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Första gången jag ser Ömer är på Ica. Fast då vet
jag förstås inte vad han heter.
Han står vid frukten och stirrar på apelsinerna.
Affären måste just ha fyllt på, för det är hur
mycket apelsiner som helst. Jag tycker att alla ser
likadana ut, så jag fattar inte vad det är han stirrar
på.
Han märker nog att jag tittar på honom, för han
säger allvarligt:
– Man ska inte bara ta
en frukt. Då kan den vara
rutten. Man ska alltid
försöka hitta den bästa.
Så sträcker han ut
handen och gräver sej
längst in i högen med
apelsiner. Runt honom
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rasar frukterna. Dom studsar
mot golvet och rullar iväg.
Ändå gräver han sej längre
och längre in.
Alla i fruktdelen av affären
stannar upp och stirrar. Dom flesta tittar på
apelsinerna som far åt alla håll över golvet. Men
jag tittar fortfarande på Ömer. Att han vågar göra
sådär! Fastän alla ser.
När han har haft ner säkert hälften håller han
upp en apelsin mot taket. Triumferande.
– Yes. Den här! säger han och nickar mot mej.
Jag tycker att den ser ut precis
som dom andra apelsinerna. Det
är klart, dom som har ramlat på
golvet är nog lite mosiga nu.
– Hjälp till du också, Emre, hör
jag mamma säga.
När jag tittar ner ser jag henne
ligga på knä på golvet. Hon har
famnen full med apelsiner. Då
börjar flera andra i affären också
plocka. Men Ömer, han bara står där

med sin apelsin och
ser nöjd ut.
– Du kan gott hjälpa till du med, säger
mamma till honom.
Men han står ändå
kvar.
Mamma låter lite mer irriterad när hon säger:
– Ser du inte att alla plockar utom du?
Nu tittar sej
Ömer omkring. Han
ser
först lite bekymrad
ut. Men så lyser han
upp och pekar mot
ingången.
– Nej. Han där
plockar inte.
Den han pekar
på är en gubbe
med rullator
som måste
vara minst
hundra år.

Mamma reser sej upp med ett stön. Hon stjälper av
ett lass apelsiner där dom ska vara och tittar sej
omkring.
– Är du här själv? säger hon till Ömer. Var har du
din mamma eller pappa?
Precis när hon har sagt det kommer en tant med
sjal fram vid kryddhyllan. Hon rusar fram till Ömer.
Det klafsar till när hon trampar på en apelsin. En
kort stund ser det ut som om hon ska ramla. Hon
är för gammal för att vara killens mamma, tänker
jag. Hon måste vara mormor eller farmor.
Hon jämrar sej på turkiska och smackar
beklagande med tungan. Men Ömer ler och håller
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fram apelsinen mot henne.
– Nine, jag hittade den bästa! Jag tog inte den
första jag såg!
– Det hände en liten olycka här när han skulle ta
en apelsin, förklarar mamma för tanten.
Tanten säger förlåt till mamma på svenska och
skäller på Ömer på turkiska. Sen liksom drar hon
honom baklänges ut genom affären.
– Och inte kom dom ihåg att betala för a pelsinen
heller, säger mamma och tittar efter dom.
Varken hon eller jag vet att jag och Ömer
kommer att bli bästa vänner. Eller att katastrofer i
alla storlekar händer runt honom hela tiden.
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TIP S: Om du vill at t 
äldre
människor sk a tyc ka om
dej, plocka genast upp
sake r/f rukter/småbarn du
har vält ner. Om du vill at t
folk i din ege n ålder sk a
veta vem du är, se till at t
välta ner så mycke t du
kan. Kaxa sen tillbaka när
nån vuxen säger åt dej.

