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New York, 5 april 2008, lördag eftermiddag. Matiné på Metro-
politan, en stund innan ridån ska gå upp. Salongen är upplyst, or-
kestern på plats, publiken har släppts in. En brokig samling, ledigt 
klädd, påfallande ledigt för att vara så pass gammal – skalliga män 
i skogshuggarskjortor och gymnastikskor sitter och konverserar 
vithåriga damer i stickat. Här och var viftas med programblad som 
solfjädrar. Det börjar redan bli varmt.

Puccinis ”La Bohème” drar fulla hus, oavsett hur ensemblen 
ser ut. Fattiga konstnärer i artonhundratalets Paris, berömda 
tenorarior, passionerad kärlek och förtidig död – ett paradexempel 
på temat ”terminal romantik”. När ridån går ner är näsdukarna 
framme, trots att Mimi varit klen sedan första scenen, trots att 
hennes död måste vara en av världens mest repeterade.

En och annan teaterkikare är i bruk. Fler än jag tycks upp-
märksamma en herre långt fram på parketten, kanske för att han 
bär tredelad kostym och vit skjorta och fluga och verkar äldre 
än alla andra. Vilket betyder fruktansvärt gammal. Han liknar 
C. M. Gerber, så som man minns honom från innerflikarna på 
hans böcker.

”Du sa att det här var framtiden, men jag såg inte en människa 
under sjuttio…” Det var Ronnys kommentar, första gången han 
följde med. Publiken hade varit ungefär densamma, lika stor och 
lika gammal.

Anmärkningen var alltså befogad. Jag hade påstått att de här 
föreställningarna var framtiden och då menat själva tekniken med 
digitala överföringar i realtid till biografer på lämpliga longituder 
på orter som direktionen för det stora operahuset i NYC aldrig 
hört talas om. Jag hade inte haft en tanke på publiken.
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När vi sedan suttit i bilen på väg hem hade det blivit natt i vår 
del av världen, en folktom landsbygd försänkt i norra Europas 
kolmörker. För att komma hem var man tvungen att köra längs en 
väg som slukade allt ljus och ideligen korsades av vilda djur.

”OK”, sa jag, ”men ska vi också bli så där gamla måste jag kon-
centrera mig på körningen…”

Vildsvin stod och glodde på vägrenen, kronhjortar hoppade 
över dikena. På sina håll var världen precis lika vild som när de 
stora operorna skrevs.

Vild och farlig och respektingivande. Jag vet inte vad som är 
farligast att underskatta – en fullvuxen vildsvinsgalt eller en fåfäng 
tenor. De har mer gemensamt än man i förstone vill tro. En sång-
are kan sätta våldsamma krafter i rörelse, lyfta en föreställning, få 
ett hus att sväva och svepa med sig vem som helst. En vuxen man 
kan plötsligt hamna på en åker mitt ute i ingenstans med gråten i 
halsen och förtvivlat ropa mot en kall himmel: ”Mimi!”

Ingen vet ännu om det är lämpligt att utsätta folk i ödemarken 
för sådant. Man borde ju ha någonstans att gå med alla känslor.

Det är bland annat det som den här historian handlar om, käns-
lor som är som vilda djur, saker som hamnar fel, personer som är 
malplacerade, en tillfällig oreda i universum, en plötslig stökighet 
bland människor och ting, oklarheter som måste redas ut för att 
folk inte ska tappa bort varandra eller förlora sig själva.

På vägen hem passerade vi sju kyrkor som alla såg likadana ut. 
Några var så gamla att de varit i bruk långt före reformationen. 
Fönster och dörrar var placerade precis likadant. Ronny sa: ”Det 
är för att man ska kunna gå in och hämta det man behöver utan 
att tända.”

En opera är något annat. Den innehåller inte alltid det man 
väntat sig. Man kan gå därifrån med en blandning av lättnad och 
besvikelse, för att det man vill ska hända inte hände och för att 
det verkar som om det aldrig någonsin kommer att hända. Trots 
att chansen finns att man faktiskt skulle få vara med om ett sådant 
där tillfälle när en sångare får allt att lyfta, en aria som upprättar 
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ett före och ett efter, en uppdelning i ”vi som var där” och ”resten 
av världen”.

Varje gång denna önskan blir obesvarad kan man andas ut för 
att allt förblir precis som vanligt, man kommer snart att sitta där 
igen med sin förväntan och ett nytt programblad i handen och 
vifta och välkomna nya löften. Risk och chans blir utbytbara, som 
hopp och förtvivlan.

Så jag visste vad som väntade. En prövning. Som kunde sluta 
hur som helst. Mitt ute på en åker. Till exempel de fem hektar 
som breder ut sig mellan Ronnys gård och min. Han är född 
och uppvuxen på platsen. ”Son till en jordbrukare och far till en 
missbrukare”, som han kan säga nuförtiden. Enligt mig för att 
framstå som tapper. Enligt min fru för att väcka medlidande.

Det var hennes idé från början att ta med honom på operan. Jag 
hade kommit över ett par dyra och åtråvärda biljetter till Gounod 
och min fru – som gjorde allt för att slippa undan – sa: ”Ta med 
Ronny i stället.”

”Ronny?” Det var så befängt. ”Varför skulle jag släpa med 
honom?”

”Kerstin säger att han behöver komma ut bland folk.”
”Vad är det här?” sa jag. ”En komplott? Som vanligt?”
”Det är ju så väldigt synd om honom.”
Jaha, det var ett genmäle. På någonting som jag själv råkat påstå, 

att det var synd om Ronny, att man borde göra något för honom, 
att han befann sig i en riskzon, att hela granngården var en enda 
stor riskzon. Män som han kan få för sig saker och ting, särskilt 
på landsbygden. De kan gå för sig själva och hålla god min och 
tänka ut ödesdigra handlingar och planera och vidta anstalter i 
all tysthet och till slut också verkställa dem. Och sådana som han 
slarvar inte när de har bestämt sig. Ronny var noggrann i allt han 
företog sig.

Men han hade genomgått en stor förändring på senare år. Enligt 
de flesta till det sämre. Själv är jag osäker. Han hade haft ett sätt 
att se på tillvaron, en gammal hederlig världsbild, klar och tydlig, 
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bestående av sådant som han övertagit från sina föregångare på 
gården – värderingar som liksom satt insmetade i kliningen – men 
sedan kompletterad med egna erfarenheter och iakttagelser. Ett 
jordnära, ganska osofistikerat sätt att se på tillvaron. Människors 
mellanhavanden byggde på ett handslag, världen var förnuftig, 
folk var i allmänhet kloka men egoistiska. Med en smula hänsyn 
kunde det som var bra för den ene också bli bra för den andre. Vad 
som behövde framhållas lite extra var bara en smula tolerans.

Ett praktiskt synsätt som höll bra så länge man stannade hemma 
på gården. Ute i stora världen blev det emellertid lite för enkelt. 
Ronny klarade sig ändå med denna världsbild tills han blev när-
mare femtio. Då rasade allting. Världen förändrades totalt. Ingen-
ting skulle någonsin mer bli sig likt. Tillvaron låg i spillror, Ronny 
famlade omkring i bråten och blev förvirrad ett tag och lyckades 
undgå den erfarenhet som många andra gör i det läget – att man 
kan klara sig, att man faktiskt kan överleva och till och med finna 
sig tillrätta i en värld där allt är förändrat till oigenkännlighet och 
där inget längre är svart eller vitt utan för det mesta jämngrått.

Men det var inget för honom. Han måste genast bygga upp en 
ny världsbild, lika entydig och fyrkantig som den gamla, fast nu 
med omvända förtecken, i kompakt mörker, så svart och hopplös 
att ingen kunde leva i den.

Ibland kunde jag se honom flera gånger om dagen när jag hade 
olika ärenden och måste passera deras grind. Han kunde stå på 
gräsmattan vid flaggstången och kratta löv och dröjande höja ena 
handen till en hälsning. Dagens första. Andra gången blev det 
ett ögonkast och en nick med huvudet. Därefter blev det bara en 
nick, liksom riktad vart som helst, rakt ner i marken, eller in i en 
trädstam. Men varje gång hände något inombords: att jag kände 
ett styng i hjärtat av medlidande. Stimulerad av fantasi kan denna 
empati leda långt. På sikt blir det påfrestande, nästan ohållbart. 
Man försöker hitta en omväg, gör allt man kan för att undvika 
varje konfrontation.

Men nu fanns det ingen omväg runt deras gård. Man måste 
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passera dem för att komma ut på stora vägen och det spelade 
ingen roll om jag så bara fick en skymt av Ronny, om jag bara 
kunde ana honom i en rörelse bakom en gardin eller blev påmind 
om hans existens i en till hälften ihopsamlad lövhög. Känslan av 
medlidande väcktes ändå. Den kunde rentav bli ännu starkare just 
för att lövhögen var ofullbordad, för att arbetet blivit avbrutet. 
Hans frånvaro gjorde att man genast befarade det värsta. Jag kunde 
se framför mig hur han stått där med en lövräfsa i snålblåsten 
och sett vinden omintetgöra alla hans ansträngningar och till slut 
bara släppt redskapet till marken och rusat in i huset för att bryta 
samman vid köksbordet. Inför en oförstående och otålig hustru 
som själv ”kommit över” och ”bearbetat” saker och ting.

Om man ideligen måste konfronteras med en sådan känsla blir 
man tvungen att göra något. Kan man inte ändra på vägnätet får 
man ändra på sig själv. Man prövar sin egen attityd och börjar 
leta efter fel hos den där stackaren, ifrågasätter hans hållning, 
genomskådar hans motiv. Man intalar sig att det inte alls är synd 
om honom. Han borde tvärtom ”rycka upp sig” och sluta med 
denna ”självömkan”. Även om man inte kastar det rakt i ansiktet 
på honom ser man till att han får veta det. Om han då framhärdar 
i sin svartsyn och vägrar att bättra sig har han försummat sin chans 
och bara gjort sig förtjänt av förakt.

Jag ville inte hamna i den situationen. Andra var redan där sedan 
länge: ”OK, det var synd om honom för fem år sedan. Men han kan 
inte bara sitta och älta och tro att han ska lösa världsproblemen. 
Han måste gå vidare. Se på Kerstin. Det var precis lika synd om 
henne, men hon har kommit vidare…”

Det var en grannfrus rationella och förnuftiga inställning. Ett 
synsätt som säkert var lämpligt i många sammanhang, men som 
man helst inte ville rikta mot en tragisk opera. Man skulle bara få 
höra fantasilösa invändningar som: ”Vad är det för mening med 
det här? När det finns penicillin!?”

Ronny var lika omedgörlig han i början. Han var direkt avvi-
sande när jag försökte locka med mitt erbjudande: ”’Romeo och 

Den sista cigarretten_inlaga.indd   13 09-08-19   15.50.16



14

Julia’. I direktsändning från Metropolitan i New York. Bra platser. 
Kanonljud. En sketen lördagskväll på landet…”

”Vad ska jag där att göra?” sa han. ”Jag är tondöv.”
”Det är för fan inte du som ska sjunga!”
”’Romeo’?”
”Och Julia”, sa jag. ”Det här är framtiden!”
Med en del lock och pock från hustruns sida gav han efter och 

liksom offrade sig, för min skull, för att vara bussig. Det var det 
där tekniska som avgjorde. Det digitala. Det kunde vara värt en 
koll. Fast han var skeptisk. ”Framtiden…” Om dålig andedräkt 
kunde höras så lät det så.

De platser jag kommit över var två udda med ett antal stolar 
emellan. På vägen dit hade jag lovat att man kunde ordna med 
den saken där, på bion, att man oftast kunde byta till sig ett par 
platser bredvid varandra. Men när vi väl kommit fram hade resan 
dit varit så påfrestande att jag låtsades ha glömt alltsammans. Jag 
ville absolut inte sitta bredvid honom. Eftersom han förbigick 
saken med tystnad antog jag att han tyckte likadant.

Kommentarerna i pausen gick i samma stil: ”Man ser bra, men 
man hör inte vad de sjunger…”

Sedan satt han alltså och malde hela vägen hem om att publi-
ken var gammal och skröplig och snart lika stendöd som operans 
kärlekspar.

Därmed var saken avgjord, kunde man tro. Det var ett bra för-
sök, världen var fortfarande lika kolsvart men han hade i alla fall 
fått komma ut bland folk.

Några dagar senare fick min fru dock höra helt andra tongångar. 
Kerstin, Ronnys fru, var glad och tacksam för vår omtanke. Ronny 
hade kommit hem och varit liksom uppfylld. Som en ny människa 
nästan. Han hade hållit henne vaken halva natten med historian 
om ”Romeo och Julia”. Den hade talat till honom på ett alldeles 
särskilt sätt, en känsla som han velat förmedla och som inte enbart 
gick ut på att allt var meningslöst.

Jag blev inte alls förvånad. Folk säger en sak och gör något 
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annat. Om människan fortfarande kan sägas ha en natur så är 
den motsägelsefull. Det är en enkel sanning, fascinerande och 
användbar. Man kan ägna ett helt yrkesliv åt bara den, att berätta 
om människor som säger en sak och gör något annat.

Jag blev ännu mera styrkt i denna övertygelse när Ronny stop-
pade mig på vägen utanför grinden och tackade för senast och 
utan att röja någon särskild entusiasm började prata om nästa 
föreställning. Han hade kollat på nätet och ville bara anmäla sitt 
intresse, om ifall jag ville ha sällskap, om ifall jag ändå skulle boka 
biljetter. Det kunde ju få en chans till, hette det.

Nu var det alltså ”La Bohème”. Jag hade dragit storyn för honom 
i bilen på vägen till bion. Ändå satt han och såg lika misstänksam ut 
som vanligt när en Mobicam tog sig in bakom ridån på Metropo-
litan och guiden visade oss runt, växlade några ord med folk som 
arbetade med kulisserna och en sångare som värmde upp.

Dirigenten råkade passera och stannade upp för en kommentar. 
Han var lugn och koncentrerad och ödmjuk. Föreställningen var 
tjugofem år gammal, fick man veta. Folk hade kommit och gått i 
rollerna. Höjdpunkter hade prickats in genom åren.

Guiden önskade lycka till på något förtäckt och för utomstående 
obegripligt sätt, men kunde inte låta bli att avslöja: ”And guess 
what – C. M. Gerber is in the building… Isn’t that amazing!”

Så det var alltså han där nere på parketten, i tredelad kostym, vit 
skjorta och fluga. Jag hade tagit för givet att den mannen var död 
sedan länge. C. M. Gerber, som i sina memoarer ”Shtetl Look-
alikes” beskrivit en kväll på Metropolitan den 25 december 1948. 
”La Bohème” på programmet även då, denna juldag som blev 
historisk, åtminstone i hans sätt att återge den. När Rodolfo begått 
första aktens ”che gelida manina…” händer någonting, föreställ-
ningen stannar upp, som om hela operahuset tappat andan, kippar 
efter luft, i förundran, som inför ett sannskyldigt mirakel. Det har 
alltså hänt, en tenor har gjort det. Och medan insikten klarnar 
hos var och en i publiken uppstår ett stort lugn som, i Gerbers 
något vidlyftiga version, sprider sig över delar av Broadway. Det 
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omtalades senare som ett ”major hiatus” utan vettig förklaring 
för folk ute på gatan.

”En ung man från Brooklyn”, skrev Gerber, ”som överlevt kri-
get och just avslutat läsningen av ’Doktor Faustus’ kunde tycka 
att den där tenoren försatt publiken i samma bryderi som Leibniz 
beträffande Guds allsmäktighet i en värld så full av ondska.

Men nu var det varken Mann eller Leibniz som stod där framme 
på scenen. Det var bara en sångare från Borlange, Sweden. Han 
hette Jussi Bjorling.”

Nu satt denne skribent, bortglömd för alla utanför branschen, 
på samma parkett sextio år senare. Det var något stort, pratet gick 
i huset, det skulle kanske sätta sin prägel på hela föreställningen. 
Kanske var det typiskt för tidens syn på storhet – en prövad publik 
som aldrig ger upp hoppet om att få vara med om något utöver 
det vanliga är beredd att hålla tillgodo med något sekunda, en 
andrahandsupplevelse; det stora har redan hänt, allt som återstår 
är en och annan gammal relikt som kan berätta om det.

För min egen del var det en annan person som skulle sätta sin 
prägel på kvällen. Jag vet inte hur många Puccini jag sett, oftast 
mer eller mindre berörd. Den här kvällen hörde till de ordinära. 
Det var stadigt men en smula glanslöst. Sångarna var korta och 
tjocka och jag befarade att Ronny skulle tvivla på deras umbä-
randen.

Ändå – när pausen kommer har saker och ting satts igång och 
man vill bara stå för sig själv, andas frisk luft och vänta på andra 
akten utan att tvingas prata om triviala saker som hör till varda-
gen, saker som har en tråkig karaktär eller oftast ingen alls. Man 
har öppnat sig för diverse sinnesintryck, är disponerad för små 
fina detaljer och nyanser. Det kan betyda bristande beredskap, att 
man är sårbar, tillgänglig, ett lätt rov för andra mer närvarande 
och utåtriktade individer. Sådana som ser opera som ett sätt att 
umgås.

Jag var på väg ut genom vimlet i den trånga foajén och kände 
någon knacka mig på axeln. Jag vände mig om, såg Madeleine 
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och förstod att jag var chanslös. Jag saknade den sinnesnärvaro 
som krävdes för att anlägga den kalla, stela och avståndstagande 
min som jag borde bemöta henne med. En min som hon hade 
uppfattat och absolut inte kunnat förbigå. Den hade säkert inte 
hindrat henne i hennes uppsåt, men den hade i alla fall gjort det 
svårare för henne.

Nu uteblev den för jag kunde inte spela teater. Jag kunde i bästa 
fall se neutral ut. Knappast likgiltig, men kanske neutral.

Det var ju ingenting för henne. Hon kunde öppna sin famn och 
liksom dra mig till sig i ett utbyte av ömsesidiga artigheter som 
för en utomstående kunde se riktigt varmt ut. Ronny uppfattade 
det så. ”En gammal käresta?” undrade han senare.

Jag blev alltså överrumplad. Mitt försvar var på permission. Det 
här var ju en fredlig expedition, här skulle inte förekomma några 
fiender eller misshagliga element. Men här stod ett. Madeleine 
var kanske inte en fiende, men hon var misshaglig. Även om hon 
aldrig förstått det själv. Om det berodde på att jag var dålig på att 
förklara krig eller på att hon vägrade inse vissa fakta låter jag vara 
osagt. Det kommer så småningom att bli möjligt för var och en 
att själv avgöra.

Och det var för övrigt ointressant, sedan länge, vi hade undvikit 
varandra i femton år. Men nu stod hon i den trånga foajén med ett 
glas billigt mousserande vin i handen. Hon sträckte fram glaset 
och sa: ”Vill du ha? Det är inga kalorier i vitt.”

På kanten av glaset var märken av hennes läppstift. Det hade 
samma färg som tröjan på flickan som håller kudden under huvu-
det på ”Den döende dandyn”. Cerise.

Jag sa: ”Nej tack, jag kör.”
Hon drack lite själv, gjorde en grimas och sa: ”Vi går ut, vad?”
Det var bara att kapitulera. Jag såg dessutom till min fasa att 

hon var inflyttad i trakten, att hon flyttat ut på landet. De nya får 
gärna något extra grovhugget över sig. Det brukar gå över med 
tiden. De går omkring i arbetskläder överallt men efter ett par 
år, när de lugnat ner sig med alla byggnationer och renoveringar, 
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så börjar de göra som infödingarna, respekterar sabbaten och tar 
en dusch och klär upp sig. Särskilt om man ska gå och lyssna på 
opera från Metropolitan.

Så fort vi kom ut hällde hon bort vinet och sa: ”Du har rätt, det 
är faktiskt ganska äckligt.” Jag hade inte sagt ett ord om vinet, men 
hon ansåg sig tydligen veta vad jag tyckte om det ändå.

Hon ställde det tomma champagneglaset på fönsterblecket till 
bion och det lutade ut mot gatan och såg ut att kunna falla ner 
i trottoaren när som helst. Ett instabilt arrangemang. Det sa jag 
däremot: ”Är inte det där ett ganska instabilt arrangemang?”

Hon kollade på glaset, rotade upp en cigarrett ur handväskan, 
tände den och log. Jag tittade bort. Jag ville inte se henne le just 
nu.

”Som det mesta”, sa hon. ”Du verkar desto mer stabil. Har du 
slutat röka?”

”För länge sedan.”
”Du verkar må bra.”
”Skulle jag inte göra det?”
”Jag har sett vad femton år kan göra med folk.”
Ronny kom ut och såg oss på trottoaren. Han kände sig ome-

delbart överflödig. ”Jag går en sväng”, sa han, utan att visa någon 
lust att bli presenterad. Han lunkade bort längs gatan, sakta, så 
där som man går när man bara är ute för att få frisk luft och inte 
får komma ut ur någon sorts sammanhang.

”Vem är det då?” sa hon.
”Min granne”, sa jag. ”Ett vrak.” Hon nickade, väntade sig 

kanske någon sorts förklaring. ”Det är en lång historia. Barn. 
Missbruk…”

Hon nickade igen. Jag ångrade mig nästan, för att jag sagt för 
mycket, lämnat ut honom och bjudit in henne.

Men hon sa: ”Hur många har du nu då?”
Jag svarade som det var och insåg på samma gång att hon själv 

inte hade några barn. Det hördes på hennes sätt att fråga, att det 
aldrig blivit av, att det nu var för sent.
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”Jag har…”, började hon. Men hon avbröt sig, väntade lite och 
eftersom hon väntade förgäves sa hon: ”Äh…”, och blev tyst.

Jag tittade bort. Jag visste precis hur det var upplagt. Om mitt 
försvar varit på permission alldeles nyss så hade en del hunnit åter-
vända och intagit sina positioner. Jag kände till den där metoden, 
att påbörja någonting, ett påstående eller en bekännelse, och sedan 
avbryta sig för att pejla vilket intresse man väckt. De halvkvädna 
visornas taktik.

Hos mig skulle intresset framstå som obefintligt. Jag teg. Hon 
ville förstås höra ett: ”Vad?” följt av ett: ”Vad har du, sa du?” eller 
ett: ”Du skulle säga något?”

Men det uteblev. Jag kollade bort längs gatan och såg Ronny 
vända vid en vägkorsning och stanna upp vid skyltfönstret till en 
mattaffär för att vila ögonen på en billig orientmatta.

Om detta var ett litet nederlag så tog hon det snyggt: ”Jag har 
låtit bli att ringa”, sa hon, ”för jag tänkte att det är väl så litet här 
nere… man träffas ändå… men man gör ju inte det.”

”Nej”, sa jag. ”Det är liksom det som är meningen.”
Nu hörde jag henne le. Jag inbillade mig det i alla fall. Att de där 

ceriseröda läpparna slets isär. Hon var kanske förberedd på detta, 
att jag skulle vara så där fjär, kort och avvisande.

Om hon nu gjort sig någon klar föreställning om detta återse-
ende. Jag hade väl räknat med att det kunde hända någon gång 
och i sådana fall hoppats att jag skulle vara inmurad i en familje-
situation, ha en unge i vardera hand och en fru i faggorna, med 
en varukorg fullastad med mat, blöjor och ekonomiförpackningar 
för många veckor utan vare sig el eller vatten.

Men det hade aldrig inträffat. Madeleine tillhörde det förflutna. 
Vi saknade gemensamma bekanta kvar i livet, i alla fall sådana som 
man löpte risk att träffa oförhappandes.

När Ronny var tillbaka vid entrén hade jag funnit mig i situa-
tionen.

”Och du då…”, sa jag. ”Är du ensam här?”
”Jag har några vänner i publiken”, sa hon.
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”Jaha.”
”I New York.”
”Jaså.”
Hon brydde sig inte om den syrliga tonen och sa i stället nam-

nen på ett par amerikanska vänner. Hon hade sett dem vinka. Hon 
undrade om jag kände dem.

”Jag har bara sett Gerber”, sa jag.
”Vem?” sa hon.
”C. M. Gerber.” Det sa henne ingenting. ”Författaren, som vi 

pratade om… förr i tiden…” Hon skakade på huvudet. ”Jörgen 
läste honom också…”

”Jörgen?” sa hon. ”Läste?”
Jag tänkte nämna några titlar, men hann inte. Hon började i 

stället prata om sig själv, var hon bodde, hur länge hon bott där, 
och så vidare. ”Det finns en gammal handelsträdgård”, sa hon. Det 
var menat som en hjälp på traven, som något jag borde känna till. 
”Jag har övertagit den.”

”Kan du sådant?”
”En del”, sa hon. ”Jag har gått på omskolning. Här…” Hon tog 

upp ett kort ur handväskan, framställt av grovt, ljusbrunt natur-
vänligt papper där man kunde läsa namn, adress och få hjälp av 
en liten vägkarta. ”Om du är intresserad”, sa hon.

Jag lät det gå en stund och sa sedan: ”Inte särskilt.”
Hon visste säkert exakt var jag vanligtvis befann mig och hade 

inte hört av sig innan hon flyttade till trakten bara för att det 
funnits risk för att jag skulle säga något som kunde få henne att 
känna sig ovälkommen; hon visste säkert också vilka intressen jag 
hade. Den där trevande okunnigheten var bara låtsad.

”Din fru är kanske intresserad”, sa hon.
”Möjligt”, sa jag.
Nu skrattade hon till, lutade sig framåt, sträckte på sig och såg 

liksom upp i skyn. Antagligen himlade hon också med ögonen. 
”My God…”

Hon menade väl att jag gått för långt, att jag gärna fick bemöta 
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henne med kallsinne och allt möjligt, men att det där var för 
mycket.

Ändå var det ingenting med tanke på det helvete hon ställt till 
med för mig. Bara med det där leendet. Det var inte ens ett flin, 
bara ett litet leende. Men det kunde avfyras med en precision som 
var förödande. Hon behövde inte säga något, eller påstå något 
och därför bli anklagad för elakt förtal. Tvärtom. Allt uppstod i 
brist på information som fantasier och föreställningar hos andra,  
en orsakskedja kunde veckla ut sig med beroenden och skulder 
som aldrig gick att reda ut eller kvitta. Och där hade jag stått i ena 
änden av denna kedja, med lik på halsen, bokstavligt talat, för att 
jag ansågs skyldig till något jag aldrig begått. En ringa gärning 
kanske, om den utförts av någon annan, om den inte inbegripit 
just oss.

Så för min del hade det gärna fått gå femton år till utan påmin-
nelser. Jag hörde till dem som fick sätta sitt hopp till glömskan. 
Den hade tydligen fått sin chans.

Många nederlag kan innebära en prövning som man tar sig 
igenom och kanske till och med kommer ut ur med en erfaren-
het och en styrka som man aldrig kunde förvärva på annat sätt. 
Nederlag som får en att växa som människa, eller åtminstone som 
yrkesman.

I det här fallet fanns ingen så lycklig utgång. Om den fanns så 
hade jag ännu inte hittat den. Jag hade fått lämna det där nederlaget 
precis som det låg, ofullbordat, nästan till och med odefinierat. Det 
var en härva av otydligheter, liksom oskarpa konturer av frågor 
som tillsammans bildade någonting som man med lite god vilja 
kunde urskilja som ett dilemma, en självmotsägelse, en paradox. 
Men jag hade inte förmått att hantera problematiken. Det heter ju 
att man reser en frågeställning. Här blev bråten liggande. Jag fick 
bara ihop några enskilda delar, någon helhet uppstod aldrig.

Tyngden kunde man i alla fall få en uppfattning om. Den var 
förkrossande. Den låg och vägde i begrepp som död och skönhet 
och passion.
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Utmaningen var för stor, helt enkelt. Ingen gillar att bli upplyst 
om sina begränsningar av en dåre. Men det blev jag. Och det var 
Madeleine som skickade den dåren på mig.

I hennes ögon var han ett geni.
Såg jag henne såg jag också honom. Det var en ren nödvän-

dighet. För henne var det säkert annorlunda. Hon kunde hålla 
isär oss, se oss var och en för sig, för det fanns ju ingen som helst 
anledning till någon förväxling. Men jag kunde inte se henne utan 
att bli påmind om honom.

”Herregud”, sa hon. ”Till och med jag är beredd att acceptera 
att Jörgen varit död i femton år.”

”Du vet vad han höll på med.”
”Ja, men…” Hon lade ner rösten, såg sig omkring för att det 

skulle stanna oss emellan: ”Vet du vad de där grejerna går för?”
Jag hörde men brydde mig inte. ”Det är mig fullkomligt lik-

giltigt…”
”Ha-ha”, sa hon. ”Du skulle se dig själv.”
Jag hade en del att anföra, men jag ville inte bli uppriktig inför 

henne. Varken uppriktig eller upprörd. Jag var inte beredd på det 
ännu.

”Han kan dö ett tag till”, sa jag. ”Mimi har dött i hundra år.”
”Hon kommer att dö i kväll med”, sa Madeleine. Hon drog ett 

sista bloss och kastade fimpen i rännstenen.
”Är du säker?”
”Ja, faktiskt”, sa hon. ”Det finns inget hopp.”
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