, öppnar garderobsdörren, tar fram ett par rena 

kalsonger, nystruken skjorta och ett par nytvättade långbyxor. Pappan lyfter ena benet 

och sedan det andra. Han hjälper pappan med skjortan, drar upp byxorna till midjan, 

stänger gylfen, knäpper knappen i midjan, livremmen spänner han åt. Baddar pappans 

haka med en skvätt Tabac.  

    – Han gör det mesta gratis, säger pappan. Det är bra i dessa tider då allt är så dyrt.  

    – Vem pratar du om? 

    – Allan. 

    – Hm, nu är det bara en liten stund tills mamma kommer hem. 

    – Mamma? 

    – Ja, mamma.  

    – Vem är det? 

    – Din fru. 

    – Jaså … Vad heter hon nu igen? 

      

     Pst … Kokko i bollen … Gubben är helt kokko i bollen. Du och jag och farsgubben 

kan flytta in i en lägenhet för demensboende. Umgås varje dag, toppen! 
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Med bestämda steg går han genom hallen, passerar tröskeln till köket och som en 

nordanvind sveper han in. Han går in i vardagsrummet, fram till väggen med porträttet 

som hänger snett.  

      

     Hörru, tvätta händerna innan du tar i mig, kom inte i närheten … Kom inte i 

närheten av mig säger jag, med dina äckliga fingrar. 

      

Han rycker ned porträttet från väggen, vill stampa på det, krossa det, slänga det i sop-

nedkastet och helst av allt elda upp.  

      

     Jag skojade bara, tål du inte skämt. … Hörru, tål du inte skämt. Vilken jävla gubbe 

du har blivit.  

      

Han håller porträttet en bit ifrån, öppnar dörren till klädkammaren, ställer porträttet vänt 

mot väggen. Han döljer porträttet så gott det går med kläder, väskor och skor. Han 

släcker lampan, känner efter att dörren blir ordentligt stängd. I hallspegeln ser han den 

gubbe han själv har blivit. Som om han går på en upptrampad stig och där borta ser han 

ryggen på pappan. 
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KAPITEL 10 

 

Det var som om bubblan inte längre fanns, obemärkt svävade den ovanför. Vi talade 

inte om det som hade hänt, vi talade om det som pågick utanför familjen, om vardagliga 

ting. Som om livet hade gått in i en sorts vanlighet, i en evighets illusion.  

     Mamma var hemma igen, pappa en marionettdocka följde mammas lag, själv 

låtsades jag som om sjukdom och död inte längre fanns. Två gånger i veckan ringde jag 

hem för att döva samvetet och för att höra hur de mådde. Obemärkt hade vi fallit 

tillbaka in i våra roller. Välrepeterade låtsades vi som ingenting.  

  

Genom fönstret såg jag mamma fickparkera den bil hon inte ville köra. Van vid att sitta 

som passagerare bredvid. Hon gick fram till parkeringsautomaten medan pappa gjorde 

tappra försök att kränga sig ur bilen. Först ena benet, sedan det andra. Mannen som 

passerade förbi med hund släppte kopplet och tog pappas arm och drog. Allt hände i 

ögonblicket jag hade tänkt skynda ut till undsättning. 

     En sista check av lägenheten. Köksbordet och de två nyinköpta köksstolarna hade 

jag sprutat med Ajax och torkat av. Tidningarna sorterade för återvinning i lådan under 

sängen. I vardagsrummet stod fortfarande fem ouppackade flyttkartonger som jag 

försökte skyla med ett randigt påslakan. Kvällen innan lyckades jag få upp taklampan i 

hallen. Väggen där soffan så småningom ska stå gapade tom. Istället stod tavlorna på 

rad och uttryckte min osäkerhet i vilken ordning jag ville ha dem uppsatta på väggen.  

     I tofflorna skyndade jag nedför trapporna, när jag kom ut genom porten sträckte jag 

ut armarna som ett mottagande. Mamma kom gående med handväska i ena handen och 

med en blomma i den andra. Hon gick flera steg före, tvärtemot, hur det alltid har varit. 

    – Han går så långsamt nuförtiden, suckade hon.  

     En tafatt kram, inte för att någon egentligen ville. Pappa höll blicken på trottoaren, 

som om varje betongplatta var en utmaning att förflytta sig till. 

    – Det är tungt, sa han och drog efter andan. 

     Jag tittade på gatan, försökte förstå vad det tunga var. Armkrok gick vi tillsammans, 

mamma stod vid porten, blängde med ögonen, slängde med väskan. 

    – Vad långsamt du går, sa hon, kanske på pin kiv, efter alla år hon hade halkat efter.  

    Hon lutade sig mot fasaden, suckandes, tittade hon sig omkring. 

    – Ja, inte är det som förr, då kunde man röra sig med lätthet och oj, vad det brusar av 

bilar här, sa hon. 
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    – Jag ska göra mig av med bilen så fort som möjligt och börja cykla istället, svarade 

jag. 

    – Jag kan inte cykla längre.  

    – Varför inte det?  

    – Jag är för gammal.  

    – Finns det någon åldersgräns för att cykla?  

     Som om blickar kunde döda. Jag avstod att späda på mammas dåliga humör, valde 

istället att prata om det enkla som väder.  

     Mamma trängde sig in i lägenheten med stånk och stön, sa till en början ingenting. 

Pappa satte sig på flyttkartongen vid chiffonjén och sa ingenting. Mamma ropade, 

pappa reste sig, dukade tallrikar och glas. Fram och tillbaka, följde mammas order, 

nynnandes på sin sång. Lugnet i pappas ansikte hade jag inte sett på länge.  

    – Det går knappt att röra sig i lägenheten, muttrade mamma och insynen från 

grannarna, hur står du ut?  

     Jag filtrerade bort det mamma sa, tittade på klockan, önskade att tiden skulle gå. Om 

jag ändå hade vetat, då hade jag kanske härdat ut med mammas bitterhet.  

    – Här skulle jag inte stå ut, varje rörelse jag gör ser väl varenda människa, sa hon och 

nickade mot fönstret på huset mittemot.   

    – Jag gillar ljuset. 

    – Ljuset?  

    – Ja, solen som lyser upp alla rum.  

    – Alla rum? 

    – Om du ställer dig vid fönstret, skymtar du Katarina Kyrka. 

    – Till kyrkogården kommer jag tids nog. Jag tyckte huset ni bodde i var så fint, varför 

sålde du det? 

    Blå hortensia i kruka. Möjligen hade jag stått ut med murgröna eller svärmorstunga. 

Den uppvärmda pajen på bordet. Sallad och öl. En tallrik låg upp och nedvänd, knivarna 

och gafflarna huller om buller. Jag korrigerade, men sa ingenting.  

     Måltiden åt vi i tystnad. 

     – Det var gott, sa pappa.  

 Mamma tog servetten hon hade i knät och torkade pappa ren runt munnen.  

    – Jag tog med mig kaffebröd, sa mamma.  
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     Hon gick ut i hallen, till väskan hon hade ställt på golvet. Hon hade bakat i 

förmiddags, det var bland det första hon sa. Fyra kubbar, fyra vaniljdrömmar, fyra 

toscabitar, dukade hon fram på ett fat.  

    – Varsågoda, två var. 

    – Det blir bra sa pappa, med ett leende slängde han kärleksfulla blickar åt mamma.  

     För några bullars skull? Irriterad väste jag fram att jag var mätt, jag muttrade något 

om att det största hotet mot västvärldens befolkning var allt socker.  

    – Det är nybakat, insisterade mamma.  

     Jag kapitulerade, föll in i familjemönstret, insåg att det inte gick att komma ifrån, att 

de redan var cementerat i väggarna, trots att jag inte hade bott i lägenheten någon längre 

tid. 

     Mamma bröt en bit av toscabiten, stoppade i munnen, i ögonblicket hon trodde att 

ingen skulle se. För en stund stod jag ut med vanligheten, vi samtalade om släkten och 

om Lina och om Linas karriär och om minnen från tiden då Lina och jag var barn. Jag 

berättade om senaste gången jag träffade Albin, visade nytagna foton och mamma och 

pappa log. Så infann sig tystnaden, inte ett enda störande ord lyckades ta sig emellan. 

Som en strålkastare lyste solen upp deras åldrande ansikten. Kanske den sista 

föreställningen de två spelade tillsammans? 

    – Det var gott det här, sa mamma och bröt tystnaden.  

     I ett svep tog hon resten av toscabiten, förnöjsamt torkade hon sig med samma 

servett som hon torkat pappa ren om munnen. Leendet jag anade, hade jag inte sett på 

länge.  

    – Varför har du inte skaffat någon soffa än? 

    – Jag har inte lyckats ropa in den soffa jag vill ha på auktion. 

    – Vill ha? Ni som hade så fina soffor i huset, den där mjuka sköna i vitt, och hur är 

det med Anna? 

    – Jag vill ha en annan soffa och med Anna är allt bra. 

    – En annan soffa? 

    – En grå, Visingsö. 

    – Det är en ö i Vättern, sa pappa och reste sig upp.   

     Han stöttade sig mot bordet, mumlade något om att pinka. Mamma harklade sig, 

båda följde vi pappa med blicken då han gick rakt in i den vita vägg, där soffan så 

småningom kom att stå.  

    – Men ser du inte dörren, sa mamma irriterat. Blindstyre. 
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     Jag reste mig upp, pappa trevade med händerna, letade efter en dörr som en blind 

söker en öppning. 

    – Herregud, du ser väl toalettdörren, nästan skrek mamma och som hon suckade. Två 

meter åt höger. Åt höger skrek hon, men du vet väl åt vilket håll höger är? 

     Mamma vände sig om, ställde sig vid fönstret och tittade ut. Jag tittade på henne, bad 

tyst, att hon skulle hålla tyst. Pappa slog bort min hand. Från kavlugnt till storm på 

någon sekund. Jag öppnade dörren till toaletten, tände lampan, lyfte toalettringen och 

pekade vad pappa skulle pinka. Färskt i minnet tillfället jag hjälpte pappa i duschen. Har 

jag berättat det, har jag sagt det till mamma. Att jag hjälpte pappa i duschen?   

     Pappa stängde dörren, mixtrade med låset. Mamma himlade med ögonen och 

suckade.  Hon öppnade fönstret på vid gavel. Böjde ut huvudet, tog några djupa 

andetag.  

    – Hur står du ut, suckade hon igen. 

    – Står ut? 

    – Det är så instängt här och varför har du ingen tv? 

     Jag ställde in matresterna i kylen, kom att tänka på tavlorna, i vilken ordning jag 

skulle sätta upp dem. Jag sa inte varför jag hade gjort mig av med tv:n. Jag sa inte att 

jag sorterade sopor, inte heller att jag äter frukost med tänt stearinljus och lyssnar på P1. 

Jag sa inte att jag försöker hämta Albin på dagis en gång i veckan. Inte heller något om 

filosofikursen jag påbörjat på universitet. Jag berättade inte att jag till vintern ska gå en 

kurs hos friluftsfrämjandet och lära mig åka långfärdsskridskor. Jag berättade heller inte 

att jag anmält mig till en kurs hos STF för att bli stugvärd i svenska fjällen.  

    – Men tv, du måste ha tv, jag förstår inte, du har blivit så konstig. 

     Som sura uppstötningar åkte ilskan upp och ned. Jag tog glaset, fyllde med iskallt 

vatten, drack för att döva mig. 

    – Är det så här ofta, sa jag och svalde. 

    – Ibland, suckade mamma och satte sig ned.  

     Jag ställde ned glaset, mamma gnodde händerna. Vi tittade på varandra, på badrums-

dörren, på varandra, uppenbart att vi båda två funderade på pappas framtid. 

    – Pappa ska börja på dagis.  

    – Dagis? 

    – Kommunen har godkänt en plats efter att min läkare skrev intyg om utbrändhet. 

Två gånger i veckan, från och med onsdag. 

    – När fick du besked om det? 
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    – Igår.  

     Knackande från badrummet, vagt, knappt att det hördes. 

    – Hallå, någon där, viskade pappa. 

     Mamma reste sig upp. Hon gick fram till badrumsdörren, ryckte några gånger i 

dörrhandtaget.  

    – Men lås upp då! 

    – Det går inte, sa pappa.  

    – Men det kan väl inte vara så svårt, det har du gjort tusentals gånger förut.  

     Mammas frustration och höga tonläge. Pappa sparkade på dörren och inifrån 

badrummet hördes djupa tunga suckar. Mamma gick fram till fönstret, öppnade, 

stängde, öppnade igen. 

    – Hur står du ut med att bo så nära en kyrkogård? Ojade hon sig. 

     Jag svarade inte. Jag hämtade skruvmejseln från verktygslådan som stått vidöppen på 

sovrumsgolvet i veckor. Jag skruvade isär låset, mamma stod bakom och hejade på, hon 

ryckte upp dörren på vid gavel.  

     Där stod han, en förskrämd liten pojke med byxorna neddragna till knäna. Våta 

avtryck av strumporna mot det gråfärgade golvet. 

    – Har du pinkat på dig, suckade mamma. 

     Skammen sänkte sig, den kom, genom de otätade fönstren, genom ventilerna som 

behövdes rengöras, genom de gamla elkontakterna, eller brevlådeinkastet där ljuset från 

trapphuset strilade in. Jag tog ett steg bakåt, pojken som stod handfallen i badrummet 

hade jag mött flera gånger den senaste tiden. Generat tittade han bort. Mamma klädde 

av plagg efter plagg, tog trasan som låg över badkarskanten, hällde såpa över golvet och 

som hon skurade. Jag lade tillbaka skruvmejseln, sorterade verktygen, vad annat kunde 

jag göra? 

    – Det var höga vågor, ja nästan full storm, hörde jag pappas röst någonstans i 

bakgrunden. Det svämmade över och jag hade fullt sjå med att få undan allt vatten. 

    – Ja, ja, ja, suckade mamma. 

     Hon hämtade extrakläder som hon förvarade i en plastpåse i väskan. Hon vek ihop 

och plockade ned de av kiss våta byxorna. Skammens dimridå. Jag öppnade 

balkongdörren och vädrade. Tittade mot Katarina Kyrka och bad. Till vad vet jag inte. 
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KAPITEL 11 

 

Jag placerade mig i baksätet, spände fast Albin i bilbarnstolen. Såg ut genom bilrutan, 

de avklädda träden, taxichauffören slog igen bildörren. Gruset på gångvägarna anades 

under lövtäcket. Enstaka cafégäster satt med fleecefiltar virade runt benen utomhus. 

Rasslet under bildäcken, taxibilen körde iväg. Fredagsutflykten abrupt avbruten. 

    – Jag står inte ut längre, skrek mamma i luren. 

     Det var i kön till caféet som jag svarade. Albin drog i mig, sökte min 

uppmärksamhet, pekade på chokladbollen doppad i pärlsocker.  

    – Vad är det, väste jag irriterat till mamma. 

    – Han vet inte vem jag är, han frågar hela tiden vad jag heter. Ska jag behöva ha det 

så här, snyftade mamma.  

Jag balanserade kaffebrickan i ena handen och höll Albin i den andra.   

    – Vem skriker i bakgrunden?   

    – Det är pappa, prata med honom du.  

    – Men inte nu. 

    – Hallå, hallå … 

Pappa grät och försökte osammanhängande berätta.  

    – Hon vill inte, jag vill … Snälla kom och hämta mig …. Jag vill åka hem. 

    – Jag vill inte ha fika. Jag vill ha godis, sa Albin och drog i mina byxben. 

     På det hela taget blev allting för mycket. Jag blundade, lutade mig tillbaka mot 

ryggstödet i taxibilen, lyssnade på musiken som vagt strömmade ur högtalarna.      

     För bara någon timme sedan flockades Albins dagiskompisar omkring mig, nyfikna 

var och en på sitt sätt, försökte de fånga min uppmärksamhet.  

    – Är du Albins pappa? Vad heter du? Har du fler barn? Hur gammal är du? Vilken fin 

skjorta du har? Får jag leka med er?  

    – Min farfar är i himlen, sa en av flickorna och tittade mig i ögonen, som om hon 

letade efter mina tankar. Han var längre än dig och hade skägg, fortsatte hon. 

    – Min farfar är inte död, han står här, sa Albin, stolt. 

    – Min mormor var här och hämtade mig igår, sa en av pojkarna. 

    – Det var hon inte, sa Albin. Jag har aldrig sett din mormor. Du ljuger. 

    – Min farfar är en ängel, sa flickan och viftade med armarna och dansade på änglars 

vis. 

    – Jag ljuger inte alls, hon var här, fast utklädd. 
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     Jag ryckte till, tittade upp, Albin räckte fram den halvätna chokladbollen. 

    – Farfar, jag tyckte inte chokladbollen var god. 

    – Jag måste ringa din pappa och säga att vi kommer hem tidigare än tänkt. 

    – Varför då? 

     Ja, varför då? Taxichauffören sneglade på mig i backspelen. Jag undrade, hur skulle 

han svara på samma fråga? 

    – Farfar, farbrorn som kör bilen har lika gammalt hår som du. 

    – Hm … 

    – Han som kör bilen, har lika gammalt hår som du. 

     Albin ryckte i mig, drog i mig, pekade på allt vi åkte förbi. Jag böjde mig ned, kände 

hans hand smeka fram och tillbaka över mitt hår.  

    – Du skulle ju äta middag här, du lovade, hörde jag David sucka i andra ändan. 

    – Ja, men saker och ting … 

    – Albin och jag fixade efterrätt igår. 

    – Jag behöver ta mig till farmor, du vet att farfar …  

    – Ja, ja, avbröt David. Det är som vanligt. Vad kallas det nu, en frånvarande far. 

     Han lade på luren, jag tog Albins hand, pratade och försökte hålla honom vaken. Jag 

sjöng och gissade färger på bilarna som åkte förbi.  

     David stod med armarna i kors och väntade på parkeringen. Han öppnade bildörren, 

kopplade loss säkerhetsbältet, lyfte upp Albin och under hela tiden sa han ingenting. I 

köksfönstret såg jag konturerna av Anna.  

     – Är mamma här, frågade jag.   

     – Ja, vi hade tänkt överraska med en familjemiddag. Det hade varit kul för Albin att 

träffa både sin farmor och farfar samtidigt.  

     Albin vinkade, jag vinkade, David vinkade inte. De klev in genom porten, jag såg 

ryggtavlorna. Frånvarande far. Orden satte sig på tvären i hjärnan.  
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KAPITEL 12 

 

– Det var på tiden att du kom, suckar pappan.   

     Han går in med skorna, jackan behåller han på. Pappan sitter nedsjunken i fåtöljen. 

Han vädrar näsan, instängdheten gör att han går fram till fönstren, drar upp 

persiennerna, öppnar balkongdörren, funderar på var mamman är. Pappan reser sig, går 

ut i hallen, tar jackan från klädhängaren, öppnar ytterdörren, kliver över tröskeln med 

filttofflorna på. 

    – Men pappa, säger han och går efter, griper tag i pappans arm. Vart ska du?    

    – Jag vill hem.  

    – Du är hemma, säger mamman som kommer gående i hallen.  

     Han låser dörren, leder pappan tillbaka till fåtöljen i vardagsrummet, tänder 

taklampan, slår på tv:n, går ut till köket, sätter på kaffebryggaren och var fan är Lina? 

Mamman lägger sig raklång i soffan, drar filten över sig, den randiga yllefilten han gav 

mamman i julklapp.  

    – Kan du tala om för mig vad det är för jävla kärring som ligger där borta och bölar, 

säger pappan. 

    – Håll tyst på dig, svarar mamman. 

    – Jag vill inte ha henne här, säger pappan högt och slår knytnäven mot stolskarmen. 

Hör du det, jag vill inte ha henne här. Ta bort henne. 

     Han går ned på knä, sväljer några gånger, ser sig omkring, funderar, vet inte riktigt 

vad han ska göra. Pappan slår och slår vilt med handen i luften. 

    – Hör du det. Jag vill inte ha henne här. 

    – Men pappa, det är din fru. Hon är ledsen, förargad skärper han tonen. 

     Och var ska han vara, vid soffan, vid fåtöljen, för vem ska han finnas till. Helst 

önskar han att golvet öppnar sig. Som en rutschkana spolas han ut i havet. Guppar på 

vågorna. Göra precis det han vill. 

    – Min fru, vad säger du, nästan viskar pappan.  

    Pappans ansikte går från vredesmod till sorg, i soffan gråter mamman ut sin 

förtvivlan. Dunkandet från klädkammaren, försöker han värja sig ifrån.  

      

     Pst, släpp ut mig, vilket, jävla dårhus det här är. Jag vill härifrån. Jag kvävs här 

inne. Men öppna då för fan, öppna. 
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Pappans utforskande blick, förbryllad som om mamman är någon annan än den hon är.      

     – Jag var din fru. I nästan sextio år var jag din fru. 

     – Jaså, jag känner inte igen dig.  

     – Nej, du gör inte det, säger mamman. 

     – Var bor du då? Som om han inte förstår eller uppfattar det hon nyss sa.  

     – Jag har bott här tillsammans med dig, i många år. 

 – Jag bor inte här. Jag vill hem, snälla, ta mig härifrån. 

     Och så håller de på. Var är ditt hem, säger den ena, jag vill hem säger den andra. Han 

går ut i badrummet, låser dörren, släcker lampan, andas. Spolar, harklar sig, sköljer 

munnen, spolar igen, tänder lampan, öppnar dörren. Dunkandet från klädkammaren gör 

att han knappt står ut, och var fan är Lina? 

     – Skulle inte Lina komma, utbrister han där han står på tröskeln till vardagsrummet. 

    – Lina, säger mamman och tittar på honom.  

    – Du sa att vi båda skulle komma hem omedelbart, att det var angeläget. 

    – Angeläget? 

    – Men mamma, hur mår du egentligen? 

      

     Hur jag mår, hur mår jag egentligen, han frågar hur jag mår. Jag är avslöjad. Bit 

ihop nu, inga bittra tårar, det har jag lovat mig själv. Som hjärtat dunkar, måtte han 

inte höra det. Jag lägger handen över, så fäster jag blicken på väggen, fäst blicken, men 

var är tavlan, var är porträttet på Nils? 

 

– Hon ska vara med på skype. 

    – Skype? 

    – Ja, jag vet inte, hon sa att du kunde det där med skype. Exakt klockan sju och vad 

är klockan nu? 

     Irriterad slänger han upp torra bullar på ett fat, häller kaffe i kopparna, en skvätt 

mjölk, i kylskåpet hittar han mörk choklad och klockan är någon minut över halvsju.  

      

     Han är sur, han tycker jag är hopplös. Nu går det inte längre, de förbannade 

tårarna, de kommer, öser som värsta skyfallet. Om jag gömmer mig under filten. Ingen 

idé, det är snart orkanstyrka. Hur ska jag skydda mig? Jag som kände mig så 

förberedd. Varför frågade han hur jag mår? Var tusan är paraplyet och 
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gummistövlarna. Så typiskt mig att glömma dem. Skärp dig nu, vilka ord ska jag välja 

för att visa mig stark?  

 

– Jag tänker inte bära det här själv längre. Hör du mig, jag tänker inte bära det här 

längre. Se till att ordna det där med skype nu. 

     Han reser sig upp, pappans blick har fastnat i tv:n, mamman ligger med knäppta 

händer i soffan och stirrar upp i taket. Han hämtar den laptop han gav till mamman i 

sjuttiofem årspresent och ställer på köksbordet.  

     Han minns inte när familjen senast var samlad. Han väljer att se det så, även om Lina 

är med på skype. På stolen bredvid sitter mamman, mitt emot mamman sitter pappan. 

Fasta platser, närmast fönstret, som alltid, med bäst utsikt. 

    – Det där är Linas plats, säger mamman och tittar på honom. Ska du inte sitta på din 

plats?  

    Mamman nickar på den tomma platsen intill pappan. 

    – Men herregud, det där hör ju barndomen till. Jag sitter var jag vill. 

    – För min skull, säger mamman och lägger handen varsamt på hans arm.  

     Pappan reser sig upp, mumlar något om fåglar, går fram till kylskåpet, tar fram osten, 

skär i små, små bitar. Mamman ber pappan bestämt att sluta, ber pappan att sätta sig på 

sin plats. Pappan muttrar, gör som hon säger, sätter sig ned men är ändå inte på plats. 

Lugn och samlad sitter mamman med händerna i kors, vilar dem mot bordsskivan. 

Ovädret har dragit förbi. Han reser sig upp, flyttar till platsen som mamman vill för att 

hon ska behålla sitt lugn. Han lyfter pinnstolen, inunder är hans namn inristat, precis 

som det alltid har varit och så som han minns.  

     – Vad är det som är så angeläget, säger Lina, jag kan inte vara med så länge, jag 

behöver bli klar med en rapport inför morgonens styrgruppsmöte. 

     Otåligt reser sig pappan, myror i benen funderar han och iakttar pappans mixtrade 

med handtaget till balkongdörren. Mamman snäser åt pappan att återigen sätta sig. Oj 

vad hon tjatar och omedvetet hasar hon stolen i sidled, för att komma närmare det enda 

hon har kvar.  

     Väggklockan är kvart över sju, om några minuter är allt över och saker och ting är 

inte längre vad det var. 

    – Pappa har något att berätta, säger mamma och korrigerar sig på stolen, rak i ryggen 

sitter hon upprätt med blicken fastnaglad på fast punkt.  
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     De utbyter blickar, Lina och han, för ett ögonblick känns det precis som när de var 

barn. Mamma har något att berätta, pappa har något att berätta, nyfikna satt de på 

köksstolarna, med förväntansfulla blickar, väntande på vad som skulle sägas. 

Semesterplaner, utflykter, något om mormor och morfar, farmor och farfar, eller att 

pappan hade fått nytt jobb.  

     Pappan går ut i vardagsrummet, in i hallen, över tröskeln till köket, fram till balkong-

dörren, lutar sig mot dörrkarmen. 

    – Berätta nu då. 

     De stammande försöken, ur förvirringen stiger tystnaden, en grå tystnad som dryper 

längs väggarna. Blickarna flackar, finns inget längre att fästa dem vid. 

     Pappan tar sats, som om han kräks orden ur munnen. 

    – Jag har vänstrat … 

    – Vänstrat, säger Lina?  

    – Ja, otrogen, under hela er förbannade uppväxt, säger mamman högröd i ansiktet. 

    – Men gå och gör läxorna, skriker Lina åt sin dotter.  

     Det är det sista han hör, innan allt blir svart. Han trycker några gånger på 

tangenterna, slår uppgivet med handflatan på. 

    – Men vad gör du, utbrister mamman.  

    – Hon kan väl inte lägga på, svarar han. 

     Upptäckten av att batteriet laddat ut, att det var hans fel, att det var hans ansvar att 

kontrollera allt innan de satte sig tillsammans runt matbordet. Förvånad över att han inte 

känner raseri, förvånad över att han snarare känner förvåning. Han värjer sig för 

mammans blick, samlar ihop och försöker sortera allting som han har hört.  

     Under hans uppväxt fanns en annan kvinna. Aldrig att han hade anat det, aldrig att 

han hade trott att det kunde vara så. Att pappa hade haft en annan kvinna. 

    – När berättade han det? Säger Lina, uppkopplad igen. Pappa är ju inte vid sitt sinnes 

fulla bruk, viskar hon. 

     Han tycker Lina ser lustig, hon sitter nära kameran vid sin pc, hela ansiktet täcker 

skärmen, varje por syns i detalj.  

    – För drygt ett år sedan. 

    – Varför har du inget sagt något förrän nu? 

    – Jag visste inte, jag kunde inte. Jag har varit så vansinnigt rasande arg och 

förbannad, men det räcker nu. 
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     Pappan går ut på balkongen, sätter sig på stolen intill fågelmataren som pendlar av 

vinden. Den tunna månskäran, träden som glesats ut, löven irrar omkring på marken. 

Mammans livsleda, utmattningen och på det sätt som mamman förhåller sig till pappan. 

Saker och ting faller på plats. 

    – Men är allt detta sant, är du säker på att det inte har med sjukdomen att göra, säger 

Lina. Att pappa bara hittar på? 

     Mamman drar i ringen, sliter i fingret, reser sig upp, går fram till diskhon och spolar 

kallt vatten.  

     – Ska jag behöva ta hand om honom nu, ska jag behöva göra det, ta hand om någon 

som gjort mig så illa? 

     Hon nickar mot pappan som sitter på balkongen. Allt rör sig utom pappan. 

    – Om han ändå hade sagt något tidigare. Åh, jag blir så arg, skriker mamman och 

kastar ringen på diskbänken.  

    – Har du körkort, frågar pappan som kliver in från balkongen och går mot bordet.  

     Han tittar på pappan, har ingen aning om vad han ska säga. Han vet heller inte vad 

han ska svara på frågorna som Lina har.  

     – Har du bil, frågar pappan. 

     – Ja, jag har bil, svarar han lugnt.  

     – Kan du vara hygglig att köra mig hem då. Jag börjar bli trött.  

     – Lite senare, svarar han, lite senare.  

     Han skjuter glasluckorna åt sidan, lutar sig över balkongräcket. Det var bara en gång 

det hände, bara en gång och han kände ingenting. Egentligen var det inget som hände, 

ett ögonblicks verk på en plats som han knappt inte längre minns. Inga känslor 

inblandade, intalar han sig själv. Och på den där tjänsteresan, det hade jag nästan glömt. 

Var det Marie hon hette och varför dök det minnet upp nu. Det var nog bara två gånger, 

inte alls som pappan. Otrogen i hela sitt liv.  

    – Vad är tavlan? Säger mamman och pekar mot den kala väggen. Det fina porträttet 

på dig?  

     Hon tittar på honom, han hoppas att mamman inte hör hur det bankar på dörren till 

klädkammaren. Han tänker inte berätta att porträttet skriker hemskheter i hans öra. 

    – Ett gammalt porträtt från stenåldern, var inte så nostalgiska, suckar Lina. Du har väl 

ställt undan det någonstans. 

    – Nej, det har jag inte gjort, det vet jag sannerligen att jag inte har gjort. 

     Han känner efter i jackan att mobilen och plånboken ligger där de ska.  
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     – Hej, säger han och ger mamman en flyktig kram.  

     Pappan sitter i fåtöljen och stirrar på tv:n då han stänger igen dörren och känner efter 

att den är låst.  

     Ensamma sitter pappan och mamman kvar i lägenheten bland minnen.
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