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Abstract 

 

Detta är ett utdrag ur ett romanprojekt under arbete. Romanen har arbetsnamnet Fronten, och är 

skriven i dagboksform. Det är 20-åriga Majken som för ordet.  

 

Intrigen tar avstamp i att Majken påbörjar en utbildning och där möter människor och situationer 

som ruckar hennes banor, och knuffar henne i nya riktningar. Den inlämnade texten utspelar sig en 

bit in i romanen, och rör sig framåt mot slutet av berättelsen (men inte ända fram till slutet).  

 

Majken har tidigare haft svåra ätstörningar men är när berättelsen börjar frisk, eller åtminstone 

friskförklarad. Rent medicinskt är hon inte längre ätstörd, samtidigt som hon ännu inte har blivit fri 

från sjukdomens mönster; tvångstankar, skrev självbild och dålig självkänsla. Kanske kan man säga 

att hon befinner sig i en gråzon mellan sjuk och frisk, fortfarande i en kamp. Hon vet inte vem hon är 

och hon vet inte vart hon är på väg. Eller uttryckt på ett annat vis: det sjuka och det friska brottas 

inom henne.  

 

Min ambition är att gestalta den här kampen. Den pendlande utvecklingen. Framstegen och 

bakslagen. Jag tänker mig att romanen skildrar en efterverkan, ett efterskalv till själva den stora 

krisen som var sjukdomen. Nu försöker Majken bygga upp en ny identitet, bortom sitt sjuka jag. Det 

är också en text om att bli vuxen, och om vänskapens kraft. 
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Jubel och applåder, sensationen är ett faktum: JAG HAR TAGIT DYKCERT!  

Och jag är så glad, jag är så stormande lycklig faktiskt (haha, mitt flin på gruppbilden som vi 

tog efteråt … typ uppe vid öronen …) kanske för att adrenalinet fortfarande rusar genom 

kroppen, värsta kicken, jag kom hem för bara några minuter sedan. Och kastade mig ner här för 

att skriva. Direkt ösa på. För jag vill försöka berätta hur det var idag, fånga känslan. Bevara 

den. Allt det fantastiska. Glädjen. Innan den vanliga skiten sipprar in, jag märker ju redan hur 

tankarna drar iväg åt olika håll. Den där jävla kexchokladen som Janne bjöd alla på efteråt för 

att fira. Varför måste alla alltid fira allting med att stoppa grejer i munnen? Feta äckliga grejer. 

STOPP. Låt mig nu får stanna kvar i min glada bubbla. I dykbubblan, luftbubblan. Blockera det 

andra, du kan det, Majken. Du är stark. Du är lugn. Du mår bra. Berätta om hur det var istället. 

Jo, okej.  

Så här var det: Hanna hämtade upp mig kl 7.45 i morse. Vi skulle vara ”buddies”, det hade 

Janne redan sagt, så då var det ju himla smart att vi åkte till dykplatsen tillsammans. Och 

teamade ihop oss. Vi var fnissiga och jag blev kissnödig hela tiden. Var inte direkt superfint 

väder heller. Utan kallt och blåsigt, ännu mer ute vid kusten. Vågorna slog in mot klipporna, 

och upp på bryggan. Ganska långt ifrån de där tropiska vattnen som Janne visade bilder ifrån 

senast … inga barriärrev här, om man säger så. Utan Östersjön. Och ISKALLT. 

Men vi trotsade såklart kylan och blåsten. Kände oss som soldater i frontlinjen när vi 

marscherade iväg. Det var Hanna som sa det, soldater i fronten, och jag skrattade till och sa JA. 

Exakt!  

Vi drog på oss våtdräkterna. Viktbälten, västar, tuber.  

Alla i gruppen var med. Det var en sjyst känsla när vi förberedde oss, liksom avspänt men 

fokuserat.  

Och sen blev det ännu bättre!  

Jag och Hanna gjorde buddy check. Kollade allt noga: att viktbältet satt ordentligt, att västen 

gick att blåsa upp, att regulatorerna var ok med mera med mera. Janne berömde oss, och det var 

ju lite kul. Sedan var det dags att dyka. Mitt livs första riktiga dyk. I havet. Jag gjorde ett gigant 

step ut från bryggan och tumlade runt i vattnet. Jag hängde upp och ner och bubblorna yrde runt 

omkring. Och jag kände … WOW. Såklart var kylan en chock mot ansiktet, det kalla vattnet 

daskade rakt emot. Och så var det ganska grumligt, bottenslam virvlade upp. Men ändå, när jag 
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yrde runt där som ett litet plankton … det var så … härligt. Häftigt. Overkligt. Som om jag 

befann mig i en dröm, en vänlig dröm. Liksom förflyttad till en annan dimension. Helt 

kroppslös. Fri. Som att jag hade släppt taget, kopplat loss mig – och det var helt underbart. 

Också när jag fann balansen, och planade ut.  

Gjorde tecken till Hanna: ok! Och hon till mig: ok! 

Och sen var vi värsta proffsen. Närå, men det gick bra. Masken av, växelandas, hitta jämvikt. 

Var förstås rätt annorlunda mot i bassängen, bökigare med den tjocka våtdräkten och den dåliga 

sikten. Men ändå lätt. Jättelätt.  

(Halleluja nu låter jag ju typ nästan religiös och det är jag kanske också, dykfrälst.) 

Efteråt tog vi den där gruppbilden. Och mitt leende. Jag ser så löjligt glad ut där jag står 

bredvid Hanna. Nästan som om det är fejk. Idiotisk tanke men ändå: Vad gör Viktor nu? Jag 

måste sluta hoppas. Det är ju kört. Elena och han är ett par nu. Jag måste gå vidare, sluta tänka 

på honom. Efter sommar är det praktik. Fyra månaders praktik. Då behöver jag inte se honom 

varje dag. Gud så läskigt med praktiken. Hur ska det gå? Jag är rädd. Jag vågar inte intervjua. 

Jag hatar kexchoklad. Satan vad kallt det är i lägenheten. Jag måste sluta, jag måste ta en varm 

dusch.  

Hej igen, jag har tagit den där duschen nu, i typ en halvtimme (förlåt miljön förlåt klimatet 

förlåt jorden jag ska inte duscha på en vecka iaf inte kokhett) Ville bara säga att JAG ÄR 

DYKARE NU. Det kan ingen ta ifrån mig. Den striden vann jag. Så fuck off.   

* 

Det är mitt i natten eller snarare väldigt väldigt tidig morgon.  

Jag vaknade för en stund sedan och jag kommer inte att somna om.  

Och jag tänker inte få panik för det.  

Jag minns vad Johanna sa en gång, om det här med att vakna på natten. Att istället för att se på 

det som ett problem försöka omvandla det till något bra. Till en kravlös stund. Att göra vad 

man vill på, i skydd av mörkret. Måla, fundera, komponera, sa hon. (haha, suck, ja Johanna 

gillar ju att man är kreativ … sorry för att jag gör dig besviken på den punkten. Också. Här 

komponeras ingenting, här är tyst som i graven) 

Hur som helst så är klockan typ tre.  

Och jag sitter vid mitt skrivbord och ser ut över innergården.  
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Det är släckt i alla fönster utom mitt, och något till (galna tanten på våning tre?). 

Mamma och jag hördes idag.  

Jag vet inte varför det är så svårt att prata med mamma, varför jag blir så irriterad på henne hela 

tiden. Och sen så ledsen.  

Jag kan längta efter henne så att det gör ont.  

Men sen blir jag sur.  

Även om jag bestämmer mig verkligen BESTÄMMER MIG för att vara SNÄLL, en snäll 

dotter, blir jag sur.  

Ännu mer när vi träffas. Det skrynklar ihop sig inombords av bara tanken på att ses. Som en 

kramp. (Lite festligt, eller mest sorgligt: först skrev jag kram. ”Som en kram”. Tänk om det var 

så, att det kändes som en kram istället som för kramp.)  

Men känslan inför, och känslan efter, är kramp. Eller att något hela tiden skaver.  

Och jag har svårt att skriva det här jag vet inte vad jag ska skriva vart jag är på väg.  

Men det blev ju ett helt ok telefonsamtal med mamma!  

Nu ska jag tänka på det istället. Att det blev helt ok.  

Jag berättade ju lite mer ingående om uppdyket. Eller inte särskilt mycket. Men jag sa att det 

var häftigt att rotera i vattnet. Jag betonade hur säkert det var. Hur noga vi kontrollerade 

utrustningen innan vi dök i. Hur erfaren instruktören är.  

Jag kunde ha berättat mycket mycket mer.   

Sagt det där om friheten, om känslan av att koppla loss sig från allt.  

Hur otroligt befriande det var att liksom… uppgå i vattnet. Vara ingenting.  

Fast jag sa inte det, för jag tror att hon hade blivit orolig då.  

Hon hade tolkat det som att jag … inte ville.  

Som att jag inte ville finnas mer.  

Vill jag? 

Jomen det vill jag.  

Jag vill leva.  

Så mycket roligt och spännande att se fram emot: 

1. Resan till mallis med Edit! (15-19 maj) 

2. Sommarfest med klassen! (3 juni) 
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3. I höst: praktik! 

4. I framtiden: Hm. Massor av dykning dykning dykning kanske? Ta en massa olika certifikat 

(advanced, rescue, dive master, instruktör) och åka på resor med Janne, först till västkusten och 

sen över hela världen och särskilt till Stora barriärrevet och simma med sköldpaddor och hajar. 

Typ.  

Alltså ja, praktiken. Det är ju superspännande. Jag ska vara på en tidning. Jag läser den på nätet 

varje dag nu, vill ju ha kollen innan jag kommer dit.  

Folk verkar skitduktiga där, och alla ser hur coola ut som helst på sina bylinebilder.  

Det känns skitjobbigt. Fast det orkar jag inte bry mig om nu, det får gå som det går.  

Klockan är tjugo över tre. Galna tanten på plan tre har släckt. Och jag tror faktiskt att jag 

kommer kunna sova lite mer. Eller åtminstone ska jag ligga på rygg i sängen och blunda och 

tänka på hur det kändes när jag klev ut från bryggan, rakt ut i vattnet. Plasket och hur jag sedan 

tumlade runt och luftbubblorna frasade runt omkring.  

 

* 

 

Bakslag.  

Tänk att jag ändå inte kunde låta bli att hoppas. Att något skulle hända med V på festen. Att 

han skulle … nyupptäcka mig?  

Inse att det är mig han är kär i, att det är mig han vill ha?  

Trots att jag visste att var kört.  

Trots att jag hade bestämt mig. Lovat Edit till och med.  

Och ändå. Hoppades jag.  

Det var en så fin dag. Vi hade åkt buss till Filips sommarhus, hela klassen. Vi lagade mat 

tillsammans (buffé … jag hatar buffé, hur ska man veta vad som är lagom? en portion?) och åt 

utomhus och syréndoften låg tung över borden.  

Och åtrån slungades över mig varje gång jag såg honom. V.  

Och jag såg honom hela tiden.  

Jag hade satt mig så att jag hade honom rakt i siktet.  

Han glittrade.  
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Mitt hjärta bultade och värkte.  

Jag kände: jag älskar V. Jag kan inte leva utan V. JAG VILL HA V.  

Och när han gick på en promenad med Elena, följde jag efter, några meter bakom.  

Sen förstod jag ju hur pinsamt det var.  

När Karl sa det där om förnedring. Att du ska inte förnedra dig Majken. Hänga efter V sådär. 

Han skiter ju i dig. Fattar du inte det? Att det är Elena han är kär i.  

Jag blev sur då. Karl, vad fan vet han? Om mig, om V, om nåt.  

Gud så trött jag är. Det börjar kännas att jag snart har dygnat.  

Förresten har jag skitdåligt samvete över att jag blev sur på Karl. Han hade väl rätt. Det var 

förnedrande. V gav mig fingret.  

 

* 

 

Jag har dansat. Jag har sjungit. Jag har skrattat. Jag har haft KUL!  

Jag och Edit, gled genom natten.  

Nya Majken! Here I come.   

Slutgiltigt befriad från V!  

För evigt och alltid FRI!  

Tack vare Edit. Min vägvisare och sol.  

Men om vi tar det från början.   

Kära fina Edit kom hem till mig igår.  

Egentligen hade vi tänkt ha Stranger things-maraton med säsong tre. Det har vi ju pratat om i 

tusen år.  

Fast jag började direkt böla över V, Edit hann inte ens ta av sig jackan. 

Jag grät som en fontän.  

Över den pinsamma festen.  

Över att han fortfarande väcker så starka känslor i mig. Att jag blir vrålkåt och multiledsen och 

så galet lycklig av att se honom. Allt på en gång.  

Över att jag aldrig kommer sluta älska honom. Han har ristat sig in i mig. En glödande 

tatuering på hjärtat.  
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Men då sa Edit att hon var dödstrött på att höra om V.   

Hon drog korken ur vinflaskan o sa att nu måste vi ta i med hårdhandskarna. Eliminera den där 

hopplösa typen. Bli fulla och glada.  

O så blev vi det.  

Edit tjatade om att det fanns massa snygga killar därute, tusen alternativ. Vänta bara får du se. 

Kukar åt höger och vänster.  

Henkes lutade åt vänster, upplyste hon om.  

Jag sa till henne: du är klokast och finast och smartast. Du leder mig när jag går vilse. Du är 

min VÄGVISARE och SOL.  

Hon skrattade då, som om jag skämtade.  

Vi blurrade om en massa skit. Kukar mest. Eller det är ju främst Edits område. Jag har ju bara 

sett en enda. V:s. Men den var jättefin, sa jag och Edit suckade och fyllde på mer vin.  

Sen bestämde vi oss för att gå ut! På krogen! Eller vart som helst, bara ut på stan.  

Och så drog vi omkring och bjöd varandra på roliga drinkar.  

Sen ringde vi efter Henke och Karl och så var vi plötsligt ett helt gäng. Som dansade sjöng 

skrattade!  

Som hade KUL! 

Eller först hände det här: jag ville ABSOLUT att vi skulle ringa V också.  

Jag sa, tjöt, tjatade på Edit: vi måste ringa V! Han måste komma! Jag dör om vi inte ringer V! 

Då tog Edit mig i handen och så gick vi ner till vattnet och gjorde en typ ceremoni.  

En anti-V-ceremoni.  

Stod där på kajen och såg ut över det svartblanka vattnet och jag upprepade det Edit sa. Skrek 

jag efter henne: Att jag SKIIIITER I Viktor Lundgren. Han är en TÖNT. Han är INTE VÄRD 

MIN KÄRLEK. Jag är FRI! Jag är NYA MAJKEN.  

Sen mötte vi upp med gänget och sjöng karaoke i källaren på nån sorts asiatisk krog. Hur kul 

som helst! Jag är jättehes nu, har sandpapper i halsen och skavsår på hälen. Jag sjöng Hallo 

med Adéle. Hallo from the other side. Hur passande som helst.  

Jag är på andra sidan V nu.  

Nej men det är klart att jag fattar att det inte hjälper att stå och gasta nere i hamnen. Att det är 

så enkelt. Eller är det?  
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Edit påstår det.  

 

* 

 

Nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv.  

Alltså det där lät ju pretentiöst – men på sätt och vis är det väl ändå sant? 

Jag sitter vid köksbordet i min ”nya” lägenhet, en tvåa, hyrd av en på tidningen som ska vara 

tjänstledig ett halvår = perfekt tajming.  

Den är fin! Många växter och sånt som jag ska försöka att inte ta död på.  

Imorgon börjar praktiken.  

Jag är skitnervös.  

Men hallå, samtidigt: jag tänker så här: Jag är här för att lära! Jag kan inte kunna allt på en 

gång!  

Så jo jag är nervös men ändå rätt lugn. Det kommer att greja sig. Det sa Karl också när han 

hängde med mig till tåget. Att det kommer att greja sig Majken. Du är ju jätteduktig och bra, 

bättre än du tror.  

Det var gulligt sagt tycker jag.  

Edit åkte till sin praktikplats redan i söndags (tv, såklart. hon kommer bli stjärna direkt).  

Jag och Karl (och Henke förstås) var hemma hos henne i lördags på hej-då-kväll.  

Det är så SORGLIGT. I fyra månader ska vi vara i olika städer, i olika delar av landet.  

Hur ska jag klara mig utan Edit? Mitt stöd i livet. Min snitsel genom snåren. Min vägvisare och 

sol. Men gud så kul vi hade på hej-då-festen! Vi blev jättefulla och hade disko och Karl tappade 

mig i elementet, jag böjde mig bakåt så där som jag gillar att göra (typ nästan gå ner i brygga) 

och jag trodde att han höll emot. Men det kan man ju fatta att han inte orkade, jag är ju så tung. 

Har en bula i bakhuvudet nu. Så det var ju lite tragiskt.  

Fast som sagt: KUL. En riktigt kul kväll. Och sorglig.  

Och sen följde alltså Karl mig till tåget och hjälpte mig att baxa (stavas det med x??? jo men 

det gör det nog. backsa ser ju helt knäppt ut) in resväskan och ryggsäcken.  

Edit tror att Karl är kär i mig.  

Viktor är ihop med Elena förresten. Blev det ganska direkt efter festen hos Filip.  
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Men det är helt ok. Jag är FRI från honom.  

 

Det har varit en jättefin sommar med gänget. Jag, Edit, Karl och Henrik. Vi har hängt på 

klipporna, ätit bullar och pizza och överblivna mackor från kaféet som Edit jobbar på. Jag har 

jobbat på en kyrkogård, gått och räfsat och luckrat bland gravarna. Låter inte så kul kanske men 

det var faktiskt härligt. Tidiga mornar. Ute i alla väder.  

O sen på eftermiddagarna: hänget med gänget.  

Jag har lagt på mig. Dagens understatement.  

Jag vågar inte väga mig.  

Men jag skulle säga att jag gått upp minst tre kilo kanske fem.  

Och det är helt OK.  

Och nej, jag ska inte väga mig. Aldrig mer i livet. Vågen är en fiende. 

Men säkert fem, kanske sju kilo? Har jag gått upp.  

O när paniken kommer över det (den kommer hela tiden) tänker jag på dykningen. Hur jag 

glider framåt. Hur ingenting väger, ingenting märks där under ytan. Solstrålarna strilar och 

bryts och allt är snällt och mjukt.   

 

Ps. Karl?  

 

* 

 

Så om jag ska sammanfatta första praktikveckan (skulle skrivit tidigare men jag har varit helt 

SLUT på kvällarna bara velat springa en sväng och sen äta och sen sova, och sen har jag ändå 

inte kunnat sova för allt har snurrat och surrat och kvällen därpå har jag varit ännu tröttare 

segare surrigare och bara tanken på att skriva har fått mig att typ kräkas (OBS! enbart bildligt!). 

Men nu är det söndag. Jag har varit och gympat, finns ett Friskis ganska nära och det var skönt. 

Intensivpass. Inte lika bra som Oskars men ändå en genomkörare. Även om jag såklart är i 

jättedålig form efter sommaren. Äh men vad ska jag säga? Det har varit upp och ner. Jag är nog 

väldigt speedad. Så mycket att ta in. Alla system … alla inloggningar … alla namn … Jag fattar 

inte att det bara gått en vecka, det känns som en månad ett år. Det är tre andra praktikanter här 
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också (Vera, Vidar och Vilmer) och de är förstås superduktiga och snabba och har en massa 

åsikter om allt. VVV. Värsta vinnargänget.  

Min handledare, Jenny, verkar ok.  

I tisdags hängde jag med en reporter som heter Erik ut på jobb. Han är tydligen någon sorts 

stjärna fattade jag efteråt. Tur att jag inte visste det före för då hade jag väl inte vågat säga pip 

ens. Nu hade vi rätt kul, typ garvade åt nåt jag minns inte vad.  

Och i torsdag gjorde jag mitt första egna jobb: en så kallad ”hallå där” med en skolbibliotekarie 

som fått pris. Det var bara en kort artikel med fyra frågor och fyra svar – men den tog hela 

dagen. Jag slet som ett djur! Jenny läste och sa att det var ok. Jag blev skitdeppad efteråt. Ok?  

Problem under uppsegling: Alla går och äter lunch tillsammans. Jag hatar att äta ihop. 

Men Erik är en snygging!  

Edit och jag fejstajmade i två timmar igår. Och så pratade jag med Kalle en stund på kvällen. 

Sen hördes jag och Edit igen. Fast nu känner jag mig nog lite ensam. Ok på artikeln? Ok?  

 

* 

 

Jag har panik.  

Vi har haft praktikantmöte (Jenny + jag + VVV-gänget) o jag gjorde bort mig totalt.  

Jenny frågade hur vi tyckte det var o hur det kändes nu efter ett par veckor osv.  

När det blev min tur blev jag blank i skallen. Tungan kändes som en snigelklump i munnen. 

Alla stirrade på mig. O jag började blurra en massa skit.  

Jag mår så dåligt nu, känner mig som en idiot.  

Alltså jag kläckte ur mig sånt som att åååh, det är jättespännande och roligt att var här, och alla 

är så duktiga och trevliga och har intressant tänk runt publicistik o pressetik osv osv.  

Så smörigt. Så lismande. Så PINSAMT.  

Vad gör jag här?  

Jag längtar hem. Jag längtar efter Loka. Jag längtar efter Edit.  

O när jag hade sagt det där smöriga o knäppa blev jag tyst. Helt stum. Kände mig helt inkapslad 

i bortgjordhet. O det var ju lika dåligt det, eller ännu sämre. Att inte få ur sig någonting. Ingen 

smart reflektion, ingenting. Medan VVV-gänget förstås snackade på o var allmänt briljanta.  
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Så det var SKIT. En katastrof.  

Även om det känns mindre katastrofigt när jag skrivit ner det här.  

Nyhetschefen, Urban, är himla festlig. Ser ut som ett troll. Har ett stort skägg och en liten 

minitofs i nacken. O superbuskiga ögonbryn. Han pratade på en stund om vad som utmärker 

nyhetsarbetet på tidningen. Snabbhet, såklart. Men också korrekthet. Läsarna ska kunna lita på 

det som står i tidningen. Särskilt poängterade han det här med namnen. Hur viktigt det var att 

stava namn rätt. Annars blev folk galna, sa han.  

Sen gick han och tofsen vippade.  

Jag har satt upp en lapp på min lampa: KOLLA ALLA NAMN NOGA.  

Vad mer har hänt?  

Läckerbiten Erik är sjuk. Tråkigt!  

Men gud vad svårt det är att jobba i kontorslandskap. Jag har hörselkåpor. Fast det är som att 

sitta i en burk. Som tur är finns det några ”tysta rum” att smita in i. Typ rum där man får vara 

ifred, och skriva. Så där brukar jag sitta. O det funkar!  

 

* 

 

Edit, Henke, Karl och jag ska SES! Om två helger! Vi har kommit på att om alla åker mot 

varandra lika länge, så kommer vi att mötas i Uppsala. Visst är det en underbar tanke? Att vi 

strålar samman där. Exakt vad vi ska göra vet jag inte men det spelar ingen roll. Jag är så 

lycklig att de finns. De är min lilla familj nu. Plus Loka såklart.  

En annan person som jag ligger här och tänker på: Erik. Vackra, farliga Erik. Flirtar han med 

mig? Det var nästan så att jag fick för mig det igår. På fredagsfikat (som jag såklart inte hade 

tänkt gå på, jag HATAR fredagsfika, ett så onödigt avbrott och alla förbannade längder kanel 

kardemumma vanilj, men som jag ändå gick på för att han kom förbi och sa att häng på. O log 

sådär som han ler). Vi satt bredvid varandra i soffan och jag … nä. Det var förstås inbillning. 

Men jag tyckte att han pressade sitt lår mot mitt. Borde jag lära mig att onanera? Men gud, var 

kom det där ifrån, jag skäms av att bara skriva det här. Men okej då, onanera. Jag vet inte hur 

man gör. Jag förstår inte poängen. Edit onanerar, det vet jag. Inte så konstigt. Hade jag haft 
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hennes kropp skulle jag också tokonanera förmodligen. Eller är jag asexuell? Fast lite tänd på 

Erik.  

Och när jag ändå skriver om sånt: när vi satt där bredvid varandra i soffan, lår mot lår, fick jag 

en tvångstanke om att jag inte skulle kunna låta bli att lägga min hand över hans gylf. Att min 

hand liksom skulle fara ut, och klämma till. Snacka om att jag hade sumpat praktiken då. Hela 

redaktionen satt ju där, på det där fredagsfikat och mumsade kardemummalängder.  

 

* 

 

I går kom Erik förbi igen, stod och hängde som om det var helt normalt att just han gjorde just 

det. Vid just mitt bås. Vi slängde käft. Det är lätt med honom, lättsinnigt, lättsamt. Att garva. 

Erik Markusson. Flirtmästaren. Jag börjar visst bli lite besatt av honom. Han är så snygg. En 

riktig man, 28, 29 år kanske. Bred bröstkorg och en liten vältränad rumpa som man får lust att 

klistra fast handflatorna på, och bara hänga med. Jag smygtog en bild på honom o skickade till 

Edit o hon fattade ju direkt. Sexy. På bylinebilden däremot ser han skittrist ut, som en 

kontorsråtta. Fast ändå lite söt. Herregud vad det poppar upp snygga män överallt plötsligt. 

Killar karlar. Sedan jag började på utbildningen. Från noll till hundra. Eller iaf ett par stycken. 

Typ Viktor och Erik. Och så Karl förstås, men han är mer söt.  

 

* 

 

Erik är upptagen. Vad trodde jag? Att en sådan läckerbit skulle gå omkring och vara lös och 

ledig? Hon är skitsnygg dessutom, hans tjej. Fabulous. Smal med stora bröst och långt, lockigt 

hår. Gigantiska ögon, perfekt plockade bryn. Jag stötte ihop med dem på Åhléns och det blev 

stelt. Akward. Eller nej, det blev det väl egentligen inte. Absolut inget har ju hänt mellan mig 

och Erik. Lite lårkontakt (ev).  

ps. Det här med att onanera. Jag har försökt, en liten stund varje kväll. Och det är bortkastad 

tid.   

 

* 
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VVV-gänget fortsätter att briljera. Alltså gud nu slår det mig, att jag inte tänkt på det förut: 

ännu fler störiga V:n som invaderar mitt liv. Det är ett dåligt omen. Just när jag börjar känna 

mig fri från V, dyker de här tre upp. VVV. Förföljd av V! Finns det inte nån uråldrig tv-serie 

som heter V också? Med onda ödlor som spricker fram, och vill ta över världen?  

Vi hade praktikantmöte igår, som alltid varannan torsdag.  

Och jag kände plötsligt monstret i mig. Gapet som vidgade sig. Slukhålet. Det var skitjobbigt. 

Jag blev rädd.  

Eller om jag ska försöka vara mer konkret (är ju viktigt enligt Olle. att zooma in på konkreta 

detaljer): vi satt i de blåa sofforna vid foto. Man sitter jättedåligt i dem, liksom tippar bakåt. 

Jenny hade med sig ett paket med dadlar. Hennes bror hade köpt dem i Palestina. Han är nån 

form av volontär o att köpa dadlar är ett sätt att hjälpa palestinierna, sa Jenny. Så ät upp dem 

och gör en god gärning! sa hon och öppnade locket. VVV-gänget kastade sig över dem och sa 

mm. vad goda! vad söta! Jag gjorde också det, kastade mig fram och tog en dadel. Och la den 

på bordet. Jag kände de andras blickar. De undrade väl varför jag la den på bordet i stället för 

att stoppa in den i munnen. Så då knuffade jag blocket lite över, så att den inte syntes. Den fick 

ligga där medan jag funderade på om jag skulle äta den, eller inte. Oj, det här blev ju en 

utvikning. Jag hade absolut inte tänkt skriva om dadeln nu. Jag hade tänkt skriva om 

praktikantmötet. Om VVV-gänget, om deras artiklar, om mina. Om kommande projekt. Men 

nu minns jag inte vad vi pratade om. Annat än att VVV-gänget såklart fick massor av beröm. 

Och att jag kände mig dum. Skrattade för högt. Fick tvångstankar om att jag skulle fisa, prutta, 

såg framför mig hur alla skulle låtsas som om de inte hörde, märkte, men hur stanken snart 

skulle bli olidlig. Dadeln brände under blocket. Skulle jag ta den eller inte. Så mycket socker. 

Naturligt, men ändå. Rent socker. Jag var hungrig. Jag ville ha den. Saliven samlades i munnen. 

Men jag kände att om jag tar den, kommer jag ta en till, och en till, och en till. Inte kunna sluta. 

För jag kände hur gapet öppnade sig. Sprack upp. Jag kände monstrets kraft, hur det lurade 

under ytan. Så jag bestämde mig: NEJ. Det blir ingen dadel. Det går inte. Jag får inte. När alla 

reste sig upp, lät jag dadeln glida in i min hand och slängde den i papperskorgen. Så ja, jag 

klarade det. Jag vann kampen. Jag besegrade suget, monsterödlan. Gapet slöt sig. Portalen till 
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the-up-side-down. Samtidigt känner jag mig så jävla ledsen nu. Vilken förlorare jag är. Som 

inte ens kan äta en liten fin solmogen dadel, odlad av en palestinsk bonde på ockuperad mark.  

 

* 

 

Jag gjorde en dum grej idag. Jag hade inte kunnat släppa tanken på dadeln. Jag ville ha den 

ändå. Så fort jag kom till redaktionen sprang jag till papperskorgen o började rota efter den. 

Just då kom Jenny förbi. Det kändes ju skitpinsamt. Hon frågade hur jag mådde och jag sa bra! 

Tack för de jättegoda dadlarna, förresten! sa jag. Tittade hon lite konstigt på mig? Jag vet inte. 

Nästa gång jag gick förbi var papperskorgen tömd. Dadeln var borta. En lättnad faktiskt. Nu 

ska jag inte tänka på den mer. Nu ska jag istället tänka på den SERIE som jag ska skriva. 

Artikelserien. Alla vi fyra praktikanter ska ju skriva varsin artikelserie, och det är hög tid att dra 

igång. Det var ju det vi pratade om på praktikantmötet igår minns jag nu. Jävla dadel. Jävla 

slukhål som suger min energi och min koncentrationsförmåga. Jag måste bli frisk, friskare. Jag 

måste bli FRI. Herregud, lägg kraften på något annat, Majken. Något bättre, något 

meningsfullt. Rädda världen? Eller åtminstone: skriv en artikelserie på minst tre artiklar + 

krönika. Om något jag är intresserad av. Vad fan är jag intresserad av? Dadlar? Äh det är för 

sent för mig att skriva dagbok, jag är trött, måste gå och lägga mig. Ska ringa Edit, och sen Karl 

en kortis, han försökte nå mig när jag var på gympan, han vill väl snacka om vår träff nästnästa 

helg, planera lite kul grejer. Det närmar sig! Det ska bli så KUL! Jag längtar efter mitt lilla 

gäng. Jag borde väl ringa mamma också men det får bli imorgon eller när jag orkar typ nästa 

århundrade.  

 

* 

 

Erik kysste mig i hissen idag. Det är HELT GALET. Men det hände. Det var bara han och jag 

där (såklart) och vi åkte uppåt genom byggnaden. Han tog ett steg framåt. Han pussade mig. 

Hans läckra läppar vidrörde mina, tryckte sig mot. Hissen stannade, dörrarna öppnades, han 

klev ut. Allt gick blixtsnabbt. Men det hände. Och jag fattar ingenting.  
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* 

  

Jag är fortfarande helt darrig. Erik kysste mig i hissen. Edit höll på att dö när hon hörde det. Så 

himla … knäppt. Förresten har hon visst någon liten miniflirt på gång också. En kulturkille. 

Fast absolut ingenting allvarligt, hon har ju Henke.  

 

* 

 

Erik. Sexigast på jordklotet. Rör sig som en gud genom korridorerna. Är han medveten om att 

jag iakttar honom? Säkert. Och att han iakttar mig. Vi kastar blickar på varandra över 

redaktionsgolvet. De gnistrar. De bränner. Jag är orolig för mina bröst, de är ju så platta. 

Jämfört med hennes, hans tjejs. Jag måste släppa Erik. Fast Edit tycker det är kul att jag roar 

mig, att jag behöver det, säger hon. Leka lite, testa. Lapa i sig lite uppskattning, skaffa sig 

självförtroende. Det är tillåtet. Själv har hon ju sin kultursnubbe, Greger. Skäggig, tydligen.  

Karl och jag hörs nästan varje dag nu, och planerar nästa helg. Vi har bokat hotell, och rekat på 

några restauranger.  

Och så har jag kommit på vad jag ska skriva min artikelserie om: Hundar som arbetar. Typ 

narkotikahundar, vårdhundar, blindhundar. Jenny har sagt ja till det, även om hon först sa att 

husdjur var uttjatat. Fast jag lyckades argumentera för min sak! Sa att jag kommer göra det på 

mitt sätt. Angeläget. Personligt. Är det tack vare kyssen i hissen som jag blivit så kaxig? Erik 

överförde sina tigerkrafter till mig. Grr. Hundar som arbetar, alltså. Hundar som gör nytta. På 

ett angeläget och personligt vis. Jag tänker på Loka, all nytta hon har gjort. Lilla fina Loka. Jag 

MÅSTE åka hem på mitterminsträffen, jag måste träffa Loka.  

 

* 

 

Så. Nu har Karl och jag lagt upp ett mysigt program för Uppsalahelgen, med stora luckor för 

spontana infall och att bara driva omkring och vara tillsammans. Prata, umgås.  

Gud vad jag längtar efter mitt sommargäng.  
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Är faktiskt himla ansträngande med praktiken. Kul, men ansträngande. Att arbeta – på riktigt. 

Bli bedömd – i siffror. Det här att det mäts exakt hur många som klickar in sig på en artikel, när 

det sker, hur länge folk läser, hur många som konverterar osv osv. Varje dag får vi mejl med 

hela redaktionens resultat, avdelning för avdelning, artikel för artikel. Mest läst, längst läst, 

populärast.  

Man blir helt besatt! Och totalt knäckt om siffrorna är dåliga och artikeln rasar nerför sajten 

som en sten. Hela min organism går igång på det här tänket. Jag har det i mig. Att mäta. Att 

värdera. Att vinna eller försvinna. Och jag vet att jag inte mår bra av det. Att jag måste hålla 

distansen. Inte fastna i mätträsket, såklart vet jag det. Det är så himla mycket jag vet. Om de 

destruktiva mekanismerna. Och nu behöver jag en paus från siffrorna. För att inte sugas in. 

Monstret lurar i gyttjan. Jag behöver mina vänner. Jag längtar efter dem. Allra mest efter Edit 

såklart. Utan henne är jag halv.  

Karl och jag ska ses på fredagskvällen i något som heter botaniska trädgården, det lär vara fint 

där. Edit och Henke kommer på lördagen, det funkar inte med fredagen för deras del – SNYFT. 

Är lite av en förlorad kväll utan Edit. Men klockan 9 på lördag sammanstrålar vi igen. Jag 

räknar ner timmarna, minuterna.  

 

* 

 

Jag har en pojkvän.  

Jag och Karl är ihop.  

Och det känns HELT RÄTT.  

Eller rätt odramatiskt faktiskt, som om det var meningen, nästan ofrånkomligt. Alla pilar 

pekade i den riktningen.  

Eller som Edit sagt hela tiden: du och Kalle är som gjorda för varandra.  

Jag är tillbaka i lägenheten igen, och på hemresan skickade han typ 20 gulliga mess till mig och 

jag 20 lika gulliga mess till honom.  

Så ja, vi är utan tvekan ihop.  

Så här gick det till: 
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Det började direkt på fredagskvällen, i botaniska trädgården. Var ju bara han och jag. Och en 

jättefin kväll, varm för att vara början av oktober. Vi strosade runt bland figurklippta buskar 

och porlande fontäner och snicksnackade om allt möjligt. Och redan efter en trekvart, timme, sa 

han att det går så lätt att prata med dig. Majken. Det bara flyter på. Jag blir glad av dig. Sa han. 

Och jag sa: detsamma. Jag blir glad av dig också. Karl. Och det var väl ett så kallat förtätat 

ögonblick då. Romantiskt. Där i trädgården. Jag trodde att han skulle kyssa mig. Jag mindes 

mitt hisshångel med Erik. Fast Karl är mycket mer försiktigt. Så kyssen kom inte. Det blev jag 

lite besviken över. Fast sen kom den. På hotellet. Spänningen låg ju i luften hela kvällen, jag 

kände hans uppmärksamhet, hur den var riktad mot mig. Jag kände mig märkvärdigt … säker? 

Attraktiv. Vi hade varsitt rum, tanken var ju att jag skulle dela med Edit. Men han följde med 

mig in till mitt. Och sedan gick han aldrig därifrån. Vi började kyssas. Hans läppar var 

jättemjuka. Inte alls som Eriks. Inte som Viktors heller (mina kyssreferenser). Utan mycket … 

fluffigare på något vis. Som mogen frukt. Ingen vass skäggstubb som V, utan renrakade, lena 

kinder. Vi började ta på varandra. Det kändes jättestelt och ändå inte. Han stannade upp och sa 

att han var nervös. Att han var rädd att inte räcka till. Han menade att få upp den, att det inte 

skulle gå. Jag blev förbluffad över hans öppenhet, att han visade sig så skör. Då kunde jag 

berätta om mina kroppsvåndor. Den sladdriga magen. Brösten. Rädslan för att visa mig utan 

kläder. Han sa att jag hade världens vackraste bröst. Att han tyckt det från första dagen i skolan. 

Att han föll för mig när vi gjorde intervjun med varandra. Och att han redan då hade längtat 

efter att få klä av mig. Se mina bröst. Jag fick ett skrattanfall då. Jag blev så paff. Det lät så 

bisarrt. Se mina bröst? Ja, så då fick han alltså se mina bröst (jag fnissar lite nu också). Han sög 

på bröstvårtorna. Jag fick anstränga mig för att inte zooma upp, se det från distans – och äcklas. 

En man som sög på mina fula bröstvårtor. Fast de var ju inte fula just då. Han kom in i mig. Det 

var något helt annat än med V. Det var inte jätteskönt. Men inte obehagligt heller. Han sa att 

han ville ge mig orgasm. Åh gud, då fick jag ett skrattanfall IGEN. Hur pinsamt som helst. Jag 

sa att det inte funkar. Och det gjorde det inte heller. Jag blev så himla generad när han höll på. 

Med tungan och det. Fy. Nej, jag vill inte tänka på det. Han slutade när jag klämde ihop låren. 

Vi låg med varandra tre gånger till under helgen. Han kom varje gång och kände sig dum för 

det, att jag inte kom. Men jag sa att det absolut inte spelar någon roll. Edit och Henke var 

jätteglada för vår skull. De fattade direkt på lördagen vad som hade hänt. Vi såg tokkära ut, 
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påstod de, och att vi passade hur bra som helst ihop. Det vet jag ju att Edit tycker, det har hon 

sagt ända sedan termin 1. Att jag borde satsa på Kalle – och nu gör jag det.  

 

* 

 

Jag har inte skrivit i dagboken på flera dagar, har inte hunnit. Har kastat mig in i artikelarbetet 

om hundarna. Hur mycket som helst att göra plötsligt. Har hittat flera bra hundar, en som 

hjälper en kille med asperger till exempel. Jag ska få hänga med dem på promenad. Spännande. 

O så har jag på gång en polishund som snart ska gå i pension, en legend som hjälpt polisen att 

lösa en massa fall. Med andra ord: det flyter på. Men massor att förbereda! Jag oroar mig för att 

jag inte ska hinna. För att det inte ska bli bra. Är skitmycket som står på spel med den här 

artikelserien. Vi ska ju skriva krönika också … gah. Dessutom - fick vi reda på i förrgår – ska 

alltihop skickas till OLLE också. För textsamtal på mitterminsträffen. Det gjorde mig ännu mer 

nervös än tanken på att publicera den i tidningen. Jag vet att det är knäppt, men Olles ord är så 

viktiga för mig. Laserblicks-Olle, med kritik skarp som ett rakblad. Världens bästa textläsare. 

Så artikelserien måste bli bra. Riktigt bra. Och det stressar skiten ur mig. Och så är det ju Kalle. 

Vi hörs varje kväll och skickar tusentals sms och hjärtan till varandra. Jag blir stressad av det 

också. Nästa helg ska han komma hit, har tagit ledigt från torsdag. Först blev jag nästan lite sur, 

som att han förutsatte att jag skulle kunna vara ledig på fredagen och det funkar ju inte. Jag har 

inte tid! Fast sedan sa han att han absolut inte menade det, att jag självklart kunde jobba som 

vanligt – och att han skulle gå och tråna och längta under dagen och sen ta emot mig när jag 

kom hem. Näck. Haha. Nej men det blir säkert bra. Jag längtar efter Kalle, det gör jag. Erik är 

en lymmel. Han smyger omkring och ler sitt sexiga leende. Sitt tigergrin. Fast det kan han ju 

göra bäst han vill. Jag är inte intresserad. Han är en skugga ur det förflutna nu.  

Apropå skuggor: Viktor och Elena är tydligen inte ihop längre. Jag fick en glädjesnurr när jag 

hörde det. Inte för att jag bryr mig. Men jag vill inte att någon annan ska få honom, vara med 

honom. Dofta på honom. Rispas av hans underbara stubb. Gud vad Edit skulle bli sur om hon 

läste det här. Jag har ju lovat att jag är FRI, vi har ju gjort anti-V-ceremonin. Elimineringen. 

Och ja, såklart är jag fri från Viktor.  

Bara det att det är jävligt skönt att han inte är ihop med Elena. 
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* 

 

Usch. Idag föll tyngden över mig. Mörkret. Tomheten. Meningslösheten. Jag räcker inte till. 

Jag orkar inte kämpa. Jag pallar inte mer. Jag borde väl ringa någon, Edit, men vi har redan 

pratat i över en timme och jag vill inte tjata sönder henne med mitt depressiva tugg. Hon måste 

bli SÅ less på mig. Att jag bara klafsar runt runt i min sörja. Kalle och jag har också pratat 

såklart. Han är så himla snäll mot mig. Fast det fäster inte. Tvärtom. Nästan så att jag känner 

avsmak när han säger fina saker. Nästan så att jag föraktar honom. Så hemskt att säga men ja. 

Ormen i mig, full av förakt. Ormen, ödlan, monstret. Kärt barn har många namn. Inget särskilt 

har hänt just idag. Tvärtom egentligen. Jag hängde med asperger-hunden + husse ut i fredags. 

Båda heter Jonny förresten. Eller den ena heter Jonny (hunden) och den andra Johnny 

(mannen). Var superintressant. Hur den här fantastiska Jonny, en golden, kände av sin husses 

stämningslägen exakt. Det var rörande. Vi gick ut i rusningen för att jag verkligen skulle få se. 

Och när det kom mycket folk på gågatan tryckte sig Jonny mot Johnny, gav honom lugn. 

Navigerade honom igenom den hetsiga situationen. Fast nu fattar jag inte hur jag ska få ihop 

artikeln. Det kommer gå åt helvete. Hela den här serien. Jag har ju ingen vinkel! Inget som 

håller iaf. VVV-gänget är typ redan klara. De lär väl få Stora journalistpriset allihop. Jag 

kanske ska höra på måndag om det går att byta ämne? Men till vad??? Jag har inga idéer. Jag är 

tom i skallen. Vad gör jag här? Jag kan inte skriva. Jag vill inte bli journalist. Jag vill ingenting. 

Jag vill försvinna från jordens yta. Och dykningen har jag helt tappat. Så jävla dåligt. Hanna 

hörde av sig för ett par veckor sedan och sa att hon skulle dra ihop alla från dykkursen till en 

återträff. Men jag kunde ju inte komma, jag var ju här. Och sen har jag inte hört nåt, så nu är 

väl Hanna buddy med nån annan. Men FY PÅ DIG Majken – du sitter ju här och tycker synd 

om dig själv. Det får man absolut inte göra. Det är DÅLIGT. Jag som har det så bra. Så ryck 

upp dig, Majken. Kom igen. Gör nåt, vad som helst. Vattna blommorna? Skriv till Johanna? Gå 

en sväng? Fast det här kommer att hända om jag går ut: jag ser kroppar överallt. Jag ser andras 

vackra kroppar och jag ser min egen fula kropp. Jag ser min mage. I skyltfönster, i speglar, i 

alla blankar ytor. Hur buken skjuter ut, hur fettet väller fram under den platta bröstkorgen. Det 

är en fasa att se mig i profil, jag hatar min profil, och ändå kan jag inte låta bli att titta titta titta. 
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Och äcklas. Jag längtar efter renhet. Jag längtar efter frid. Jag vill ta en skrapa och dra på 

insidan av huden, eliminera allt äckligt fett. Jag kommer att få frid då. Jag kommer att få lugn.  

 

* 

 

Varför kysste Erik mig i hissen? Varför känner jag fortfarande den kyssen på mina läppar, trots 

att Karl har kysst mig hundra gånger sedan dess? Varför dyker V upp i mina fantasier? När 

Karl är på riktigt? Varför är allt så svårt? 

 

* 

 

Nej men jag är kär i Karl. Han är här nu (fast just nu ute o handlar) och så himla fin och 

omtänksam. Och kul! Han har sån där underskruvshumor. Först vet man inte riktigt om det är 

ett skämt men när man väl fattar, blir det askul. Vi skrattade så att kaffet sprutade ur näsorna 

för en stund sedan, jag minns inte vad han sa. Bara att han gjorde någon min, kryddad med en 

exakt kommentar. Fan, han är smart. Och gullig. Helt enkelt en drömkille. Snygg också. Jag 

gillar hans korta snagg. Jag vet att han nojjar lite över det, att han inte har något hår. Fast det är 

snyggt! Han är han en väldigt elegant huvudform. Han blev glad när jag sa det. Då kände jag 

mig dum. Som att jag inte ger honom tillräckligt många komplimanger. Som att jag är en dålig 

flickvän. Sen är det det här med sexet … åh. Min dumma kropp! Varför svarar den inte? Jag 

vill få en orgasm, för Karls skull. Han är så angelägen. Och jag känner mig helt avstängd. Oj nu 

kommer han tillbaka! hasta la vista! 

 

* 

 

Det är söndag, det är jättetidigt. Kalle sover fortfarande. Jag sitter i köket och har stängt dörren. 

Det här känns skitjobbigt att skriva om. Men igår frågade Kalle mig hur jag vill ha det i sängen, 

vad jag njuter av. Åh herregud, jag vred mig som en mask. Jag har ju inte en aning. Vi drack 

gin och tonic. Det var tur, annars hade jag sprungit hemifrån. Men nu var jag tillräckligt 

berusad för att stanna kvar. Han gav sig inte, han fortsatte fråga om mitt sexliv. Hur det varit 
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tidigare. Liksom förutsatte att jag hade haft ett sådant. Till slut berättade jag för honom som det 

var. Att jag inte har någon erfarenhet. Att jag bara legat med en enda kille innan honom. Oj, sa 

han. Ja oj, sa jag, och försökte skämta bort hela skiten, skojade om att det väl var najs med en 

nästan-virgin-brud. Typ. Eller jag minns inte. Så frågade han om det var V som tog min oskuld. 

En sån fråga! Men jag sa ja. Och han gick i taket då, jag fattade ingenting. Han blev rasande på 

V. Sa att V var en jävla skithög. Den falskaste person han någonsin mött. Alltså hans reaktion 

var verkligen stark. Fast det blev lite kul också, för då kunde jag garva och säga: hörru eru sotis 

eller? Och han sa att klart som fan att jag är sotis. Jag älskar ju dig. Gah. Älskar mig? Jag är 

bakis. Jag ska aldrig mer dricka sprit. Jag funderar på: tänk om jag skulle gå in till Kalle och 

krypa ner under täcket. Trycka mig nära intill, säga något fint till honom. Jag ska göra det. Bara 

borsta tänderna först, jag har en andedräkt från helvetet.  

 

* 

 

Mamma och jag har en bra period! 

Jag ringde henne idag och det blev jättebra.  

Jag pratade på om praktiken. Inget deep-talk, men ändå. Lite om hur det funkar på redaktionen, 

om hund-serien.  

Och jag sa att jag kommer hem och hälsar på nästnästa helg och hon blev glad över det. Sa att 

jag var varmt välkommen och att Loka skulle bli lycklig också. Att hon saknade sin lill-matte. 

Jag till och med berättade lite om Karl! Sa att jag hade träffat någon. En kille.  

Är du förälskad frågade hon och då fick jag bita mig i kinden, för jag hatar när hon ställer 

frågor. Det är en reflex, alarmet går på, irritationen, men jag samlade mig och sa: ja. Det är jag.  

Det är jag stolt över nu. Att jag inte blev sur. Att jag inte bara blev tyst, o sen avslutade 

samtalet. Att jag mer gjorde som Edit skulle ha gjort mot sin mamma. Var tillmötesgående. 

Öppen.  

Med andra ord: taktiken från mallis håller: ”Följ Edit”.  

Mamma frågade om jag ville ha lunch när jag kommer och jag sa ja till det också.  

Vilket ju Edit garanterat skulle ha gjort. Klart att Edit hade velat äta lunch med sin mamma, 

särskilt om de inte hade träffats på över två månader.  
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Kalle har åkt hem nu. Men vi hade en jättefin förmiddag. Jag gjorde så där som jag sa att jag 

skulle: kröp ner hos honom. Väckte honom med pussar. Strök med handflatorna över hans 

vackra skalle. Kysste hans mjuka plommonläppar, smakade på hans tunga. Jag låtsades vara … 

sexuell? Nej men det låter ju helknäppt men på något vis sant. Jag låtsades, och då blev jag det 

också. Iaf mer än jag brukar. Mer upphetsad. Och nej, jag fick ingen orgasm, tackar som frågar. 

Men det kändes varmt. Nära. Som något min kropp skulle kunna fatta. Som något jag skulle 

kunna gilla. Någon gång i framtiden.  

 

Sen följde jag honom till stationen. Är rätt skönt att vara ensam nu. Men samtidigt tomt. Men 

ändå mest skönt, jag är ju bakis.  

 

ps. Det här med mamma. Det här med alarmet. Jag funderar på vad det varnar för? Varför jag 

tycker det är så jobbigt att hon ställer frågor? Jag vet inte. Bara att jag direkt känner: du ska 

ingenting få veta om mig. håll dig borta, håll distansen. Jag vill liksom … backa? In i skalet 

eller vart jag nu vill ta vägen. Mycket oklart. Mamma. Älskade lilla mamma. Förlåt. Fast nu har 

jag ju mognat vad det verkar o blir inte lika sur tydligen. Utan är SNÄLL. Och ÖPPEN. Följ 

Edit! My role model. Rakt in i den goda perioden. 

 

* 

 

Åh herregud åh herreGUD.  

Edit har strulat till det.  

Edit har varit otrogen mot Henke.  

Är förstås hemligt. Jag borde riva ut den här sidan när jag har skrivit klart o bränna upp den.  

Men Edit har ju haft en flirt i flera veckor. Greger med skägget. En spänningshöjare i stil med 

Erik. Lite uppskattning bara.   

Fast sedan hade de redaktionsfest. Och då. Låg de med varandra.  

Stackars Edit! 

Hon skäms jättemycket!  

Det var en fyllegrej, sa hon.  
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Hon är livrädd för att det ska komma ut.  

Att Henke mördar henne om han får veta. Gör slut direkt.   

Fast han kommer aldrig att få veta något, sa jag.  

Nej, sa hon. För hon älskar ju Henke! Hon vill vara ihop med honom!  

Jag försökte lugna henne. Jag sa att Henke är jättekär i henne och så länge han inte vet något, så 

spelar det ju ingen roll.  

Ni passar så himla bra ihop. Ni hör ihop, sa jag. Det är du och Henke.  

Hon grät också. Det var jobbigt. Hon brukar ju alltid vara den starka. Fast nu grät hon och var 

skör. Och sa att det var jätteskönt att jag fanns, att jag lyssnade. Och jag sa att självklart lyssnar 

jag. Och jag sa att hon kunde ringa hur många gånger som helst, om hon var ledsen eller 

behövde prata eller vad som helst. Dag som natt. Gryning som skymning. Hon är ju min allra 

bästa vän. Den finaste och viktigaste. Min vägvisare och sol, sa jag och då tror jag att hon log 

lite, fast det vet jag inte. Vi pratade ju i telefon.  

 

* 

 

Du lyser upp ett rum, Majken.  

Så fint sagt av Karl. Jag känner mig nästan lite pressad nu, över vad jag ska säga tillbaka.  

Jag vill skriva något fint till honom.  

Vad? 

Vi pratade jättelänge i telefon igår, det var då han sa det där.  

Det började med att vi pratade om att vi kände varandra så väl, trots att vi varit ihop så kort tid. 

Även om vi såklart har varit vänner väldigt länge. Ända sedan första dagen på utbildningen 

egentligen, intervjun. Då Kalle påstår att han blev kär i mig (o PÅSTÅR att han ville klä av 

mig, se mina bröst … ).  Tänk om inte vi hade kommit i par då? Då kanske vi inte hade varit 

ihop nu.  

Fast jag hade sett dig ändå, menade Karl. Hundra procent säkert. Han sa att jag var en sådan 

som lyste upp ett rum. Med mitt leende och mitt skratt. Jag berättade att jag inte alls hade känt 

igen mig i artikeln han skrev. Absolut inte att den var dålig eller så, tvärtom. Den var jättebra! 

Men att jag inte kände igen mig i hans beskrivning. Samma gäller det här med att lysa upp ett 
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rum. Det stämmer inte med hur jag ser på mig själv. Total nedsläckning snarare. Mörkläggning. 

Jag sa det skämtsamt. Vänta bara så ska du få se. Hur hemsk jag är. Fast då sa han att han 

gillade både det ljusa och det mörka, lekfullheten och vråldjupet, livfullheten och svärtan, 

kombinationen som var jag.  

Lite knäppt sagt men fint.  

Plötsligt frågade han:  

Han frågade: tänker du på V? är du fortfarande intresserad av honom? 

Och jag svarade: nej! absolut inte!  

Jag vill skriva något riktigt fint till Kalle, ett kärleksbrev.  

Något sådant här: 

Kalle, med den eleganta huvudformen, jag saknar dig här.  

DU lyser upp i MITT rum.  

Du är ett värmeljus, en lykta som strålar. 

Utan dig blir det kallt.  

Jag vill vara nära dig.  

Jag längtar till nästnästa vecka, då vi ses igen!  

Din hud är så mjuk. Dina kinder, dina läppar.  

Jag vill vara med dig.  

Jag vill ha dig.  

Jag är kär i dig. I hela dig.  

 

Gah. Jag skickade brevet, på mejlen. O nu ångrar jag mig som fan! Så TÖNTIGT. Så 

PINSAMT. (o så falskt?) 

 

* 

 

Kalle har ringt. Han var jätteglad över brevet. Han sa att det var det finaste han någonsin fått. 

Han sa att hjärtat voltade när han läste. Han sa att han var kär i mig. I hela mig. Inklusive 

mörkläggningsgardiner, sa han och vi skrattade åt det (o åt att han sa att det ryckte i kuken när 
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vi pratade att han fick tokstånd). Jo men det var bra att jag skrev brevet. Det var rätt. Och helt 

igenom sant.  

 

* 

 

Jag har flyt i skrivandet nu!  

Jag har randat min första artikel i serien, om underbara Johnny och Jonny.  

Jenny har läst och godkänt. Check! 

Och så är jag igång med del 2, om polishunden. Hon heter Hilda och är tio år och jag träffade 

henne och hundförare Malin på sökuppdrag. Ett av Hildas allra sista före pensioneringen! Och 

så ska jag intervjua en forskare imorgon, om relationen mellan djur och människa, och om hur 

vi kommunicerar om det, jag har läst typ tio avhandlingar av olika slag (jag MÅSTE bättra på 

min engelska den är USEL) o till slut hittat en spännande forskare här i stan. Har just skrivit två 

sidor med frågor till henne. Lite läskigt.  

Och så krönikan också. Det är nog den jag tänker på allra mest just nu: krönikan. Den invaderar 

mig. Vad fan ska jag skriva? Jag har hur många dokument som helst i datorn med kasserade 

börjor. krönika 1, 2, 3, 4, 5 osv. Hjälp! Man ska vara personlig. Fast inte privat. Låter jättebra i 

teorin men egentligen, vad betyder det? Jag fattar ingenting. Bara att privat är dåligt. Fast äh. 

Det ordnar sig, allt ordna sig! Det sa jag till Edit också, när vi pratade. Hon kände sig låg. Hon 

kände sig falsk. Hon kände sig dålig. Och jag sa att såklart att det ordnar sig, Edit. I alla fall för 

dig. (fast det där sista sa jag inte) 

 

* 

 

Reporter Majken avrapporterar:  

Artikel del 1 - ”Jonny hjälper Johnny att klara hetsen” - check.  

Artikel del 2: - ”Söklegenden Hilda går i pension” - check.  

Artikel del 3: - ”Så talar hunden till ditt hjärta” – check (dålig rubrik) 

Krönika: ”Utan hundar vore världen en kargare plats” – CHECK!!! (ännu sämre rubrik!!) 

Och allt inskickat och klart till Olle, dessutom.  
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Nu ska jag fira med en glass!  

Klarar jag en Magnum mandel? Jajamensan!  

Nya Majken avancerar. Motstånden krossas, ett efter ett.  

 

* 

 

Du lyser upp ett rum. Så fint sagt. Om jag kunde brodera så skulle jag brodera det på en kudde 

och vila huvudet mot. Fast nu kan jag ju inte brodera. Möjligen nåt knöligt korsstygn.  

 

* 

 

En sak är klar: det kommer bli full rulle på mitterminsträffen!  

Jag åker upp redan på söndag för att träffa Edit. Kalle blev först lite sur över det. Han hade 

tänkt att han och jag skulle ses på söndagen. Men jag sa att jag måste träffa Edit. Och det måste 

jag. Hon behöver mig. Hon har panik. O då får Kalle vänta. Friends first. Han o jag ses på 

måndagen istället. Lektionerna börjar kl 13. Han vill att vi ska komma till skolan tillsammans, 

alltså gå hand i hand, typ. Visst. Såklart! Även om det känns lite jobbigt också. Inte för V eller 

så. Utan för att … nä. Det blir bra. Sedan är det späckat schema. I skolan föreläsningar + 

textsamtal (nervöst!). Jag o Edit är i samma grupp = skönt! Och så FEST på torsdagen, viktigt 

viktigt! Och så ska jag till sjukhuset och träffa Johanna. Det har varit ett pussel att få till men 

nu ska jag dit på tisdag. Det är jag glad över. Då ska jag berätta om alla mina FRAMSTEG! 

Lite behöver jag tryggheten också, att veta att hon finns där. Det är onekligen jobbigt att vara 

frisk o behöva arbeta o vara ihop med killar o bete sig normalt �! Och sedan ska jag ju åka 

hem o pussa Loka på nosen (mamma o jag pratade en stund i går också o det var BRA. Jag 

hasplade ur mig att hon kanske kunde komma o hälsa på mig här nån gång sen. Liksom se hur 

jag har det på praktiken. O det sa hon att hon jättegärna ville). Och inte minst: en massa trevligt 

häng, och gull med Kalle!  

 

* 
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Jag håller på och förbereder samtalet med Johanna, det känns viktigt att göra det. Vi ses ju bara 

en gång om året nu. Sedan jag blev frisk. Så mycket att prata om. Jag ska berätta om 

framstegen, det ska jag absolut göra. Allt fantastiskt som har hänt och som fortsätter hända. 

Hon kommer bli jätteglad för det här med mamma! Att det funkar så bra nu. O att jag har en 

pojkvän. O att jag kan vara ett stöd för någon, inte bara tvärtom. Jag ser redan framför mig hur 

hon kommer skina upp. Säga som hon brukar: Det är din tur att leva nu. Jag tror på dig. Krama 

mig länge innan vi skiljs åt. Den blommiga parfymen, doften av trygghet. Alla mysiga kuddar 

hon har i soffan. Men borde jag också prata med henne om mörkret? Meningslösheten som 

faller över mig. Självföraktet hatet äcklet. Hur det enda jag längtar efter är att slippa äta. 

Betvinga hungern. Hur jag vill stryka över mina revben och känna dom, ett efter ett, hur de 

trycker fram ur den spända huden. Nyckelbenen som en vass egg. Tandraden som spränger 

fram ur kraniet. Att det är det enda jag innerst inne vill. Jo, jag måste prata med henne om det. 

Jag ska vara ärlig. Jag behöver få tröst och stöd. För att orka hålla emot. För att klara kampen.   

 

* 

 

Edit, o Edit. Hon hade blivit så tunn, så blek. Jag gjorde smörgåsar med skinka och ost men hon 

åt bara en. Jag blev orolig! Jag sa: du svälter väl dig inte Edit? Hon påstod att hon inte gjorde 

det. Men att hon hade mått pyton sedan det där hände. Att hon har haft ångest o inte varit 

hungrig. Och jag min egoidiot tänkte: sådan ångest vill jag också ha. Som gör att man tappar 

aptiten. Istället för att vara som jag: hungrig jämt! Slukhål i magen. Trots att jag bara äter och 

äter och äter! Men Edit, fina Edit. Vi satt i soffan och jag höll om henne. Vi tittade på Stranger 

things säsong 2. Hon sa att hon var rädd att hon fått nån könssjukdom, typ herpes eller 

klamydia. Att hon nojjade jättemycket över det. Tänk om hon smittade Henke? Då kommer han 

att fatta. Mitt när vi pratade om det här så ringde Henke dessutom! Hon stängde in sig i mitt 

sovrum o pratade o jag lutade örat mot väggen. De pratade länge. Hon sa att hon längtar efter 

honom. Att hon älskar honom. Allt verkade lika bra och kärt som alltid och när hon kom ut 

därifrån såg hon gladare ut. Jag kände en kyla inom mig. Ormen väste. Varför? Jag vet inte. 

Sedan drack vi te och satt under filten och fortsatte titta. Hon fick låna mina tofflor. Det var 

mysigt. En egen grotta. Vi pratade om Mallis. Om Sóller och om verandan o apelsinerna o 
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citronerna o de vackra vandringarna vi gjorde. Gud vad skönt att prata om något annat än 

Greger med skägget och hans eventuella veneriska sjukdomar. Sa Edit. O så började vi asgarva. 

Alltså Greger med skägget, sa jag. Vem är han ens? Finns han? Hahaha. Gud att det ska vara så 

svårt att beskriva nånting i efterhand, få fram hur det var. Hur kul, hur förlösande. Att skratta 

tillsammans. O när Edit gick så sa hon att nu är det jag som är hennes vägvisare, hennes sol. 

Och det blev jag glad över att höra. Bara hon äter ordentligt. Det är så jobbigt annars.  

 

* 

 

Det är sent. Jag borde sova. Men först en mörk sanning ur djupet av min förtappade själ: jag 

längtar till textsamtalet. Jag längtar efter Olles beröm. Visst har jag nojjat över artiklarna. Men 

ändå: nånstans inom mig vet jag att den här artikelserien blev BRA. Särskilt krönikan. Och jag 

är säker på att Olle kommer att säga det på tisdag. Att jag är en stilist. Eller något annat tjusigt 

som Olle kan säga och få det att låta som sant.  

Och dessutom: det är roligt att Edit och jag är i samma grupp. Att hon får höra honom säga det.  

Jag vet att jag är en hemsk människa.  

Men hon är ju bäst på allt annat. Exakt allt. Och nu har hon blivit ännu smalare också (utan att 

det märks på brösten, de är lika stora ändå!). God natt.  

 

* 

 

Jag har fortfarande inte somnat. Eller kanske somnat till men vaknat igen. Och nu är jag pigg, 

klarvaken. Det surrar och snurrar. Jag oroar mig för veckan, mest för textsamtalet. Jag vet att 

det låter bisarrt. För bara några timmar sedan skrev jag att jag längtade. Och det var väl sant då. 

Eller så var det inte det. Eller jo. Det var sant. Eller både och. Surr och snurr. Men om jag ska 

fortsätta denna bekännelse (eller vad jag nu är jag håller på med), så här mitt i natten när alla 

fönster är svarta och inte ens galna tanten på plan tre är uppe: Jag är ond. Jag är en orm. Jag vet 

visst varför jag blev ledsen när Edit verkade glad, då efter att hon hade pratat med Henke i 

telefon och kom ut till mig igen. Kylan jag kände. Jag var avundsjuk för att det bara löser sig 

för henne hela tiden. Att Henke älskar henne. Att ALLA älskar Edit. Jag vill överträffa henne 
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på textsamtalet. Jag vill trycka till henne med mina ord, med Olles beröm. Ormen vill det. 

Ormen, ödlan, monstret. Vill skada.  

Jag mår illa av det jag skriver här. Att jag är så hemsk. Att ormen är så stark. Att den kanske 

inte alls hör ihop med sjukdomen, så som jag alltid har tänkt: att ormen är sjukdomen. Och att 

jag kväver den mer och mer. Och snart, mycket snart är den borta. Jag dödar den, och fram 

träder en ny person.  

Men tänk om det inte stämmer? Tänk om ormen inte går att döda?  

Tänk om ormen är jag?  

Jag ska prata med Johanna om det. Herregud vilken tur att jag ska till Johanna!!!  

Det kommer vältajmat. Så mycket som irrar i skallen.  

Hurra jag ser galna tanten. Vad skönt att någon mer är vaken. Imorgon (eller idag, egentligen, 

om sex timmar) ska jag träffa Kalle, krama Kalle! Lägga min kind mot hans lena. Älska med 

Kalle? Åh jag har ju krafter i mig, och jag vill släppa lös dem! Jag vill flyga! Jag känner ju 

faktiskt vindarna ibland. Lätta uppvindar. Som en smekning. Det finns ett liv därute, att kasta 

sig ut i. Har jag sagt att jag fått höstblåsor? Små irriterande blåsor på fingrarna och på insidan 

av läppen. O i rumpan o i snippan! Hoppas inte Kalle störs av dem. Ska inte smitta iaf. Ingen 

risk för oväntade könssjukdomar på min flank, jag har ju bara varit med Kalle o m V. Men nu 

måste jag sova! Annars blir det kris och katastrof. Antar att det är teet också, som jag och Edit 

drack. Ämnet i te lär kunna göra en ännu mer pigg än kaffe. Tein, va? 

 

* 

 

En tipptoppmåndag! Så himla fin och rolig dag! Kärlek kärlek kärlek till mina fina vänner, 

särskilt Edit. Och Kalle såklart. Och Henke också. Det är vi fyra. Inget skorr mellan Edit o 

Henke. O Kalle har totalskalat sig! Huvudet var alldeles blankt. Slätt som porslin och jag fick 

inte nog av att stryka över det. Den tjusiga formen. Föreläsningen var dödstrist, Holger m Zäta 

som malde på om redaktionella miljöer. Eh? Som om inte vi visste mycket mer om sånt än han 

som satt o möglade på sitt rum. Medan vi är ute på fältet – på riktigt!  

Lite nervös är jag för imorgon, textsamtalet, vårt börjar kl 14. Lång väntan alltså. Jag måste äta 

en bra lunch. Så att jag orkar. Något mer än det vanliga. Varm lunch till och med? Usch. Det 
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känns jobbigt. Men det är ett undantag, bara för att det är ett extra viktigt tillfälle. Men en 

hemlig grej: chockvågen som vibrerade genom mig när jag såg V. När han plötsligt vände sig 

om o våra blickar möttes, eller iaf nästan. Snuddade vid varandras. Jag tittade ju genast åt ett 

annat håll. Tänker inte vara efterhängsen!!! V betyder ingenting för mig. K är min kärlek. Min 

vackra porslinsman, naken inför himlen och gud, haha. Vi fyra, gänget, gick ut o käkade. Alltid 

en prövning – gå på restaurang – men det var ok. Jag tog kycklingbröst m ratatouille. För 

mycket men gott. Väldigt gott. De andra tog efterrätt. Edit också! Tiramisu. Det blev jag glad 

för. Då kanske hon inte svälter ihjäl ändå. Just det, en grej: jag avbokade Johanna. Skönt! Det 

hade blivit för tajt. Känns faktiskt helt onödigt också. Så jag ringde hennes telefonsvarare o sa 

det. Att jag mådde så himla bra, och hade jättefullt upp, tokmycket m min pojkvän o i skolan o 

skulle träffa mamma bla bla så tyvärr så funkar det inte. Men att jag lovade att skriva! Snart! 

Love and peace, kära Johanna. Vi ses om ett år!  

 

* 

 

jag skäms. jag är bortgjord. jag kan inte andas.  

jag sprang hem direkt efter textsamtalet o nu är jag här.  

jag blev sågad.  

Olle HATADE mina artiklar alla men särskilt krönikan han tyckte den var satans kass dålig 

usel gud jag är så usel jag hatar mig själv jag vet inte vad jag ska skriva det gör så ont 

men hur han bara ÄLSKADE edits jävla artiklar.  

det var så pinsamt för de låg bredvid varandra framför honom, mina texter och edits. o de 

andras förstås, men jag såg bara mina o edits. o hur hennes lyste, o hon också. sken mot olle. o 

han sken tillbaka. toklog.  

medan jag stelnade blev iskall av skam.  

hjärtat slutade slå.  

HUR KUNDE JAG LÄMNA IN KRÖNIKAN?  

HUR KUNDE JAG VARA EN SÅDAN IDIOT? 

SAKNAR JAG HELT OMDÖME?  

ja. jag saknar omdöme jag saknar allting jag borde dö.  
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nu ska jag ut o springa. springa tills jag spyr o stupar tryckte ju i mig en jävla massa äcklig 

pasta till lunch, helt i onödan. pestoindränkt pasta med olja olja olja bara fett och olle sa: du kan 

bättre än så här majken.  

du kan bättre än så här måste kunna bättre måste springa 

 

* 

 

Edit har ringt, o mejlat, o messat. Jag har inte svarat jag har satt mobilen på ljudlöst.  

hon är väl ute o firar m champagne nånstans. har olle i bakhasorna? han vill väl ha henne, han 

som alla andra. Henke. Greger m skägget. V? Alla med kuk.  

jag har skitont i vaden, tog ut mig totalt.  

Bara jag inte blir skadad jag måste springa.  

Åh gud jag är så trött jag borde sova.  

Som Kalle. Bara ligger på rygg och sover.  

Som om allt var bra, som om allt var som det skulle.  

Han kom fast jag sa att jag inte ville ses.  

Först blev det skitknäppt.  

Han frågade varför jag bara stack från skolan? 

Jag sa inget jag var bara … tyst?  

Jag ville vara ifred.  

Men sen berättade jag vad som hade hänt, om textsamtalet.  

Att Olle sågade mig. Att jag känner mig helt knäckt av det. Att jag funderar på att hoppa av 

utbildningen. Inte åka tillbaka till praktiken. Skita i alltsammans.  

(jag sa inget om Edit. hur jag kände. känner. avund. ilska. hat? det kan jag inte säga till någon, 

aldrig. det är så lågt så skamligt jag vet. och ändå) 

Han sa att: men hallå, lugna ner dig. Varför bryr du dig ens om vad Olle säger? Han är ju bara 

en röst av många. En subjektiv röst dessutom. Det finns inga sanningar. Kom igen nu Majken. 

Du tar det för allvarligt, för seriöst. Det är inte på liv och död.  

O jag kunde inte säga att jo, det är på liv o död. Det är just det det är.  

O idag har Olle dödat mig.  
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Istället låste jag in mig på toan. Kalle knackade o höll på, jag vet inte hur länge. En evighet.  

Jag ville att han skulle gå.  

Hans jävla kom igen nu Majken.  

O plötsligt hörde jag hur det rasslade i ytterdörren, hur den öppnades.  

O jag kastade mig ut från toan och sa förlåt Kalle, kan du förlåta mig? Gå inte!  

Eller vad jag nu sa.  

O han sa att du lyssnar ju inte på vad jag säger du beter dig som en barnunge. Låsa in sig på 

toan. Fattar du inte att jag blir frustrerad. orolig.  

Jag sa: Jag älskar dig.  

Jag älskar dig, Kalle. Jag vill vara med dig.  

Jag grät. Han höll om mig och jag höll om honom.  

Jag sa att det kändes bättre, mycket mycket bättre.  

O nu sover han.  

O jag sitter här o stirrar på mig själv i fönstret.  

Dubbelhakan, o ögonen som är smala, hoptryckta av kindfett. Ormlika? Eller paddiga snarare.  

 

* 

 

Hade tänkt skolka idag – allt kändes så jobbigt, tanken på att träffa Edit – men sedan gick jag i 

alla fall. O träffade såklart Edit direkt utanför klassrummet. Vi log mot varandra och jag kände 

hur det stramade i kinderna. På rasten frågade hon om vi skulle ta en promenad men jag sa att 

jag hade ont i en vad. Vi satte oss vid sofforna istället. Hon frågade om det var något? Om jag 

var ledsen eller nåt? Eh. Jag sa nej. Lite trött bara. O så vaden. Hon sa att hon försökt ringa mig 

igår men inte fått svar. O jag sa att nej, förlåt, Kalle kom och sen. Ja du vet. Sa jag. Vi log. 

Stramet i kinderna. Jag ville gråta. Det kändes som om jag kravlade i en tunnel, en smal taggig 

tunnel utan slut. Hon tog upp textsamtalet. Hon frågade hur jag tyckte det var? Om jag var nöjd 

med kritiken? Jag hajade till. Att hon ville plåga mig så. Riktigt gnugga in sin seger, rota runt i 

mitt sår. Eller om hon faktiskt inte fattar hur jag känner? Fast det är inte möjligt. Hur som helst 

sa jag att jag tyckte det var ok. Alltid intressant och givande att få respons på sina texter. Sa jag. 

Och stramlog. Och fortsatte: Även om det inte spelar någon roll vad lärarna här på skolan 
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tycker, det är ju sekundärt. Nu när vi har redaktionen och den riktiga redaktörens professionella 

åsikter. Olle är ju en gammal möglig stofil. Sa jag. Edit nickade. Känns allt bra mellan dig och 

Henke då? frågade jag. Och hon sa ja. Absolut. Vad skönt, sa jag. Ja, sa hon. För det kan man 

ju inte räkna med trots allt, sa jag. Måste kännas skitjobbigt för dig. Det där med 

könssjukdomarna också. Sa jag. Ja, sa hon. (det märktes att hon blev sur över att jag drog upp 

det. Men herregud, efter vad hon hade sagt till mig om textsamtalet). Men jag och Henke har 

det jättebra. Och jag vill inte prata om det där mer. Sa hon. Nej såklart, jag fattar, sa jag. Ja, sa 

hon. Och så log vi igen.  

 

* 

 

Det är en ravin mellan mig och Edit. En bråddjup ravin med branta kanter. Varifrån kom den? 

Vi har inte hörts på hela kvällen. Varför drog jag upp det där med Henke? Så onödigt, så dumt. 

Vad håller jag på med? Den satans vaden. Jag har inte haft problem med den på flera år och så 

kommer det tillbaka nu. Kalle vill ge mig massage men jag vill inte. Det kittlar så, särskilt på 

benen. Jag klarar inte av att han tar i mig. Men jag anstränger mig, det gör jag. Så han gav mig 

massage. Du kan bättre än så här, Majken. Jag kan inte komma över att Olle sa så. Kalle 

frågade mig under massagen: har du släppt det nu? Det där knäppa som tok-Olle sa? Absolut, 

sa jag. Sedan hade vi sex. No orgasm.  

 

* 

 

Jag borde inte ha åkt till mamma.  

Jag visste ju det. Att jag inte ska åka hem om jag inte är i toppform, stark.  

Och nu borde jag inte ha åkt.  

Jag kände det redan på bussen. Krampen.  

Ändå tänkte jag att det skulle bli bra. Att det måste bli bra. Att den goda trenden skulle hålla i 

sig.  

Att jag skulle SKÄRPA MIG. Vara snäll öppen osv. Att jag MÅSTE det.  

Men så fort jag kom fram så ville jag rusa därifrån igen. 
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Jag kan inte förklara det bättre än så. Att det bara skavde.  

Och så kom Loka inte och mötte mig heller, som hon brukar. Hon låg kvar i soffan, slog bara 

lite lojt med svansen när jag närmade mig. Först blev jag nästan arg på henne. Hon måste ju 

komma och hälsa! Så som hon alltid gör. Rusa nerför trappan, stå vid dörren och vänta. Redan 

när hon hör mina steg i gruset, trycka nosen mot dörrspringan, veta att den snart kommer att 

öppna sig. Och fara ut. Hoppa, pussa, gläfsa av glädje.  

Fast inte idag. Mamma sa att hon varit tröttare än vanligt. Att hon funderade på att boka tid hos 

veterinären. Hon har fått några små knölar också.  

Fast det är ju inte att undra på, sa mamma. Hon börjar ju bli lite gammal.  

Jag blev arg för det. Skitarg.  

Vadå knölar? Vadå gammal? ville jag skrika.  

Varför har du inte sagt att Loka är sjuk? Varför har du inte redan varit hos veterinären? 

Fast jag skrek inte, jag sa ingenting, jag ville åka därifrån.  

Och hur är det på jobbet då? frågade mamma. Och med den där pojken? 

Bra, sa jag.  

Jag kände strypsnaran. Jag fick svårare och svårare att andas. 

Jag ville skrika: jag klarar ingenting jag blev sågad på skolan jag gjorde bort mig alla är 

besvikna på mig olle sa: du kan bättre än så här, majken. MEN DET KAN JAG INTE.  

Eller något sådant, jag vet inte. Jag sa inget.  

Jag tog Loka en sväng, väldigt kort och sakta.  

Hon var verkligen långsam.  

Jag tänker på henne nu, hennes lena päls. Vi satte oss på trottoaren och hon lutade sig mot mig. 

Jag strök henne över ryggen, så där som hon tycker om. Hennes kropp var tung mot min. Jag 

kände också de där knölarna som mamma pratade om, intill bröstvårtorna. Jag viskade i hennes 

öra att jag älskar dig Loka. Jag älskar dig.  

Sen gick vi tillbaka.  

O sen åkte jag tillbaka hit.   

Jag såg att mamma hade dukat för lunch i köket.  

Men jag stack innan hon hunnit börja tjata om den.  

O nu ska jag ut o springa.  
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* 

 

Jävla Edit, hon snoppade av mig helt brutalt.  

Det var så jobbigt alltihop.  

Jag ville ju bara försöka förklara. Berätta hur viktig hon är för mig.  

Jag längtade efter henne, jag kände det så starkt. Att jag längtade efter henne. Jag skulle säga 

det också. Att jag behövde henne. Min bästa vän någonsin. Jag var så ledsen efter det här med 

mamma. Att det blev så fel.  

Jag behövde Edit.   

Men hon sa att hon inte hade tid att snacka. Hon skulle följa med Henke till hans syrra o käka 

middag med hans föräldrar o hela paketet. Och förresten, sa hon. Ibland förstår jag mig inte på 

dig. Ibland är du inte … snäll. Sa hon.  

Nä men jag ville ju förklara!!! Att jag missuppfattade, övertolkade, överreagerade.  

Bara för att du är så jävla lyckad och perfekt och SNÄLL. Höll jag på att säga men det sa jag ju 

inte.  

 

* 

 

Jag och Kalle har gjort slut.  

Jag gick hem till honom o vi började bråka.  

Var om någon skitsak först, han tyckte att jag inte diskade besticken ordentligt efter maten, vi 

skulle nödvändigtvis äta när jag kom, han hade inte gjort det (o inte jag heller) o vi åt några 

äckliga sladdriga raviolikuddar på burk som smakade unket. Och jag fräste att han väl kan 

diska sina gafflar själv. O han sa igen, för tusende gången, att jag beter mig som en barnrumpa 

o jag sa typ att ja, men då är jag väl en barnrumpa då. Fejs it. Jag kan inte bättre än så här. Olle 

hade fel. Det här är vad jag kan. Är du besviken, du är besviken va? Jag sa ju att jag var hemsk. 

O då sa han att nu får du skärpa dig majken kom igen. Varför snedtänder du för ingenting. 

Vadå besviken, skärp dig. O jag bara orkar inte höra det där mer. Att jag ska skärpa mig fan att 

jag alltid ska skärpa till mig. Jag skärper och skärper och skärper men det funkar inte jag klarar 
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det inte jag vet inte hur man gör. Och jag sa att jag går nu. Att jag inte vill vara kvar. Att jag 

vill göra slut. Och han sa att du är ju iskall Majken. Rena isbiten. Hur fan blev du sån?  Sen 

promenerade jag hela vägen hem. Trots vaden. Det gick långsamt. Det var meningen. Jag ville 

inte komma hem. Hit. Jag tänkte att jag kanske aldrig kommer fram. Men nu är jag här.  

 

* 

 

Kalle har inte hört av sig.  

Trodde jag att han skulle göra det? Ville jag? 

Att han skulle ringa och säga att han älskar mig att det blev fel allt blev fel.  

Nej jag skiter i Kalle jag skiter i allt, det spelar ingen roll. 

Jag är tom tom tom som ett urblåst äggskal. (Och fet fet fet ÄCKELFET) 

Och iskall. Det var ju det Kalle sa. Du är iskall Majken hur fan blev du sån? 

Ja hur fan? 

Jävla Kalle snacka massa skit om att gilla HELA MIG.  

Jag visste att det inte var sant, att det var patetiskt skitsnack bara.  

Men det spelar ingen roll. Det gör detsamma.  

Jag skiter i allt.  

Jag skiter i Edit också.  

Edit. Åh. Det är svårt att skriva om Edit.  

Det gör ont.  

Det kommer mest väsande ljud när jag försöker andas.  

Jag vet inte vad jag ska skriva.  

Men hur Edit triumferade under textsamtalet, jag kommer inte över det.  

Hennes segervissa leende och hur hon gned salt i mina sår.  

Hon var nöjd nöjd nöjd med att krossa mig det syntes.  

Hur hon njöt av att Olle älskade henne o inte mig, hur hon strålade.  

Lycklig. Lyckad. Alltid så jävla lyckad.  

Och jag orkar inte tänka på det, jag tänker på det hela tiden.  

På lördag åker jag härifrån.  
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Ska bara ta mig igenom morgondagen. Inte gå till föreläsningen, absolut inte till festen. Måste 

hämta mina böcker på skolan. Och sedan får dagen och natten passera.  

Och sedan drar jag.  

Bara så pinsamt att komma tillbaka till praktiken.  

Nu när jag fått reda på sanningen, eller bara fått det bekräftat. Det som alla andra redan visste. 

Har gått och snackat om bakom min rygg? Jenny, VVV-gänget, Erik.  

Har du läst den där patetiska krönikan?  

Vad fan gör hon här?  

 

* 

 

Så skruvat, var ska jag börja.  

Jag var ju tvungen att hämta böckerna.  

Jag gick när jag visste att ingen var där, ville inte möta någon. Kalle, Edit.  

Jag skymtade Olle utanför personalrummet.  

Jag tror han vinkade men jag skyndade mig därifrån, svängde om hörnet.  

Sen tog jag böckerna o stack.  

Sen hände det här: på bron gick jag rakt in i Viktor. Bokstavligen. Jag glodde väl ner i marken 

o han ställde sig framför mig. O jag märkte det inte förrän det var för sent. O gick in i honom. 

Han skrattade. Det var ett fint skratt, ett V-skratt. Han höll en mugg med kaffe i handen och sa: 

oj Majken du verkar rätt inne i din egen värld. O ja sa att ja, tyvärr. Helt förlorad. Det skrattade 

han också åt. Sen frågade han vad jag gjorde här vid den här tiden och jag sa som det var: Att 

jag hade hämtat mina böcker. Att jag inte skulle gå på föreläsningen idag. Inte på festen heller. 

Nähä? sa han. Vad synd. Har det hänt något? Frågade han. Och jag sa nej. Det är inget. Det var 

planerat så. Att jag skulle åka tillbaka redan idag. Men hinner du ta en kaffe, frågade han och 

vinkade med sin mugg. Eller ska du sprinta iväg direkt? Då sa jag att jag sprintar inte för jag 

har skadat vaden. Vilken tur då, sa han, för då kan vi dricka kaffe! På fotbollsfiket eller? sa jag 

och nickade mot muggen och han sa såklart. Du känner väl mig, Majken. Ja, sa jag. Jag känner 

dig. Viktor. Eller hur nu orden gick exakt, lite svårt att minnas. Men i alla fall gick vi till fiket o 

slog oss ner i fönstersoffan o jag tog en svart. Och det kändes ju väldigt märkligt att sitta där 
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med V. Just där. För som jag har önskat att få göra just det. Sitta i fönstersoffan på fotbollsfiket. 

Med honom. Jag har ju kunnat DÖ för att få göra det. Hans isblåa blick fäst på mig. Hans 

tjusiga skäggstubb en skugga över kinden. Efter ett tag sa han att vi borde ha ett glas prosecco 

och det var så knäppt. Han sa att man gjorde så i Italien, särskilt i Rom. O det var ju skitsnack 

men än sen. Vi tog varsitt glas och bubblorna hoppade och studsade. Orden flög ur mig. Jag 

frågade V om han var ledsen över Elena? O då sa han att nej, att det bara var en fling. Bara sex. 

Och det gjorde ju ont att höra – jag fick så tydliga bilder, han och hon omslingrade och svett 

och vätskor och hennes snygga fasta bröst mage rumpa. Han frågade hur det gick med Kalle o 

jag sa att det var slut. Jaså? sa han. Fast ni verkade ju så kära i måndags (gud i måndags, en 

evighet sedan, en grumlig ocean av tid), kom där hand i hand och var gullegullparet i 

korridoren. Sa han. Fast det var bara en fling, sa jag. Bara sex. O så garvade vi. Då sa han att 

Kalle ändå inte var något för mig, att han var alldeles för slätstruken och vanlig och att jag 

borde ha nån som är mer speciell. Som du menar du eller? sa jag för då hade ju bubblorna 

skjutit rakt upp i knoppen. Han skrattade. Alltså hans skratt. Jag skulle kunna leva av det. Vi 

fick varsitt glas till, jag har ingen aning om vad klockan var. Typ 12, 13, 14? Alkoholen tog. 

Jag hade ju inte ätit nån frukost och ingen lunch. Jag sa: visst vill du knulla Edit? Erkänn. Då 

höll han på att ramla av soffan. Han sa: du är ju helt spårad Majken. En sån jävla sjuk sak att 

säga. Vadå sjuk, sa jag. Edit är ju helt perfekt. Alla män tycker hon är sexig. Alla män vill ha 

henne. Du skulle sett på textsamtalet, hur Olle dreglade och flåsade. Sa jag, och så garvade vi åt 

det. Den synen. Olles tunga nere vid naveln. Fast Edit är jättefin, sa jag sen. Jättejättefin. Men 

lite för perfekt, va? sa Viktor. Lite för mycket A-barn. Lite för mycket perfekta flickvännen till 

den perfekta pojkvännen. Sa han, eller om det var jag. Ja. För mycket duktig flicka helt enkelt. 

Precis! Duktig flicka. Jag hatar duktiga flickor. Vet du att hennes morsa är yogalärare också? 

Gör solhälsning varje jävla morgon. Och att Edit går på alla hennes pass för de har så himla 

fiiiiin relatiooon o kan praaata om aaaallt. Mahatma mahatma. O så garvade vi, jösses vad vi 

garvade. Sen antydde jag att det trots allt finns en skönhetsfläck på Edits perfekta yta. Trots 

allt. Jag sa det för att vara snäll. För att nyansera bilden. Något om att till och med hon kan 

hoppa över skaklarna och bete sig svinigt mot sin pojkvän. Vara en riktig bitch.  

Vadå har hon varit otrogen eller? frågade V.  
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My lips are sealed, sa jag. Eller vad jag nu sa. Det är ju jättehemligt och det fattade ju V också. 

Att en sådan sak absolut inte får komma ut.  

O plötsligt reste sig V upp från soffan o sa att han skulle gå på föreläsningen. O sen på festen. 

Men att det hade varit jättekul att ses o snacka. O så gick han.  

O jag gick hem hit.  

 

* 

 

Fan också.  

Vad sa jag till Viktor, varför sa jag det där? 

Jag har ringt honom flera gånger men han svarar inte och inte på mess heller.  

Jag har skrivit att allt jag sa om Edit bara var skitsnack. Inget var sant. Att du lovar väl att inget 

säga, Viktor? Visst lovar du???  

En miljon gånger har jag tänkt ringa till Edit också men vad ska jag säga till Edit?  

Jag går runt här i rummet med cyklopet på, jag andas genom snorkeln.  

Slem samlas i röret och det raspar när det hasar sig uppåt och nedåt med andetagen.  

Jag blev så glad när jag hittade cyklopet! Nästan så att jag började gråta. Mitt cyklop, min 

snorkel. Jag tänker att jag inte kan andas utan snorkeln. Att det ögonblick jag släpper snorkeln 

kommer jag inte längre få luft. Jag kommer kippa efter andan och kvävas. Jag går runt runt i 

lägenheten och lyssnar på raspljuden. Det blir imma på glaset men det gör inget. Jag går in i 

duschen och vrider på vattnet, lutar mig framåt för att snorkelns öppning ska hamna utanför 

strålen. Spolar hett vatten och till iskallt och tillbaka till hett. När jag stänger av är toan full av 

ånga. Jag drar armen över spegeln. Jag sliter av mig cyklopet. Gummit har gjort röda märken i 

pannan och under ögonen. Har min skalle svällt?  

Jag är ett äckel, ett svällande äckel. Inte ens cyklopet passar längre.  

 

* 

 

V ringde. 

Han sa att festen är skitkul att jag borde varit där. Att det är ett jävla drama.  
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Vad? ropade jag i telefonen.  

VADDÅ DRAMA? VAD HAR HÄNT? DU HAR VÄL INTE SAGT NÅGOT? 

Men han skrattade bara o sa coola ner, det är ingen fara, alla är ändå så jävla fulla.  

O så la han på.  

O nu svarar han inte.  

 

* 

 

Edit, snälla, släng inte det här brevet innan du har läst. Jag vet att du hatar mig. Jag förstår att 

du hatar mig. Jag hatar mig också. Men snälla läs till slutet!!! FÖRLÅT. förlåt förlåt förlåt 

förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt 

förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt förlåt. Jag är ledsen, jag är förtvivlad. Jag har 

ingenting att säga till mitt försvar så egentligen vet jag inte varför jag skriver det här. När jag 

inte har något annat att säga än att jag betedde mig som en idiot en svikare en skithög och att 

jag ångrar det så att jag håller på att gå sönder. Jag fattar att det är meningslöst att allt är 

förstört men snälla, lyssna. Jag skäms, jag skäms, jag skäms, jag SKÄMS. Ingen har någonsin 

betytt så mycket för mig som du. Jag älskar dig. Du är min bästa vän. Jag är så ledsen nu. Jag 

vet inte vad jag ska ta mig till. Kan du någonsin förlåta mig? 

 

* 

 

Jag har fått vik! 3 månader! Från praktikens slut till 15 mars! 

Så himla kul, jag är överlycklig!  

Tänk att de valde mig!?! Framför hela VVV-gänget! Jag vill ringa nån och berätta! 

Men. Äh. Nej. Vem skulle det vara? 

FÖRLÅT att jag inte har skrivit på över en månad, nästan en och en halv. Jag har inte haft tid. 

Har jobbat som en GALNING. Har varit värsta arbetsnarkomanen och det har varit så himla 

kul. Att rikta laserstrålen mot en uppgift. O utföra den. O göra det BRA. För om jag får skryta, 

och det får jag, vem bryr sig, så hade jag sajtens mest lästa artikel förra veckan. Smack upp i 
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toppen. Flyt. PLUS en massa konverteringar. Höll nästan på att få månadens tårta – en idiotisk 

nymodighet som Urban, nyhetschefen, har hittat på – men slapp som tur var.  

Jag har börjat gilla webben! Tempot! Så himla skönt, man hinner inte tänka. Bara ringa ringa 

ringa. Skriva skriva skriva. Mata mata mata. Artiklarna som pingpongbollar i skallen. O så 

tydligt hur det går. Exakta siffror på läsningen antal besökare delningar, resultatet svart på vitt. 

Bedömningen.  

O för mig går det BRA!  

O nu har jag fått vik!   

Men gud, jag har ju glömt att skriva: jag har tagit sabbatstermin. Eller sabbatsår? Det känns helt 

rätt! Är jättemånga som gör det efter praktiken. Får jobb på sina praktikplatser. Eller jag vet 

inte. Har inte haft kontakt med nån sen mitterminsträffen. Har faktiskt inte tänkt en tanke på 

skolan. Har inte haft tid. Som sagt: nu är det jobb som gäller.  

Fan vet om jag nånsin kommer tillbaka till skolan igen.  

Jag har det här vikariatet nu och sen.  

Nej men jag vet inte jag klarar inte av att tänka så långt.  

Nu är nu och nu är toppen.  

Och tjejen jag hyr av har fått förlängt på sitt håll o blev glad när jag sa att jag ville hyra i vår 

också. Så det är win-win! Allt är win-win för tillfället. Spinningen också. Nej men jag har alltid 

tyckt att spinning verkar värdelöst, hur tråkigt som helst. Att trampa och trampa och inte 

komma nån vart. Fast nu ÄLSKAR jag spinning. Går att köra trots vaden. Min satans vad som 

inte gett med sig. Gör ont som fan när jag springer. Eller gympar, alla hopp. Som en kniv rakt 

in. Nåt har gått sönder. Men spinning funkar! Mer än så: är helt enkelt livsnödvändigt. O jag 

har hittat en FANTASTISK ledare. Alice. Suveräna Alice. Hur hon driver, hur hon pressar. 

Den tunga, bultande musiken – bang bang bang. Man svettas som en gris. Så underbart. Hur det 

rinner på ryggen armarna benen. Är alltid tokfullt på hennes pass, man måste boka exakt 

samma sekund som de släpper platserna. O det gör jag.  

Mer win-win: mitt nya, bättre schema.  

Jag är stolt över mig själv!  

Jag kände ju att efter sommaren, eller egentligen hela förra året, ja, ända sedan jag började på 

skolan och fick nya (dåliga) vanor osv osv, att det höll på att barka åt helvete.  
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Jag tappade kontrollen.  

Det blev för mycket av allt. Öl, nötter, fett, socker. ALLT.  

Var ju en ORGIE.  

Hur kunde jag? 

För även om jag är frisk och mår bra så måste jag ju inte balla ur helt och bli en flodhäst med 

dubbla lager sladdrigt späck under huden.  

Så nu har jag tajtat till schemat. Rensat bort allt onödigt.  

Nu börjar jag om! 

Och det känns jättebra.  

En nystart. Kraft och energi. Känner det på spinningen också. Hur stark jag är. Starkare och 

starkare. Skärpan i att luta sig fram över styret, vrida upp motståndet – och trampa.  

 

* 

 

Usch. Mamma ringde. O jag ruttnade totalt. Borde inte ha svarat, var inte på humör. O jag såg 

ju att det var hon. Men så svarade jag ändå. O hon ställde sina hopplösa frågor, som vanligt. 

Hur jag mådde och hur det var. Varför svarade jag så sällan i telefonen? Jag åt väl ordentligt? 

Den där jävla oron, tjatet. Jag blev tvärless. Orkade inte svara på nåt. Orkade inte med henne 

alls. Jag hade jobbat tio timmar. Jag hade varit på spinning. Jag behövde duscha. Kände att nu 

fick det räcka! Nu fick det vara nog! 

 

 

O jag sa rakt ut: jag vill inte att du ringer mer, mamma. Inte alls. Från och med nu.  

Hon blev ledsen, det hördes. Att hon blev ledsen men jag kände: jag måste få bestämma själv! 

Och nu vill jag vara ifred.  

Hon sa: Vad menar du? Ska vi inte höras? 

Jag sa: Nej.  

Hon sa: Men varför? Vad är det som har hänt? 

Jag sa: Du övervakar mig som om jag var ett barn.  
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Hon sa: Men Majken. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ringer inte för att övervaka dig. Jag 

ringer för att jag vill veta hur du har det. För att jag tänker på dig.  

Jag sa: Jag behöver mer utrymme. För att må bra.  

Hon sa: Men vi pratade ju om att jag skulle komma och hälsa på dig.  

Jag sa: Det passar inte längre.  

Hon sa: Jaha … men är du säker? 

Jag sa: Ja. Jag vill inte ha kontakt. Du förstör för mig.  

Hon blev tyst då. Jag hörde andetagen i luren.  

Sen sa hon, eller kanske viskade: Men Loka då? 

Jag sa: Vadå Loka? 

Hon sa: Vill du inte veta hur det går för henne? Med undersökningarna? Hon har tid hos 

veterinären nästa vecka. Vi får resultaten från analysen då. Du vet, knölarna.  

Jag sa: Fast nu får du faktiskt respektera mig. För en gångs skull.  

För en gångs skull, sa jag. Argt.  

Sedan la jag på.   

Det skär i mig nu. Jag vet inte vad det är som skär bara att det skär.  

Men det känns bra också. Att jag sa ifrån. Visst känns det väl bra?  

Jag ska gå och lägga mig nu, krypa ihop under täcket. Behålla sockorna på. Det har blivit så 

kallt i lägenheten, fast jag skruvar upp elementen. Kanske är något fel med värmen.  

 

* 

 

Några snabba rader bara, ska iväg till jobbet, börjar om tio min.  

Skulle bara säga att det är en superlättnad att jag sa så där till mamma.  

Ju mer jag tänker på det desto bättre känns det. Att ingen tjatar o är jobbig.  

Och det här är så häftigt: Jag orkar hur mycket som helst! 

Jag jobbar, jag tränar, jag jobbar. Jag sover pyttelite.  

O bäst av allt: jag håller schemat perfekt!  

Ville bara säga det. Att det är nystart och win-win på alla fronter.  
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* 

 

Månadens tårta är en skitgrej. En satans pärs.  

Att den som blivit mest läst på nätet får en tårta på fikat, sista fredagen i varje månad.  

Alla andra får ju också tårta men den som haft flest läsare, eller om det är konverteringar, får 

liksom en egen. Eller ta först. Eller jag vet inte, har inte varit där. 

Mysterium: att alla andra verkar gilla det.  

Blir GLADA över att det dukas fram gräddbomber i köket. Marsipanberg. Otäcka lockelser. 

Doften av choklad. Doften av socker. Vanilj.  

Saliven som rinner till. Jag sväljer och sväljer. Jag biter ihop. Jag stålsätter mig.  

Jag vet ju, att skulle jag släppa efter kan jag aldrig sluta.  

Och det skulle jag aldrig utsätta mig för. Allt som skulle vara förstört. 

Men folk tjatar om att man ska vara med, hänga på, är så jävla jobbigt.  

Som Jenny: Kom igen Majken, inte ska du väl sitta här helt ensam? Det är ju fika nu!  

O jag blir störd över det.  

För jo, det är exakt det jag vill. Sitta här helt ensam.  

Jenny, bevakar hon mig?  

Får för mig det. Att hon kollar in mig.  

Fast jag log såklart och sa att jag var mittuppe i en grej, skulle komma snart.  

O sen gick jag o satte mig på toan o när jag kom ut var fikat slut. Faran över.  

Jag såg Erik släntra iväg mot sin plats. Erik. Ibland tänker jag på honom. Hur vi kysstes i hissen 

den där gången. Hur … tänd jag var på honom? Farliga Erik med tigergrinet. När han tryckte 

sina läppar mot mina. Är stendött på den fronten nu. Tänker på Viktor också. Var ju helt 

bisarrt. Hur BESATT jag var honom. Hur jag ÄLSKADE, och hur jag LED. Förra året, en 

berg-o-dalbana. Nu känner jag ingenting för några killar, inte för någon. Är helt avstängd. Låter 

patetiskt på något vis. Men det är skönare också. Mycket enklare. Edit svarade aldrig på mitt 

brev. Hon hatar mig. Det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte. Hon betyder inget för mig längre. 

Så overkligt. Att vi för några månader sedan kallade varandra bästa vänner. Det har hänt att jag 

har läst i dagboken, sånt jag skrivit tidigare. Fast jag blir alltid så himla ledsen då. Jag skriver ju 
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som en kratta!!! Jag vrider mig som en mask av skam. Allt är så dåligt och låter så töntigt! Som 

om jag … gör mig till hela tiden när jag skriver? Gör jag? Isåfall gör jag väl det nu också?  

Eller om jag blivit äldre nu. Eller det är klart att jag blivit äldre. Äh. Jag snackar skit, som 

vanligt.  

Så här är det: det värsta med att läsa dagboken är att påminnas om hur allt sket sig. Det är det 

allra värsta. Jag klarar det inte. Och så tänker jag på allt fint som hände innan dess. Allt kul. 

Som när jag och Edit var på Mallis. Så fina dagar. Eller när vi hade Stranger things-maraton. 

Eller när hon hade anti-V-kampanj med mig o vi dansade hela natten o sjöng karaoke. 

Dykningen. Uppdyket! Jag minns det exakt i detalj. Hur jag hängde i vattnet. Allt som hände, 

allt nytt jag var med om. Allt som ruskade om. Som fick mig att känna. Växa? Som om jag var 

… på väg? Nya Majken. Redo att lyfta. Sväva. Glida genom haven (alltså sorry för att jag 

skriver en massa pretentiöst dravel, olle hade fått spader. men olle är inte här. ingen är här). Nu 

känner jag ingenting. Och det gör mig så himla ledsen. Att jag har ställt till det så för mig. 

Sabbat allt. Det är tusen år sedan jag skrev till Johanna. Jag borde skriva men kommer mig inte 

för. Jag vet inte vad ska skriva. Annat än att Nya Majken har gått och dränkt sig. Och det vill 

hon väl inte höra. Snacka om depp. Nej, så jag läser inte gamla dagböcker längre. Usch. Det är 

helt meningslöst. Nu måste jag se framåt i stället. Jag vet ju det. Att jag måste se framåt. Bara 

det att jag inte ser nånting. Det är så himla mörkt.  

 

* 

 

Dagarna rusar. Jul o nyår var perfekt! Jag bara jobbade. Dubbla pass på webben. Skumtomtar + 

choklad + marsipangrisar i skålar överallt på redaktionen = övning i disciplin. Helt utmattande. 

Fast jag grejade det. Men ändå: jag blir fetare och fetare, fattar inte hur det går till. Såg det på 

spinningen senast, i spegeln. Hur shortsen korvade sig över låren o resåren skar in i fläsket, jag 

var tvungen att vända mig bort. Iskalla vindar. Det drar i lägenheten, eller om det är nåt fel på 

elementen, borde väl kontakta henne jag hyr av men skiter i det. När jag kommer hem vill jag 

bara laga min middag och sedan göra träningen och sen, prick klockan 22, blir det kväll. Då får 

jag slappna av. Det är mållinjen på den långa långa dagen. Äntligen. Tillåtet att vila, att lägga 

sig under dubbla lager filtar och täcken.  
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Kvällsträningen är en ny grej jag börjat med. Armar och mage för att komplettera spinningen. 

Mamma fortsätter att ringa och messa. Fast jag bett henne att låta bli. DET ÄR SÅ JÄVLA 

FRÄCKT. Att inte låta mig vara ifred. Jag svarar inte. Öppnar inte breven heller, slänger dem 

direkt. Orden så tröga nuförtiden. Känner mig urblåst i skallen. Men det flyter på! Det gör det. 

Jag gör det jag ska på jobbet. O det var riktigt skoj att jobba jul o nyår. O jag följer mitt nya, 

briljanta schema. Dag för dag, timme för timme. Fram till klockan 22. Tack och hej.  

 

*  

 

Det är skärpning som gäller nu.  

Har insett det. Att schemat behöver tajtas till mycket mer. 

Saker slinker igenom. Allt slinker igenom.  

Syns ju i spegeln också, är uppenbart.  

Jag har fastat i två dagar.  

Är ju ett helvete först men efter ett dygn släpper det.  

Nu känner jag mig ren eller i af renare (men fortf FET!). 

Fick beröm av chef-Urban igår. Han sa att jag var snabb och pålitlig. Och väldigt läst den här 

månaden. Sa han och höjde på buskbrynen och jag kände skräcken som en istapp i ryggraden.  

NEJ TACK. JAG VILL INTE HA NÅGON TÅRTA. 

En annan sak också: känner mig så jävla stressad nu. Efter det där han sa. Snabb o pålitlig. Jag 

kan inte leva upp till det. Jag räcker inte till. Jag bågnar under kraven. Han kommer att bli 

tokbesviken på mig. Precis som Olle blev. När han inser hur kass jag är. Hur värdelös. Jag 

ligger vaken o oroar mig för det. Att jag gjort något fel som han ännu inte upptäckt. Eller att jag 

klantar till det imorgon. Jag fryser. Jag vill dricka något varmt, en kopp hett te.  

Men skärpning, Majken. Te? Mitt i natten. Det står inte på schemat.  

 

* 

 

Satan allt höll på att gå åt skogen. För en sån chock, jag såg Edit på tv. Jag hade nyheterna på i 

bakgrunden men hajade till när jag hörde rösten, hennes röst och då vände jag mig om och där 
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var hon, på tv:n, i närbild, pratade i en mikrofon. Jag hörde inte vad hon sa, jag kunde inte 

lyssna, bara stirrade. Hon var så nära. Jag såg fräknarna på näsan och skrattrynkorna i 

ögonvrån. Jag la handflatan mot skärmen fast man inte ska. Är ett äckligt flottmärke där nu 

efter mina äckliga flotthänder. Fan också. Jävla Edit som tränger sig in här. Jag måste sluta 

skriva nu. Måste spinna, träna, måste hålla ihop, MÅSTE HÅLLA MITT SCHEMA.  

 

* 

 

Åh herregud, nej.  

Det fick ju inte hända! 

Jag är en sådan idiot. Jag är så jävla klantig.  

Kan inte ens stava ett namn rätt! Kan inte kontrollera mina texter ordentligt! Fast jag lovat mig 

själv att jag måste! Fast jag har lappen upptejpad på lampan: ”KOLLA ALLA NAMN 

NOGA!”.   

Och så extra pinsamt när Urban sa sådär förra veckan, att jag var snabb och pålitlig.  

Jag visste ju att det inte var sant! Att han skulle genomskåda mig. Att det skulle gå åt helvete. 

Och nu har det hänt. Vet inte varför jag skriver här, har inget att skriva, började bara för att inte 

gå sönder. För att slita mig från inkorgen. Inte läsa mejlet om och om igen, plåga mig själv: 

”Mina fördomar är bekräftade. Journalister är klåpare. Kan inte ens få ett namn rätt. Jag kräver 

en rättelse!” 

Vilket klantarsel jag är. Fan också, han hette ju Björkman. Lars Björkman, affärsinnehavaren 

på gågatan som jag intervjuade igår.  

Inte Barkman som jag av någon outgrundlig anledning skrev i artikeln.  

Var fan fick jag det från? 

Jag har gjort bort mig för tid och evighet.  

Det här är tusen gånger värre än Olles sågning.  

Det här är på riktigt, inte nån töntig lektion.  

Mannen hade cc:at till nyhetschefen också. Det är det värsta. Att Urban sitter och läser det 

mejlet just nu och tänker: Majken, jag är så besviken. Du drar ner tidningen i skiten.  
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Varför öppnade jag mejlen? Fast det var kväll, efter 22. Jag hade faktiskt passerat mållinjen, jag 

var ledig, jag hade klarat mig igenom dagen, jag skulle få vila.  

Och ändå fick jag för mig att kolla inkorgen.  

Och där låg det. Mejlet.  

Och nu kan jag inte sova. Kommer inte somna alls. Inte få tillräckligt med sömn. Vara trött 

imorgon, såsig, yr, klanta till det igen. Göra nya fel. Inte orka hålla schemat? Det får inte 

hända. Men redan så hungrig. Det skaver i magen. Jag vill äta något. Många timmar sedan 

middagen. Men får inte. Det går åt helvete då. Om jag dessutom bryter schemat. Men hur ska 

jag kunna sova? När hungern klöser eller om det är ångest. Hjälp mig. Hjälp. Jag vet inte vad 

jag ska ta mig till. Jag hackar tänder fast elementen står på max. Jag tänker på Loka. Jag tänker 

på att jag inte har tänkt nånting på Loka. Inte undrat hur hon mår. Om hon ska opereras eller 

inte. Inte brytt mig ett dugg.  

Fan också. Hur kunde jag bli sådan här? 

Kalle hade rätt när han sa: Du är iskall, Majken.  

Ja. En orm ett monster.  

Men jag vill ju vara en annan. Jag vill simma under vatten! Glida fram. Sväva som en 

havssköldpadda. Det är ju det jag vill. Tror jag. Eller jag vet inte. Vet inte vad jag ska ta mig till 

hur jag ska göra. Jag nästlar in mig i mig själv. Allt är trassligt, suddigt, svårt. Bara schemat är 

tydligt. Dags för en faste-kur igen? Enbart flytande föda, utspädd buljong och te. Vore rätt åt 

mig. Smäll på fingrarna. För så jävla klantigt att skriva fel på namnet! Så onödigt. När jag vet 

hur viktigt det är just med namn.  

 

* 

 

Som jag trodde: Jenny övervakar mig.  

Hon var på mig idag. Anklagade mig för en massa skit.  

Och det var hemskt det var så jävla hemskt.  

Fast jag lyckades slingra mig ur det.  

Från och med nu måste jag vara bättre på min vakt.  

Det här hände: 
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Hon sa att hon ville prata med mig och att vi kunde ta ett tyst rum för att få vara ifred.  

Jag fick flyktreflex direkt kände på mig att det skulle komma nåt skit.  

O sen sa hon: Hur mår du egentligen Majken?  

O jag sa: Jättebra! Jag trivs super på tidningen!  

O hon: Du har gått ner i vikt.  

O jag: Va? Nej, det tror jag inte.  

O hon: Jag har ögon att se med. Du har blivit väldigt smal på sista tiden. Du måste ha gått ner 

typ fem kilo. 

Först började jag nästan skratta.  

Det var så dumt alltihop. Så idiotiskt.  

Jag är ju fetare än någonsin.  

Fast jag insåg ju att jag var tvungen att bekräfta henne lite. Ge henne något. För att hon skulle 

ge sig. Släppa ut mig. Hon var farligt, jag kände det. Hur farlig hon blivit för mig.  

Så jag sa: Vad snäll du är som bryr dig, Jenny.  

Hon sa: Du ser faktiskt sjuk ut. Och du verkar … dra dig undan? Jag känner inte igen dig.  

Jag sa: Det här att jag skrev fel namn i en artikel. Det var skitjobbigt. Jag blev rätt tagen av det.  

Hon sa: Jag fattar. Men sånt händer. Vi gör alla fel ibland, det är oundvikligt.  

Jag sa: Fast han var jättearg, den där mannen. Skrev och skällde. Hade cc:at Urban också.  

Hon sa: Släpp det bara. Urban tycker du är jätteduktig.  

Jag sa: Sen är det en grej med min hund. Hon är sjuk.  

Hon sa: Oj då. Vad tråkigt att höra.  

Jag sa: Ja. Det är tumörer som har spridit sig. Eller jag vet inte exakt. Men nån sorts cancer har 

hon i alla fall. Sedan jag hörde det har jag känt mig så … nere. Eller helt knäckt. Haft svårt att 

äta nästan. Så … om jag gått ner litelite så beror det på det. Hon har varit min bästa vän sedan 

jag var liten och … ja. Jag älskar henne.  

(när jag sa det här så växte en klump i halsen o en snyftning kom ut. jag blev helt överrumplad 

av det. hur ledsen jag blev plötsligt och jag svalde och svalde för att inte börja storgråta. en 

lavin av sorg som höll på att välla fram. men jag höll emot) 

Hon sa: Du kanske ska ta ledigt några dagar och åka hem då?  
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Jag sa: Nej. Det behövs inte. Jag mår bäst av att vara kvar här. Och jag har jättemycket kontakt 

med min mamma. Vi pratar varje dag. Hon tar hand om Loka. Men tack igen för att du bryr 

dig.  

Hon sa: Du vet att jag finns här om du vill prata.  

Jag sa: Tack!  

Eller jag minns inte EXAKT vad jag, hon, vi sa. Var tvungen att koncentrera mig så i stunden. 

För att säga det rätta. För att låta trovärdig.  

Kände mig helt yr i det trånga rummet. Utmattad.  

Men något åt det här hållet var det i alla fall.  

Från och med nu ska jag hålla mig undan från Jenny.  

 

* 

 

Jag hatar världen jag hatar allt.  

Jag är avstängd från Friskis.  

Så jävla orättvist, så elakt.  

Jag var på spinning, Alice pass.  

Allt var bra, som vanligt.  

Men när jag gled av cykeln svimmade jag.  

Bara lite! En kortkort stund.  

Sedan kvicknade jag till o ville gå o duscha o inte ligga o slöa o vara pinsam på golvet.  

Men Alice sa att jag var tvungen att ligga kvar.  

Att jag skulle få ett glas juice.  

Jag ville inte ha någon jävla juice.  

Men sen kom en annan kärring med ett glas o jag slog ut med armen, o glaset for iväg.  

O jag ville skrika jag ville tjuta för sen när jag gick kom kärringen fram o sa att jag tyvärr inte 

fick komma tillbaka. Att det var förbjudet att träna om man var för smal, inskrivet i reglerna, 

farligt för hjärtat blaha blaha.  

O jag skrek åt henne att jag äter och äter och ÄTER!!!! 

Jag gör inget annat än ÄTER O ÄTER.  



 

 52 

JAG ÄR EN JÄVLA FLODHÄST.  

Eller om jag inte skrek bara sprang därifrån.  

 

* 

 

Skärpning Majken.  

Fattar du trögt eller?  

Att det är SKÄRPNING som gäller.  

Flytande föda. Ingenting att gnälla över.  

Släpp inte efter. Håll emot.  

Jag klarar det jag måste klara det annars.  

Alla växter har dött i lägenheten.  

Hur gick det till? 

Jag har ju vattnat och vattnat.  

 

* 

 

Satan, så jävla vidrigt.  

Jag skäms, jag vill dö.  

Jenny, Erik, Urban. Ryckte upp dörren till toaletten.  

Och jag reste mig hastigt och slet handen ur gapet.  

Strök bort kladdet från hakan, från kinden.  

Fan också. Månadens tårta. JAG VILLE JU INTE HA DEN.  

Men kom inte undan. Var helt trängd. Nyhetschefen tjatade och viftade med ögonbrynen. 

Grattis Majken, vad roligt. Så välförtjänt!  

Jenny också, den jäveln. Jag ville hugga och slå. Jag ville vråla och skrika. Låt mig vara ifred! 

Låt mig för helvete vara ifred. Jag är så trött och yr. Jag fryser. Men jag gick dit, jag såg ingen 

utväg. Helt jävla upptryckt mot väggen. Jag tog en bit. En liten liten mikroskopisk bit. För att få 

tyst på alla. För att göra alla jävlar nöjda som lägger sig i o förstör. Och det var ett misstag, en 

katastrof. Det var helt jävla FEL. Jag kände det direkt. Hur fel det var. När jag stoppade in 
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skeden i munnen, o grädden sockret fettet vidrörde tungan, explodera där inne. Suget som kom, 

ett slukhål rakt ner i helvetet. Jag tryckte in biten i munnen och tog en bit till, en större. O en 

till. Fick tunnelseende. Såg bara tårtan. Allt annat var blurrigt och dimmigt och saliven rann i 

munnen, rann och rann och njutningen när jag åt, när jag gav efter, bara föll. O jag ville döda 

dem som tog mer av tårtan. Ge fan i den era jävlar, den är min. DEN ÄR MIN! Jag ska ha den. 

Jag ska sluka den. O äntligen var det slut på fikastunden o alla skulle jobba o det var en halv 

tårta kvar o jag bar in den i det tysta rummet. O jag åt. O jag åt. O jag åt. O sen gick jag ut i 

köket och rafsade igenom soppåsen, papptallrikarna som folk slängt med rester kvar på. Det 

fanns så mycket att slicka av. På skedarna också, och på servetterna. Grädde som droppat ner 

på golvet. Såg Jenny mig då? Jävla Jenny. Måste ha spionerat, följt efter. Till toan också. För 

jag rusade dit, äcklet kom lika hastigt som suget. Hur fan kunde jag? Grädden. Marsipanen, 

marsansåsen, sockerkakan. Sylten. O jag ställde mig på knä och lutade över toan och stoppade 

fingrarna i halsen och magsäcken som vrängde sig ut o in.  

Det var då som låset öppnades utifrån och dörren slogs upp.  

 

Jag sitter vid köksbordet i lägenheten nu.  

Jag vet inte vad jag ska ta mig till var jag ska ta vägen.  

Jag går aldrig mer tillbaka till tidningen.  

Varje gång jag blundar ser jag dem framför mig i dörröppningen.  

Jenny, Erik, Urban.  

Uppspärrade ögon, äcklade miner.  

Jenny med fasa i rösten: Men Majken, vad håller du på med? Kräks du? 

Och sen Erik eller om det var Urban eller båda: Åh fy fan, fy satan.  

Jag äcklas över mig själv jag äcklas över tårtan.  

Spyslamsorna som rann nerför hakan.  

Jag hatar mig själv jag hatar allt som är jag.  

Att jag inte klarade av att hålla emot att jag inte klarar någonting.  

Och det som plågar mig mest: att jag inte vet om jag hann få upp allt eller om det ligger äcklig 

grädde kvar i magsäcken, sprider sig ut i kroppen nu, lagrar sig under huden.  

Jag sväller upp nu jag sväller upp.  
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Ett sånt äckel jag är. Ett äckelsvin.  

När jag tryckte i mig tårtan i det tysta rummet, åt med händerna, svalde utan att tugga utan att 

känna och hela skiten ramlade ner i en mage som blev tommare och tommare, vidgades till ett 

jättegap. Som ville ha mer och mer och mer. Som skrek och vrålade efter mer.  

Som fortfarande vrålar.  

Åh gud, jag vill ha mer.  

Jag vill ha MER. 

Jag måste äta något, vad som helst. NU. 

 

* 

 

Stirrar de på mig i affären? 

Jag fick för mig det. Att de stirrade.  

Följde mig med blicken med blicken, glodde på min korg.  

Dra åt helvete! 

Om jag vill köpa fyra sex åtta liter glass – det ska ni skita i.  

Jag får handla vad jag vill och hur mycket jag vill! Jag är vuxen. Jag gör som jag vill.  

Så jävla kallt i magen efter glass.  

Till och efter man fått upp den. Det gör mig skräckslagen – är inte allt uppe?  

 

 

* 

 

Om det inte vore så totalt omöjligt o så eländigt skulle jag ringa Edit och säga: jag har hamnat i 

the-up-side-down. Tårtan öppnade portalen. Jag sitter fast här. Jag kommer inte härifrån. Jag 

äter och äter. Och spyr och spyr. Det svider i halsen. Jag har fått sår på knogarna. Jag har fällt 

ner persiennerna och dragit för gardinerna. Låst dörren. Jag är LIVRÄDD för att det ska bli 

stopp i rören vad fan gör jag om det blir stopp i rören? Tänk om hon som jag hyr av skulle få 

för sig att komma hem vilken fasa. Hur det ser ut här nu. Alla förpackningar, jag svepte ner 

dem på golvet för att få plats att skriva. Jag måste plocka upp dem! Jag måste städa! Skura 
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väggarna på toan, få bort skvättet! Få bort lukten! Jag måste rycka upp mig! Majken, för i 

helvete! Från och med imorgon är det schemat som gäller! Fast jag vet redan när jag skriver det 

att inte kommer bli så. Gud så less jag är på den här dagboken. Jag skriver en massa skit. O jag 

klarar inte av något jävla schema jag är så trött på scheman rutiner flytande föda vill bara äta 

äta ÄTA, släppa efter, sugas med, ramla ner i gapet, kravla runt i geggan och spy upp 

alltsammans. O börja om. O börja om. O lägga mig under täcket, krypa ihop i mörkret.  

 

* 

 

Vad ska jag göra vad ska jag ta mig till? 

Jag har rispat mig i halsen med nageln.  

Det gör ont varje gång jag sväljer.  

Så onödigt, och så klantigt. 

Allt jag gör fel hela tiden.  

Kommer inte på exakt vad, det är så mycket. Som jag förstör.  

Förlåt. Att jag inte kan bättre än så här.  

Så patetiskt det låter jag borde inte få finnas till.  

 

* 

 

Jag har fått brev från mamma.  

Det ligger framför mig på bordet.  

Jag hade tänkt göra med det som med alla andra brev från mamma: slänga det.  

Fast sen gjorde jag inte det.  

Jag är trött och så ledsen.  

Jag har ont i halsen. Såret går upp hela tiden.  

Soppåsarna i hallen, jag måste gå ner med dem till soprummet men jag orkar inte.  

Mamma, hjälp mig. Hjälp.  

 

Käraste Majken,  
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hör av dig! Kom hem! 

Det blir operation om två veckor.  

Loka behöver sin lill-matte nu!



 

1(1) 
 

 


