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SALEN 

Peter stirrar på skivstången. Han hör knappt hårdrocken som
dånar ur högtalarna.  Svetten rinner nerför hans panna och
färgar hans ögon röda, men han märker det inte. Han känner
inte lukten av metall, slitet läder och svett, som fyller den lilla
och smutsiga konditionssalen.

Just nu är skivstången på knäböjsställningen det enda som
existerar. Peter tar ett kliv framåt, böjer benen och placerar
övre ryggen mot skivstången.  Han fyller lungorna med luft
och rätar på benen. Viktskivorna på skivstången klingar mot
varandra. Han står några sekunder med mer än 200 kilo på
axlarna och tar sedan ett stapplande steg bakåt.

Det känns som om stången skulle gräva sig in i musklerna
och mosa en ryggkota. Strunt i det! kommenderar en röst i
Peters huvud. Fokusera!

”Kom igen no. Tie reps!” vrålar Sverre. Peter knäböjer tills
låren är parallella med golvet. Sedan exploderar han uppåt.

”Ett!” skriker Sverre. ”He väger inga någo!”
Peter fyller lungorna. Två repetitioner, tre, fyra. Tiden står

stilla och omvärlden försvinner. Blodet susar i hans öron och
hjärtat bankar i bröstet. Benmusklerna skriker. Ignorera det,
intalar han sig själv. Det gäller att stå ut med smärta. Det har
kroppsbyggaren Rich Gaspacci sagt.

”Fem, sex, sju, åtta.” Sverre räknar högt. ”Tvo till!”
De övriga i salen har stannat upp för att följa Peters kamp.

Sverre lägger  sina grova händer på skivstången, beredd att
hjälpa till om den sista repetitionen blir för svår.

”Tie.” Peter kommer upp. Han är röd i ansiktet.
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”Do klara he”,  ler Sverre stolt. Men Peter lägger inte bort
vikten. Träningsblusen är mörk av svettfläckar.

’”Halva repetitioner!” vrålar han och böjer benen igen. Den
här gången går han inte lika djupt, bara halvvägs.

”Han tar liive ov sig”, mumlar någon. Peter hör orden, men
de gör honom bara mer beslutsam. Skivstången gräver in sig i
skinnet och klämmer ihop hans bröstkorg.

Skrik  så  får  du luft,  kommenderar rösten i  hans huvud.
Aaarrrggghhh. Du dör inte, du svimmar innan du dör.  Känn
hur benmusklerna sväller för varje repetition.

”En fjärdedelsreps!” lyckas Peter ropa. Han pumpar korta,
snabba repetitioner.  Sverre håller händerna under stången.
Han nickar till ett par andra killar att rycka in. De ställer sig
på varsin sida och hjälper  Peter att  lägga tillbaka vikten på
ställningen.

Peter ramlar ihop på det sandiga golvet. Hjärtat bankar sig
nästan ut ur bröstet och det låter som en trumma i öronen.
Sverre räcker fram en hand och Peter grabbar tag i den och
häver sig upp. Han ställer sig framför spegeln och betraktar
sina lår.

Musklerna är uppsvullna och blodådrorna på dem står ut
som  gummisnoddar.  Peter  skakar  det  högra  låret  så  att
musklerna hoppar. Sedan spänner han låret så hårt han kan.
Musklerna  under  det  tunna  skinnet  ser  ut  som  tjocka
repbuntar.

”Nej  saatan  hordana  bein”,  säger  någon.  Kommentaren
sjunker in i Peter och han ler stolt.

Han har lyckats. Då han var liten såg hans ben ut som två
pinnar, men nu är de hans bästa muskelgrupp. Han är nitton
år och har muskler som alla andra är avundsjuka på. Han har
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pinat sig i åratal i knäböj, en rörelse han hatade förut, men
som nu är hans starkaste övning. Han är inte en spinkig loser
längre. Han är Stålmannen.

Skit i folk som är chockade över min träning, tänker Peter.
De är bara förlorare. Många av dem har lyft skrot i åratal och
har fortfarande inga muskler att tala om. De vågar inte ta ut
sig ordentligt och tvinga kroppen att lyfta mer.

Och vad gör de efter sitt träningspass? Tänker de alls på
vad de stoppar i sig? Musklerna behöver bränsle, men de där
typerna äter kanske en vanlig lunch eller går på kaffe.

Peter fnyser. Varför kasta bort det man åstadkommer med
träningen  genom  att  äta  dåligt?  I  hans träningsväska  finns
bananer och aminosyror, som han ska äta direkt efter det här
träningspasset. En stund senare blir det ett par kycklingbröst
med massor av ris och grönsaker.

Peter sliter blicken från spegeln och tittar på benpressen.
Sverre värmer redan upp. Han pumpar vikterna upp och ner.
Sverres lår ser nästan lika tjocka ut som de är långa när han
böjer benen och sänker vikten mot sin mage.

”Ta iii nu ordentligt, Karlsson på taket! Vad är de där för
kärringvikter?” vrålar Peter.
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OMKLÄDNINGSRUMMET 

”Vad är det där för finska flickor du hänger med?” kan Peter
inte låta bli att fråga Tom i omklädningsrummet.

Dörren till duschrummet hänger på rostiga gångjärn, träet
i  kanterna har blivit  mörkt av fukt.  Ett  av lysrören i  taket
blinkar.

Jäkla disco, tänker Peter. Tom ler snett mot honom.
”Hurså? Jag tror du är lite tänd på Elsa. Du kan inte låta bli

att stirra på henne när hon är här.”
”Vem?”
”Spela inte dum, Peter Petit. Bruden med de stora ögonen

och punkarhåret förstås.”
”Jaså, hon som liknar Ronja Rövardotter. Inte min typ.”
”Ooonja övaaadotteee”, frustar Ole. Han går av och an och

visar upp sina magra och krokiga ben. Hans huvud skakar när
han skrattar.

”Vem är Ronja Rövardotter?” frågar Tom. Peter och Ole ser
på varandra och skakar på huvudet. ”Emil i Lönneberga, Pippi
Långstrump, Karlsson på taket.  Hört talas om dem?” frågar
Peter. ”Astrid Lindgren har skrivit också  Ronja Rövardotter.
Och den finns som film.”

”Men filmen ee nog föö hemsk föö Tom”, fnittrar Ole. ”Han
pissaaa i byxoona nää vildvittoona kommee.”

”Vad sa du? Vildfittorna?” frågar Tom. Ole kiknar av skratt.
”Vildvittrorna”,  suckar  Peter.  ”En  film  som  heter  Ronja

Rövdotter och Vildfittorna skulle nog passa bättre för dig.”
Nu skrattar Ole så han knappt får luft. Peter ler. Det är kul

att få Ole att skratta. Han har liksom världens bästa skratt.
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Ole ramlar på golvet och rullar runt i skrattkramper.
”Och hon är inte min typ”, fortsätter Peter.
”Vem? Ronja Rövardotter?” undrar Tom.
”Ljushuvud! Elsa förstås.”
”Det verkar lite som om ingen är din typ. Vad hette hon

som du hängde med i en hel vecka? Nina? Hon var inte din
typ sa du. Och den där finska bruden du dumpade efter en
kväll. Hon var inte heller din typ.”

”Va heter hon dä andra me ståura pattar”, frågar Sverre.
”Katriina”, säger Tom. ”Men hon spelar inte i din liga.”
”Hon borde heta Katriina Kavat”, säger Peter. ”Hon ser ut

att vara en sån som man inte jävlas med.”
Tom ser ut som ett levande frågetecken.
”Tom fattaaa ingenting, han vet int ens vem Kajsa Kavat

ee”, tjuter Ole.
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STUGAN
 

Eiras skor på golvet i hallen! Det bubblar av glädje i magen på
Peter,  nio år.  Mammas brylling Eira är  på besök. Peter har
ingen aning om vad en brylling är,  han vet bara att  det är
någon som är släkt  på avstånd. Pappa fnös en gång: ”Jag vet
inte ens vilka mina bryllingar är.  De är för avlägset släkt för
att räknas.”

Pappa brukar prata om sina kusiner i Danmark. De är fina,
för de bor i ett stort slott. Det är för att de är adliga. Eira och
hennes man Ragnar bor bara i en stuga i utkanten av staden.

”Ett riktigt ruckel”, brukar Peters bror Gunnar säga, men
Peter älskar  den vita stugan med utsmyckade bruna fönster
och den lummiga trädgården. Han kan höra mamma skratta i
köket. Han sliter av sig skorna och jackan, kastar skolväskan
på golvet och rusar in för att krama Eira.

”Ta en munk”,  säger Eira.  ”Men pojke lilla,  du måste äta
mera. Du är så mager. Du är en snygg pojke och kommer att
bli en filmstjärna en dag.”

Peter hugger i en av de stora fyrkantiga munkarna.
”Passa på och ät munk när pappa inte är hemma”, säger

mamma. Eira ler och sticker en sedel i Peters hand. Han kan
känna hennes doft, en blandning av ylletröja och vedspis.

”Gå och köp en Tupla åt dig.”
”Tack”, viskar Peter och klämmer in sedeln i sin byxficka.

Var det en tia? Då får han Dajm också och kanske Kismet...
Men han måste köpa chokladen i smyg. Då behöver han inte
bemöta Gunnars förakt: ”Du blir lika jävla fet som Eira!”

*
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På lördagen tar mamma och Peter bussen ut ur staden till
Eira och Ragnar. Peter springer den sista biten upp till stugan
som omgärdas av prydliga blomrabatter. Stugan står sist i en
rad av trähus och högst uppe på backkrönet. Peter är andfådd
då han når den vita trägrinden.

Eiras man Ragnar står  böjd över en blomrabatt. Han bär
en brun stickad mössa och ser oftast sträng ut, men Peter vet
att han inte egentligen är det. Ragnar rätar på ryggen, blinkar
till Peter och tecknar med ett jordigt finger att Peter ska följa
honom.

I stugans källare,  grejbutkan, ligger ett snickrat svärd på
hyvelbänken. Peter gapar och stirrar på svärdet.  Det doftar
färskt trä och ser äkta ut.

”Varsågod”, säger Ragnar.
”Får jag det?” lyckas Peter få ur sig.
”Jo. Du är Peter, eller hur? Det är din uppgift att hålla koll

på Fiolito och hans fyrtio rövare, som är på språng igen.”
”Fiolito?”
Ragnar lutar sig närmare Peter. Ögonen under de buskiga

ögonbrynen är allvarliga, men det finns en glimt någonstans.
”Rövarhövdingen Fiolito. Han är på rövarstråt igen. Jag tror
att Ronja Rövardotter och Birk behöver hjälp. Du börjar vara
mogen för uppgiften.”

”Tack!” Peter vet inte hur han ska svara. Han har inte en
aning vad Ragnar pratar om. Men det låter spännande.

Ragnar klappar honom på axeln: ”Kom nu, dags att ta en
kaffe. Kanske lite saft och kanelbulle?”

”Har ni inga barn?” frågar Peter plötsligt när han satt sig i
trädgårdssoffan.

Eira skrattar och ställer ner kaffekoppen.
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”Jodå, vi har två flickor, men de är stora, förstår du. De bor
inte hemma längre.”

Ragnar reser sig och försvinner in i stugan. Efter en stund
kommer han tillbaka med två böcker. Han ger dem till Peter.
Nils Karlsson Pyssling och  Ronja  Rövardotter.  Han knackar
med pekfingret på Nils Karlsson Pyssling:  ”Här kan du läsa
om Peter och Fiolito.” Sen pekar  han på Ronja Rövardotter:
”Den här  berättar hur  man klarar sig undan grådvärgar och
vildvittror.”

*
På tisdagen bestämmer sig Peter för att inte gå hem efter

skolan. I stället styr han kosan mot utkanten av staden. Hans
ben pumpar frenetiskt.  Han går så  raskt  han kan,  nej,  han
halvspringer. Det bränner i lungor och benmuskler, men han
ser redan Eiras och Ragnars stuga. Pepparkakshuset, tänker
han och ökar farten. Det har tagit honom över en timme att
gå hit från skolan.

Den sista biten springer han. Ragnar står framåtlutad över
sina blommor och märker inte Peter innan han andfått ropar
vid grinden: ”Ragnar!  Jag kommer från skolan.  Jag har läst
Peter och Fiolito... ” Peter måste dra andan.

”Vad säger du? Har du gått hela vägen? Men inte behöver
du göra det. Jag kan komma efter dig.”

Peter lutar sig framåt över grinden och andas häftigt.
”Hur då?” får han fram.
Ragnar ler och pekar mot det vita skjulet på gården. Han

vinkar till Peter att följa med. I ena ändan finns ett utedass.
En målad tupp i rött, gult och grönt mitt på dörren vittnar om
forna tider.

”Det är ingen som använder dasset numera. Vi är moderna
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och har toalett inne”, ler Ragnar. Han stannar upp, lutar sig
närmare och viskar: ”Men Fiolito smygskiter där ibland.”

Peter skrattar. Ragnar öppnar de bruna dubbeldörrarna i
mitten av skjulet. De knarrar då de glider upp. Där står en
brungul bil med runda lyktor. Den ser gammal ut, men Peter
känner igen märket.

”En Lada”, säger han förvånat.
Ragnar viftar med pekfingret i luften:
”Låt dig inte luras av utseendet. Den ser inte märkvärdig

ut. Men det här är stadens snabbaste vrålåk.”
Peter skrattar så att han måste sätta sig på en låda. Vad

skulle pappa eller Gunnar säga om det här? Gunnar brukar
skämta att det alltid krävs en hel familj för att åka Lada. En
pappa som kör, mamma som skuffar, och barnen som plockar
upp skruvarna och delarna som ramlar ur bilen.

”Nu tar vi en tur till butiken, du och jag”, säger Ragnar.
”Här doftar gott”, säger Peter när han sätter sig i Ladans

framsäte. Ragnar blinkar och knackar lätt på den lilla gröna
granen som hänger i backspegeln.

”Det beror på den här ser du. Jag odlar sådana här små
granar på ett hemligt ställe i vår trädgård.”

”Wunderbaum”, läser Peter på granen.
”Jo, det är en speciell gransort från Tyskland.”
Peter skrattar igen. Så blir han plötsligt allvarlig. Han har

ju  ännu en bit kvar till tolv år, så han borde väl inte få sitta
framme? Pappa tjatar alltid att han måste sitta bak i bilen.

”Får jag verkligen sitta framme?” undrar han.
”Javisst! Rövarhövdingen Mattis litar på dig. Du är stor och

stark för din ålder. Håll i dig. Nu fräser vi i väg!”
*
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Det skymmer utanför fönstren. Peter sjunker djupare ner i
den mjuka fåtöljen med Ronja Rövardotter som sällskap. Han
kan inte sluta läsa.

Plötsligt ringer telefonen i tystnaden. Ragnar lägger pipan
försiktigt ifrån sig. Han hasar i sina filttofflor ut till telefonen i
hallen. ”Fy fan vilka förhistoriska gubbtofflor”, skulle Gunnar
säga om dem.

Peter hör hur Ragnar pratar i telefonen.  Ragnars mjuka,
vänliga och  ganska långsamma röst låter lite mera upprörd
än vanligt: ”Men han vill inte gå på träningar. Han sitter här
och  läser…  ja,  jag  förstår  det… men de där  träningarna  är
kanske inte hans grej… Ja, ja, snart… ”

Ragnar lägger luren på och suckar.
”Vem var det?” ropar Eira från köket. Hon rör om i en stor

kastrull som puttrar på spisen och doftar köttsoppa.
”Det var Peters pappa”, säger Ragnar. ”Hör du Peter, dags

att åka hem nu. Jag kör dig.”
 *
Pappa ställer sig rakt framför Peter och säger bestämt:
”Du får åka till  Eira och Ragnar  endast på onsdagar.  De

andra dagarna kommer du hem och gör dina läxor. Du går på
träningarna som jag betalar dyra pengar för.”

Vad är det som sväller i  Peters bröst?  Det är någonting
som inte går att stoppa. Det kommer upp i ögonen och gör att
pappa blir suddig. Trycket i bröstet ökar.

”Aaarrrggghhh!!!” ekar vrålet ur Peters bröst.
”Vad tar det åt dig?” frågar pappa förvånat.
”Aaarrrggghhh!!!”
Peter måste bort från pappa, från familjen, från alla. Han

slår igen dörren till sitt och Gunnars rum och sparkar i den
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med full kraft. En tavla ramlar ner från väggen med ett brak.
Peter  hugger  tag i  sin säng och lyfter  upp ena ändan från
golvet. Den känns inte alls tung.

”Aaarrrrggghhh!!!” Det brakar när sängen åker omkull.
”Har du blivit tokig?” ropar Gunnar. Peter släpper sängen

och rusar mot Gunnar. Satans jävla Gunnar, nu ska han dö!
Allt är hans fel! Mamma slänger upp dörren och hugger tag i
Peter. Hon lägger armarna om honom, men Peter kämpar för
att komma loss.

”Hjälp nu då”, ropar mamma till pappa. Hon släpper Peter
och pappa håller honom i ett hårt grepp.

”Släpp mig, släääppp miiig! Jag ska mosa er, helvetes jävla
pottfittor!” skriker Peter.

”Lugna  dig”,  säger  mamma  och  försöker  krama  honom.
”Lugna dig, snälla, lugn, bara lugn.”

Ilskan förvandlas till  tårar.  Pappa släpper Peter.  ”Jag vill
inte  gå  på de där träningarna,  jag vill  inte,  jag vill  inte… ”
snyftar Peter.

”Nej, nej. Du behöver inte. Klart att du får gå och hälsa på
Eira och Ragnar när du vill.  Lugn”,  säger mamma samtidigt
som hon vyssjar Peter i sin famn. Pappa tänker säga något,
men mammas blick är så mordisk att han stänger munnen.

*
Peter känner sig alldeles matt när han ligger i sin säng på

kvällen. När har han senast känt sig så här trött i kroppen? En
dunkande  värk  sprider  sig  från  nacken  mot  pannan.  Han
sluter ögonen och hör mammas och pappas låga röster från
sovrummet.

”Herregud vad han är stark”, säger pappa. ”Om han skulle
använda de där krafterna för idrott…”
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”Tyst”, viskar mamma. ”Sluta prata om idrott. Åtminstone
för en tid.”

”Men vad är det med honom?” fortsätter pappa. ”Jag fattar
inte varför han reagerade sådär, aggressivt.”

”Eira och Ragnar säger att han är snäll och rar hos dem.”
”Ragnar är ganska konstig. Han pratar som om han skulle

leva hela sitt liv i en roman. Är det inte onormalt att han är så
intresserad av Peter? Nu har han fått  pojken att börja läsa
alla möjliga underliga böcker dessutom.”

”Ragnar har ingen egen son. Han är mycket fäst vid Peter.
Han säger att Peter är intelligent.” Mamma låter som om hon
vill avsluta diskussionen.

”Peter  borde  nog inte  gå  dit  så  ofta.  Han glömmer sina
läxor och sina träningar. Snask ger de åt honom också. Han
kan gå dit på onsdagar. Men inte oftare!”

”Vi får diskutera någon annan dag”, suckar mamma. ”Jag
orkar inte nu. Jag får huvudvärk. Jag måste försöka sova.”

Det blir tyst.
Peter drar täcket över huvudet och tänker på Ragnar. Då

kommer igen det där heta trycket som får ögonen att brista
och förvandlas till en flod.

Han kan inte stoppa det.
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VIKTER 

”Man blir inga rikit ståur om man inga lyfter tongt”,  pustar
Sverre. Han sätter sig på bänken och grabbar tag i en 30-kilos
hantel. Sen lutar han sig framåt och stöder armbågen mot ena
knät och börjar pumpa ut repetitioner med en arm som är
lika tjock som låren på de flesta andra pojkarna.

Peter  stirrar på de gamla,  rostiga  25-kilos  hantlarna  på
golvet framför sina fötter. De lär vara rostiga för att någon en
gång fick för sig att stjäla dem. Men tjuven orkade inte släpa
dem speciellt långt, så de blev liggande i ett dike.

Där låg de och solade sig i sommarvärmen, blöttes ner i
höstrusket och frös genom vintern. Ända tills gymmets äldsta
lyftare upptäckte dem och bar dem tillbaka under massor av
svordomar medan svetten rann från hans kala hjässa.

Skalle-Per brukar Peter kalla honom. Men inte så att han
hör det.

Peter andas in,  lutar sig framåt,  grabbar tag i  hantlarna
och häver upp dem i axelhöjd. Så sänker han dem sakta så att
de hänger i hans raka armar.

”Lätta vikter babyyy, lätta vikter!” ropar han.
”Jåu”, svarar Sverre som släppt hanteln och pustar ut.
”Ta iiiiii no då.”
Peter lyfter hantlarna med sina biceps.  Upp och ner.  De

känns  faktiskt  lätta.  Han  har  blivit  mycket  starkare.  Elden
växer i bicepsmusklerna och får dem att spänna och svälla.
Det är så här det känns att leva för fullt.

”Kom igen no. Ta iii tills do svimmar!” vrålar Sverre.
Peter kan höra Toms skratt från dörröppningen.
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”Så där låter det när de där idioterna tränar”, säger Tom
föraktfullt på finska till någon bakom sig. Peter vrider inte på
huvudet för att  se vem som följt  med in i  konditionssalen,
utan han fortsätter att pumpa ut repetitioner.

”Ta hjälp me kroppin”, hojtar Sverre. ”Do klarar några till.”
Peter  lutar  sig  framåt  och tar  fart  med kroppen  för  att

orka med ytterligare  ett  par repetitioner.  Sverre  ställer sig
framför honom. Hans svettlukt sticker i näsborrarna.

”Tvo till”, kommenderar Sverre. Peter lutar sig bakåt, men
det  hjälper inte.  Hantlarna kommer bara halvvägs  upp.  Då
lägger Sverre sina stora händer under Peters och hjälper just
så mycket att Peter kan pressa ut ännu en repetition.

”Änno ein.”
Det känns som om all styrka flytt ur Peters armar. Hur han

än kämpar rör sig hantlarna oändligt långsamt uppåt. Elden i
bicepsmusklerna växer sig till en brand.

Sverre  hjälper lite,  bara lite,  så att  Peters skakande och
svällande armar kan ta ut det sista ur varje muskelfiber. Peter
släpper  nu  hantlarna  i  golvet.  De  studsar  på  den  svarta
gummimattan. 

”Jösses!” hör han Tom säga. ”Ni vill verkligen ta livet av er.
Fan Pete, dina armar börjar se ganska så biffiga ut.”

Peter vänder sig nu och ser på Tom. Självförtroendet som
dyker upp när han tränar sväller i kroppen. Det känns härligt.
Borta är all osäkerhet.

Det här är hans värld.
Tom har igen de där två flickorna med sig. Peter har sett

dem också på gatan. De går visst i det finska gymnasiet. Var
det inte de som gick framför honom den där soliga dagen när
han gick hem från skolan?
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Han fyllde sina lungor med luft  och skrek,  såsom Ronja
Rövardotter. Det var ett skrik som hörs långt borta i skogen.
Flickorna  vände sig  om och stirrade  på honom och Sverre
som gick bredvid och skrattade så han kiknade.

”Våren är här”, ropade Peter till dem.
Typiskt för Tom att hänga med finska flickor också. Bägge

flickorna  ser nyfiket på Peter. Den ena är lång och ljushårig.
Hennes blå ögon tittar på Peter som om han skulle vara något
skrämmande.  Det  måste  vara  Katriina.  Peter  hör  brorsans
kommentar: ”Passa dig, om du skaffar alltför mycket muskler
skrämmer du bara bort brudarna.”

Vem bryr sig vad Gunnar säger? Varför skulle Peter vilja
vara som alla andra? Det är härligt att vara lite skrämmande.

Den andra flickan är kortare och mörkhårig. Hennes stora
bruna ögon under två kraftiga ögonbryn ser in i Peters ögon.
Hon verkar mera intresserad än förskräckt. Håret är stort och
burrigt.

Hon liknar ju Ronja Rövardotter, tänker Peter. Hans hjärta
tar ett skutt och en ilning åker igenom hans mage. Hon heter
Elsa, minns han.

Peter går fram till lavoaren bredvid flickorna. Han tar god
tid på sig och håller armarna, med blodådrorna svällande på
de uppumpade bicepsen, en bit ifrån kroppen. Han trycker på
knappen som får vattenstrålen att spruta rakt upp.

Han står riktigt nära  Elsa, så nära att han ser fräknarna
kring hennes näsa och känner doften av henne. Inte en stickig
och stark parfymlukt, snarare en lätt och behaglig fruktig doft
blandad med läder från hennes svarta jacka.

Peter lutar sig framåt och dricker. Sedan rätar han på sig.
Vattnet rinner nerför kinden.
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Han möter Elsas blick för ett kort ögonblick. Så vänder han
stolt flickorna ryggen.

”Han är inte farlig,  han är bara  ganska intensiv när han
tränar”, hör han Tom viska bakom honom.

”Stå inga där. Kom med o ta iii”, ropar Sverre.
Katriina fnissar generat.
Då tar Sverre till sitt bravurnummer. Han går ner i spagat.
”Se på den!” ropar Tom. ”Sverre alias Karlsson på taket.

Finlands biffigaste balettdansare. Definitivt de tjockaste och
sexigaste låren.”

Katriina ser imponerad ut. Ronja Rövardotter ser på Peter.
Deras ögon möts för en halv sekund. Peter sänker blicken och
lyfter upp två 30-kilos hantlar från golvet.

”Sluta leka nu, Karlsson” ropar han till Sverre. ”Vi är här
för att träna.”

Sverre ställer sig i givakt och gör honnör.
”Ska ske, chefen”, ropar han. Och så gör han spagat igen.
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PEPPARKAKSHUSET 

En doft av nybryggt kaffe slår emot Peter redan i farstun hos
Eira.  Han kastar en snabb blick  i  spegeln på väggen.  Hans
axlar ser så mycket klenare ut nu. Han ler mot sin spegelbild.
Vid  tjugonio  års  ålder  är  han inte  längre  en muskelknutte
som för tio år sedan. Han ser ju nästan normal ut.

Peter böjer nacken för att inte slå huvudet i dörrkarmen
och stiger in i köket. Eira håller på att rada färska kanelbullar
i en  liten korg.  På det gamla träbordet har hon dukat fram
kaffekoppar  och  assietter.  Peter  sätter  sig  och  Eira  ställer
kanelbullarna framför honom.

”Ta för dig. Jag ska hälla i kaffe.”
Peter tittar på Eiras krokiga fingrar när hon häller kaffet i

koppen. Hennes händer skakar lätt och det långa håret har
blivit helt grått. Hon flätar det fortfarande.

”Hur går det här då?” frågar Peter.
Eira sätter sig, sträcker sig efter en bulle och ser forskande

på den. Hon klämmer lätt på den. Bullen är mjuk.
”Hoppas de smakar”, säger hon och ler. Sedan riktar hon

sin klarblåa blick mot Peter.  Ögonen ser ännu unga ut. Det
finns en gnista i dem, tänker Peter.

”Jo tack,  här går det bara bra.  Jag har börjat  putsa  mitt
gamla silver.” Peter ler. Typiskt Eira, alltid någonting på gång.

Han biter i en kanelbulle. Smaken av kanel fyller munnen.
Båda tuggar på sina bullar och väggklockans tickande är det
enda  som  stör  tystnaden.  När  Peter  var  liten  väntade  han
alltid med spänning på att klockan skulle slå. Då kom den lilla
fågeln ut och ropade ”kucku, kucku”.
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”Vad var det du ville prata om idag då?” undrar Eira.
Peter tar en slurk av det heta, starka kaffet. Han ställer ner

koppen och snurrar den mellan sina fingrar.
”Hur mycket minns du av tiden när jag var liten?”
”Oj, jag minns det som om det skulle ha varit igår. Du var

ett ganska speciellt barn.”
”Normal?” frågar Peter.
”Normal? Förstås var du normal. Vad menar du?”
Peter  stirrar på sina fingrar som är krökta runt koppen.

Hur ska han börja?
Ett ärr pryder knogen på högra pekfingret.  Ett  dimmigt,

alkoholfärgat minne hur han spräckte knogen mot Frelanders
tänder tränger sig in i Peters medvetande. Frelander och de
andra ordningsmännen skrek: ”Lugna dig nu för faan!”

Det låg en hög ungdomar på dansgolvet, ungdomar Peter
vräkt omkull i blint raseri. Och Elsa skrek: ”Snälla Pete, sluta
nu!”

Frelander högg tag i Peter som slog honom rakt i ansiktet.
De  andra  ordningsmännen  försökte  brotta  ner  Peter  och
Sverre  som  vräkte  iväg en  enorm ordningsman  tvärs  över
dansgolvet.  Plötsligt sprutade  någon  äcklig  pepparspray  i
Peters ansikte.

Utanför  fönstret  sjunger bofinken sin kännspaka melodi
med den lilla slutklämmen. Bofinken sjöng också  vid häktet
där Peter vaknade dagen efter bråket på dansgolvet.

Han minns kallsvetten,  darrningarna och kommissariens
trötta min. Och irritationen när han såg pappas bekymrade
ansikte.

Varför måste han alltid se så jäkla bekymrad ut? 
Peter andas ut.
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”Jag har förstått att jag var konstig när jag var liten. Att jag
lekte märkliga lekar.”

Eira fnyser.
”Det där var något din pappa hittade på. Du lekte mycket

för dig själv och pratade med hög röst. Du var så ivrig att du
skakade ibland. Din pappa trodde, att det var onormalt.”

Peter  känner  hur  ryggen  börjar  slappna  av.  Han  tar  en
kanelbulle till. Trägolvet knarrar under stolen när han flyttar
över tyngden på högra skinkan. Den vänstra vill ännu domna
ibland, som om hans ryggskada skulle vilja göra sig påmind,
säga till honom: ”Hej, jag finns fortfarande, glöm mig inte”. 

Det klirrar till när Eira ställer ner kaffekoppen.
”Har du gått och bekymrat dig för det?” frågar hon.
Har han? Peter kan se Gunnars flinande ansikte framför

sig. ”Leker du dårlekar nu igen?” brukade hans bror säga. 
”Jag har haft konstiga rädslor”, erkänner Peter och snurrar

kaffekoppen  allt  fortare mellan  sina  händer.  Eira  lutar  sig
framåt och lägger sina händer på Peters. Ett fint nätverk av
blå blodådror löper över hennes handryggar. Hennes händer
känns svala och ett lugn sprider sig i Peters kropp.

”Jag tror inte att jag är onormal. Men jag har funderat på
det, för alla påstod att jag inte var helt som andra.”

Eira nickar och ler. Hon tar kaffekannan från kokaren och
häller mera ångande svart kaffe i Peters kopp.

”Barn har sina små nycker. Vem är normal? Varför skulle
alla vara likadana?” frågar hon. Hennes blick vandrar ut över
blomrabatterna  utanför  köksfönstret.  Tulpanerna blommar.
Röda och gula står de i prydliga rader.

”Din pappa var säkert rädd för att du hade en hjärnskada.
Han var rädd för att du skulle bli som hans syster.”
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”Kände du min faster?” undrar Peter.
”Nej,  det  pratades  inte  mycket  om henne.  Det  sades att

hon blev galen och hoppade under ett tåg. Jag är inte så säker
på att  hon var  tokig.  Hon var väl  deprimerad,  som många
andra.  En snygg flicka lär hon ha varit,  och duktig var hon
också. Att vara ledsen är inte galenskap.”

Eira suckar.
”Men nu pratar vi om tråkiga saker, när det är så vackert

väder och våren är här. Ta mera bulle.”
”Tack, jag är mätt.”
”Du är så dålig på att äta nuförtiden. Jag minns när du åt

tio bullar en gång. Du kunde äta hur många bullar som helst
när du var liten. Passa dig så du inte blir för tjock, sade din
mamma alltid. Tjock? Du var ju mager som en sticka. Tjock
minsann. Månne du fick någon mat hemma?” Eira skrattar.

”Jag fick inget godis”, kommenterar Peter. Han sneglar på
det gamla hörnskåpet. På den översta hyllan fanns det alltid
godis. Det var spännande att öppna skåpet: Amerikanska och
franska pastiller, Fazers blå, hårda toffeekarameller, lakrits.

Ragnar låtsades alltid titta med sträng blick när Peter satt
djupt nedsjunken i den bruna fåtöljen i vardagsrummet och
mumsade på snasket. Ragnar hade alltid plockat ut böcker ur
bokhyllan när Peter kom på besök. Han  ägde alla böcker av
Astrid Lindgren.

”Jag har läst flera av dem för mina flickor” sade han. ”Nu är
det din tur att läsa dem.”

”Men är de inte… ” Peter vågade inte fortsätta. Han tänkte
på vad Gunnar skulle säga, om han fick höra att Peter läste
Astrid Lindgrens böcker.

”Vad?” frågade Ragnar.
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”Du vet… Flickböcker”, mumlade Peter.
”Flickböcker”, ropade Ragnar. ”Vad pratar du om? Har du

läst om bröderna Lejonhjärta eller rövarkungen Mattis? Nej,
jag trodde väl det. Läs själv och bedöm sen om böckerna är
för flickor.”

Peter vågade bara nicka första gången Ragnar gav honom
en bok att läsa. Han kröp ihop i fåtöljen. Boken om bröderna
Lejonhjärta drog in honom i Nangijalas värld. Han sög på en
toffeekaramell.  Ragnar satt i  soffan och rökte sin pipa.  Den
söta tobakslukten fyllde Peters näsborrar.

Peter reser sig och går in i  vardagsrummet.  På ett  bord
står flera fotografier av Ragnar och bredvid ligger  Bröderna
Lejonhjärta.  Ragnar ser allvarlig ut på alla bilderna, men det
finns en glimt i blicken. Han är i Nangijala nu, tänker Peter.

”Han saknade dig väldigt när du slutade komma på besök”,
säger Eira bakom Peter. ”Jag tror att han älskade dig som sin
egen son.”

Peter känner en klump i halsen.
Hur kunde han överge Eira och Ragnar? Så totalt glömma

bort  dem som brydde sig så mycket om honom, och i  vars
hem han alltid var välkommen?

Han måste vara ett odjur.
Ett monster.
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MONSTRET

Garderobens dörr kan slå upp när som helst. Frankensteins
monster kommer ut: Lång, bredaxlad, klädd i mörka kläder.
Det bleka,  döda ansiktet lyser i mörkret.  Monstret sträcker
sina enorma vita händer mot Peter som ligger skräckslagen i
sin säng.

Peter  stirrar  stint  på  garderobsdörren.  Borde  han  stiga
upp och läsa besvärjelsen, som håller monstret  instängt och
fånget i garderoben?

Han  svänger  sina  magra  pojkben  över  sängkanten  och
trycker långsamt de bara fötterna på golvet. Kylan från golvet
bränner mot hans fotsulor.

Bäst att så snabbt som möjligt rusa fram till  dörren och
säga: ”Frankenstein kan inte ta mig!” Lågt men bestämt. Han
upprepar det fem gånger.  Nu kan monstret inte komma ut.
Det är tryggt att gå till toaletten.

Peter kilar fort över salsgolvet. På dagen är här ljust och
tryggt, fullt av liv särskilt då Peters eller Gunnars kompisar är
på besök. Ibland spelar Peter och hans kompisar bordtennis
på  matsalsbordet.  Hur  kan  allting  vara  så  annorlunda  på
natten?  Tyst,  skrämmande  och  hotfullt.  Varför  finns  inte
monstret i garderoben på dagen?

Peter sneglar på den stängda sovrumsdörren.  Där sover
mamma och pappa. Men det är ingen idé att knacka på och
säga att han är rädd.

”Sluta sjåpa dig”, säger hans pappa då. ”Gå och lägg dig!”
På vägen tillbaka till sängen stannar Peter ännu en gång

framför  garderobsdörren.  Bäst  att  upprepa  mantrat  fem
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gånger  till  för  säkerhets  skull.  Sen kan han lägga sig  igen.
Försöka  fundera  på  trevliga  saker.  Vad  ska  han  göra  med
Fleksnes i morgon efter skolan? Kanske leka indianer? Nej. Är
det inte friidrottsträningar? Då måste han gå ensam genom
staden efter träningarna,  över det stora  och ödsliga torget.
Vad händer om han möter Grisöga och hans kompisar?

”Du har jävlats med min brorsa”, sade Grisöga när han och
ett par andra killar stoppade Peter på gatan.

Grisöga har små, grå och elaka ögon. Peter känner inte ens
Grisögas brorsa. Men det hjälpte inte att säga det. Grisöga och
hans kompisar ville bara hitta en ursäkt för att slå någon på
käften.

Höstkvällen var kall och fuktig. Vattendroppar glittrade på
asfalten. På andra sidan gatan låg det gamla våningshuset där
Peter bodde. Mellan hemmet och honom stod Grisöga med de
två andra pojkarna som blängde på honom under sina luvor.

Peter tog till sitt främsta vapen: Sin snabbhet. Han satte i
väg så fort att grabbarna inte hann reagera innan han hade
sprungit över gatan. Han kastade en blick över axeln där han
flög fram och såg att de stod stilla och stirrade efter honom.
De skulle aldrig kunna springa ifatt honom.

Varför vill Grisöga slå honom på käften? Vad har han gjort
för att de ska hämnas? Varför kan inte alla bara vara vänner?

Ögonlocken är tunga och tankarna snurrar runt i huvudet
på Peter, virriga och ologiska. Sömnen är nära. Bäst att kasta
en sista blick på garderobsdörren.

Mantrat hjälpte. Monstret hålls inne också i natt.
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SNABBHET

”Peter  är  otroligt  snabb.  Han sprang  100 meter på fjorton
sekunder på asfalt. Tänk vad han skulle klara på tartanbana
där stegen blir längre.”

 Pappas röst är snabbare och ljusare än normalt, hans min
mindre allvarlig.  Fafa  lutar sig bakåt  i  matsalsstolen så att
stolsbenen lättar från golvet. Peter skulle också vilja vicka på
stolen, men han får inte. Han är inte bergsråd som fafa. Ett
bergsråd får göra som han vill, för  det är fint och viktigt att
vara bergsråd.

Fafa nickar, vänder sig mot Peter och ser på honom med
uppskattning i  blicken.  Fafas ögon är mörka,  men inte lika
mörka som det färgade, bakåtslickade håret.

”Släktens nästa idrottsstjärna! Snabbheten har gått i arv”,
säger han stolt.

Fafa har som vanligt cowboystövlar på sig. Peter har aldrig
sett honom ta dem av sig. Alla andras skor står i hallen i raka
rader och mamma är noga med att ingen får komma in med
skorna på. Fafa lutar sig framåt och gnuggar händerna.

”Hur gammal är du nu?” undrar han.
”Elva” svarar Peter.
Stolens framben åker i golvet med en duns. Peters pappa

grimaserar, men säger ingenting. Fafa fortsätter:
”Du vet att din farbror en gång i tiden var landets bästa

medeldistanslöpare.  Din  pappa  vann  distriktsmästerskapen
på sextio meter, trots att han var fem år yngre än alla andra.
Han kunde ha blivit lika bra som sin bror men knät höll inte.
Jäkligt synd.”



Lätta vikter, baby!    27

Peter nickar och sneglar på pappa som ser gravallvarlig ut
igen. Hur många gånger har Peter hört  om hur snabb pappa
var som ung? Fafa lär ha varit omöjlig att besegra i brottning.
Flygande mara var hans specialitet.  Ända tills han skadade
sin rygg och var tvungen att sluta. Peter känner till greppet
och han kastade en gång Micke på skolgården med det. Micke
slog huvudet och  måste gå till skolhälsovårdaren. Peter fick
skäll av rektorn och klassläraren. Men fafa log stolt när han
hörde om incidenten.

”Kanske brottning skulle vara något för Peter”, sade han.
Fafa gnuggar händerna igen. Hans barytonröst går upp en

oktav: ”Nog blir det något av dig också, ska du se. Du är lite
klen men snabb.  Om du börjar  träna på allvar springer du
100 meter på under elva sekunder om fem år.”

Det känns bra att få beröm av fafa, men lite skrämmande
också. Det pirrar i magen på ett lite obehagligt sätt när Peter
tänker  på  100 meter.  Det  är  samma  känsla  han  får  vid
startblocken på löpbanan. De andra stirrar sammanbitet mot
målet. Startaren höjer sakta pistolen mot himlen. Det här är
inte lek, det är blodigt allvar.

”Att tävla är roligt. Huvudsaken är inte att vinna” brukar
Peters tränare säga. Men i startblocken känns det inte så. Det
känns som om glädjen försvann. Peter måste bara vinna. Alla
pratar om hur snabb han är. Hur mycket han kan vinna. Men
han vinner inte. Inte så mycket som de vill. För ett par veckor
sedan deltog Peter i distriktsmästerskapen i friidrott. De gick
av stapeln i stadens idrottshall. Det pirrade i magen så att han
nästan mådde illa där han stod på startstrecket. De andra var
koncentrerade och såg seriösa ut med sina nummerlappar på
bröstet. Pojken bredvid Peter hade kraftiga ben och snaggat
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hår som stod rakt upp. Han glodde bara rakt fram och slog sig
på låren, sådär som vuxna löpare  brukar göra. Peter tittade
mot läktaren där publiken satt.

Var fanns Fleksnes? Fleksnes som alltid kommer och hejar
på honom. Mamma och pappa fanns inte i publiken. Peter kan
inte minnas att de någonsin har suttit där. Där satt Fleksnes
och vinkade. På bänkraden ovanför satt Gunnar, som vanligt
med munnen hårt sammanbiten. Skulle Peter igen göra bort
sig?

”Paikoillanne!”  kommenderade  startaren  på  finska:  På
platserna. Peter kände hur den pirrande känslan spred sig till
benen och gjorde dem tunga.

”Hur fan sprang du så dåligt?” frågade Gunnar efteråt. ”Du
har ju sprungit 8,30 på träning. Med den tiden skulle du ju ha
vunnit.”

Gunnar fattar inte. Träning är något helt annat än tävling.
De där konstiga känslorna i magen som får benen att styvna
till finns inte då Peter tränar.

”Försökte du ens?” frågade Peters pappa efteråt.
Visst försökte jag,  ville Peter skrika.  Han hatar att tävla.

Det gör honom livrädd. Varför vågar han inte säga det? Peter
ville  inte möta blicken bakom pappas tjocka glasögon.  Han
bara tittade på sina händer. Pappa suckade.

”Fjorton  sekunder  på asfalt.  Det  är  tretton  sekunder på
tartanbana med spikskor”, funderar fafa nu. ”Hur gammal är
den där Hellstens pojke? Vad springer han för tider?”

Peter  ser  den  snaggade  pojken  med  de  kraftiga  låren
framför sig. Hellsten. Han vinner alltid.

 Mamma deltar inte i diskussionen om idrott. Hon har gått
till sovrummet, släckt ljuset och lagt sig att vila.
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Mamma har huvudvärk. Hon har ofta huvudvärk då fafa
kommer på besök.

”Kanske vi borde prata lite tystare”, säger pappa.
Fafas barytonröst ekar mot väggarna: ”Har primadonnan

migrän nu igen? Vad fan är det för fel på henne?”
”Ssccchhh, schhh”, försöker pappa säga, men fafa går inte

att stoppa: ”Hur kan hon bli så slut när det enda hon gör är
att skriva böcker som ingen läser?”

Peter  lägger händerna  på öronen, stiger upp och smyger
sig in i sovrummet. Mamma ligger på rygg på sängen, hennes
stora guldfärgade hår är utspritt över kudden. Peter lägger
sig försiktigt bredvid henne.

”Peter, är det du?” viskar mamma. ”Ids du hämta ett glas
vatten?” Peter studsar upp. Han rusar snabbt förbi pappa och
fafa. De grälar nu. ”Den här jävla sosseregeringen kommer att
köra landet i botten!” Fafa viftar med näven.

Peter vet inte riktigt vad en sossare är, men han vet att
sossarna enligt fafa är roten till all världens elände. Han vet
också att fafa är doktor i ekonomi. Det har pappa sagt många
gånger.  Pappa är också doktor i  ekonomi och företagschef.
Det brukar han säga när Peter frågar varför han ofta är borta.

”Jag är företagschef ser du”, svarar han. ”Jag har ett stort
ansvar. Jag måste se till att företaget gör mycket pengar.”

”Varför det?” undrar Peter.
”Bland annat för att många människor, alla som jobbar vid

företaget, ska få lön och kunna se till att deras familj får mat
på bordet.” Pappa låter trött.

”Måste du resa bort för att de ska få lön?” Peter får inte
riktigt ekvationen att fungera.

”Bland annat därför.”
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”Så du flyger runt i  ett  flygplan och sen får de lön? Det
låter roligt. Kan vi inte få följa med och flyga?”

Då brukar pappa börja sucka.
”Det  är  inte  riktigt  så  enkelt.  Livet  är  inte  roligt,  Peter.

Livet  består av jobb,  jobb och mera jobb.  Fundera på dina
läxor nu.”

Peter stannar framför sovrummets dörr med vattenglaset
i  handen  och  kikar  in  genom  springan  i  dörren.  Hans  och
Fleksnes  hemliga  springa.  Ibland  spionerar  de  på  mamma
genom den.

”Din mamma är så vacker”, viskade Fleksnes när han och
Peter såg på mamma där hon satt och skrev i sängen, de stora
blå ögonen fästa på skrivmaskinen i famnen. Det guldfärgade
håret föll i vågor över hennes axlar och fingrarna rörde sig
snabbt på tangenterna. Ibland ryckte det till i ena mungipan.

Vad skulle Fleksnes säga om han visste vad mamma säger
om honom? funderar Peter.

”Ett  speciellt  utseende.  Potatisnäsa  och  tjock.  Han  är
ganska ful, stackars pojke.” Var det inte så mamma sade?

Peter  smyger  in  i  sovrummet.  Han  ger  vattenglaset  till
mamma.

”Tack”,  säger hon knappt hörbart.  Hon dricker ur glaset
med ljudliga klunkar och ställer sedan det tomma glaset på
nattduksbordet. Peter lägger sig bredvid henne.

Mamma lägger handen på hans huvud, en sval hand. Hon
smeker hans hår. Peter sluter ögonen. Det känns så tryggt här
i dunklet och tystnaden. Så mycket tryggare än därute med
fafa  och  pappa.  Deras  röster  blir  allt  ljudligare  medan  de
fortsätter att tala om hur dåligt allt sköts i landet.
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SKOLAN 

Peter går med släpande steg. Jäkla matte. Han kände sig dum
när han inte förstod vad läraren menade. Hur gamla lärare
har den här skolan egentligen? Hon stod där, grå och krokig,
med pipig röst och pekpinnen i handen. Läraren pekade på
tavlan.  De andra i  klassen skrattade när Peter inte förstod
hennes fråga.

Jäkla  tant  och jäkla  nya  skola.  Varför  måste  hans  familj
flytta? Den här skolan känns konstig jämfört med högstadiet i
storstan.  Förbaskade landsort,  varför  skulle pappa välja att
de skulle flytta hit? Frågade någon vad Peter ville?

Nej, förstås inte. 
Peter stannar utanför idrotts- och ungdomsgården, en ful,

fyrkantig byggnad. Fönstret till konditionssalen står på glänt.
Peter går in i byggnaden. I den långa korridoren kantad av
omklädningsrum fyller en lukt av svett, deodorant och något
fränt hans näsborrar.  I den andra ändan av korridoren står
konditionssalens dörr öppen.

Peter kikar in. Tjocka svarta gummimattor på ett smutsigt
och  sandigt  golv.  Viktskivor,  hantlar,  skivstänger  och  olika
ställningar.

Den enda som lyfter skrot just nu är Sverre. Han är stor
som ett hus och blir bara större varje år. En tunn och fjunig
mustasch pryder hans övre läpp.

”Han går i hjälpklassen o e ändå tåuko”, sade Andersson i
parallellklassen till  Peter.  ”Han huiva pulpeter i  klassen en
gång.”  De stod vid en tom busshållplats  en mörk kväll  när
Sverre cyklade förbi, kutryggig på en gammal rostig cykel.
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”Har do glömt ti raka dig?” ropade Andersson till Sverre,
och de andra pojkarna skrattade, alla utom Peter.

Sverre stannade. Han vred på huvudet.
Hans vänstra fot planterade sig stadigt på jorden.
”Nu e he bäst ti springa, om han blir tåuko”, skrek en av

pojkarna.  Men  Sverre  lyfte  foten  tillbaka  på  pedalen  och
trampade i väg.

”Äh, inga springer vi. Jag sko nåu kona ge han på trötön”,
påstod Andersson självsäkert.

Peter skulle vilja fråga varför Andersson i sådana fall ofta
springer som skjuten ur en kanon när Sverre dyker upp. Men
han höll tyst. Han är en i gänget, trots att Andersson ibland
skrattande kallar honom ”han dä som tala så dä onderlit.”

”Äh, var tyst!”,  säger Tom alltid. Tom har själv flyttat till
orten från en större  stad när han var tio år gammal.  ”Pete
talar som de gör i stan.”

”Sån däna snobin från stan”, flinar Andersson.
I  konditionssalen tränar  Sverre  sina biceps.  Han bär ett

par slitna  ljusblå  Adidas-byxor  med vita  ränder  och röd  t-
skjorta.  Håret  mitt  på  huvudet  spretar  åt  olika  håll.  Han
påminner  verkligen på  något  sätt  om en grov  Karlsson  på
taket, tänker Peter och kastar en blick på Sverres armar och
på vikterna på stången. Hur är det möjligt att en kille som är
femton år kan lyfta så där tunga vikter med bicepsen? Och
hur kan han ha så tjocka armar?

Sverre pustar och flämtar och pressar ut en repetition till.
Och ännu en. Peter kan känna Sverres svettlukt men bryr sig
inte. Det är fascinerande hur hårt den här killen kan träna.

Sverres ben skakar när han kämpar sig genom den sista
repetitionen. Hans huvud är vridet till vänster, ögonen hårt
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slutna  och  läpparna  bortdragna  från  tänderna,  som  på  en
hund som försvarar sitt ben. Så släpper han vikten i golvet
med en duns och andas häftigt en stund.

Sverre ler mot Peter som om inget hänt.
”Hej. Ska do lyfta?” frågar Sverre.
”Njaaa. Hmmm. Alltså jag lyfter en del hemma.” Peter låter

osäker, men fortsätter: ”Mest med små hantlar. Och så tränar
jag med den egna kroppsvikten.”

”He syns. Do har muskler. Jag försöker lyfta rikit tongt. He
e nåu enda sätte ti bygga myki massa.”

Peter känner plötsligt en iver han inte känt på länge. Det
är någonting med Sverre som får honom att känna sig trygg.

”Så är det säkert”, nickar Peter. ”Du lyfter ju mera i hauis
än många orkar lyfta i bänk. Jag skulle nog också vilja börja
lyfta på allvar.”

”Nå va vänt do på? Ta ii bara.”
Peter kastar jackan av sig. Han är så ivrig att han darrar.

Var ska han börja? Bänkpressen? Benpressen? Hantelhyllan?
Knäböjsställningen?

”Jag  tänkt  lyfta  lite  smal  bänk.  Vill  do  va  me?”  undrar
Sverre. Peter nickar. Kan han äntligen bli en riktig lyftare? En
äkta kroppsbyggare. Som de där stora och bredaxlade äldre
killarna, som ibland trängs i konditionssalen på kvällarna.

Sverre  går  fram  till  bänkpressen,  lägger  ett  par  tjocka
viktskivor på stången och vinkar till Peter att sätta i gång:

”Ta iiii no då. Jag säkrar”, säger han.
 *
På rasterna styr Peter numera kosan mot Sverre.  Sverre

står oftast för sig själv på skolgården med armarna i kors och
blicken riktad rakt fram, munnen i ett rakt streck. Men den
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spricker upp i  ett  brett  och glatt  leende när han ser Peter
springa över skolgården. Andersson skrattar åt honom. Peter
ignorerar Andersson.

”Vafan? Ska do gå o tala med han dä tåukon igen?”
”Håll käft!” säger Tom. ”De lyfter tillsammans. Sverre tar

hundratretti i bänk. Och Pete tar över hundra redan. Så var
försiktig med vad du säger.”

Andersson fnyser och muttrar något om att han nog skulle
kunna ge dem båda två ”på trötön”. Tom går fram till Sverre
och Peter.

”Jag vill också börja lyfta”, säger han. ”Inte så jävla seriöst
som ni två. Så mycket att jag får en Tom Cruise-kropp, ni vet
en sån där som brudarna dreglar efter.”

”Jåu, häng me o ta ii bara”, säger Sverre.
Peter kollar in Toms långa, slanka jeansbeklädda ben. Han

har ganska breda men beniga axlar.
Peter har redan en gång skrivit  ett träningsprogram för

Tom. Ett program att göra hemma, som inte kräver någonting
annat än egna kroppsvikten.

Följde Tom programmet? Nej. Han tyckte att det var alltför
krävande.

Vad väntade han sig? Att bröstmusklerna växer av tjugo
armhävningar?

Men Peter säger ingenting nu. Det känns bra att Tom vill
hänga med honom och Sverre till konditionssalen.

”Lätta vikter”, nickar Sverre. ”Lätta vikter.”
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FESTEN

”Titta på de här!” Micke spänner sin biceps igen. Den är hård
och en tunn blodådra löper som en ringlande orm över den.

Peter  och  de  andra  pojkarna  i  sjuan  stirrar  på  Mickes
biceps.  De  står  i  korridoren  utanför  skolans  gymnastiksal.
Inne i salen är det dans på gång. Den dunkande rytmen får
golvet under Peters fötter att vibrera.

”Vill någon bryta arm?” frågar Micke självsäkert.
Ingen vågar utmana honom, inte ens Peter som i lågstadiet

vann alla i armbrytning. Nu är han inte så säker på sig själv
längre. Micke har ett par hantlar hemma, som han lyfter flera
gånger i veckan.

Peter sneglar på Mickes arm igen.
Tänk om han förlorar? Då skulle Micke skryta och skrävla

ännu mera. Och Peter skulle stå där med skammen.
Några flickor i åttan går förbi dem. Tina är bland dem. Men

hon kastar inte ens en blick på Peter. Micke skrattar rått:
”Säger bruden inte ens hej längre? Hon är väl för upptagen

med att dregla efter Anders i nian.”
Peter gnisslar kindtänderna mot varandra och en molande

smärta sprider sig upp mot käkarna.
”Ska vi  bryta  arm?”  frågar  Micke igen.  Han spänner  sin

biceps för säkert tionde gången. Då visslar någon sakta. Det
är en flicka från Peters klass. Hon sitter med några flickor på
en bänk och försöker låta bli att  rikta  blicken  mot ett gäng
äldre killar som kommer gående i korridoren. En av dem har
lång och blond pannlugg, breda axlar,  tajta jeans och sliten
jeansjacka.
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”Det är Gona, Petes brorsa”, viskar Micke.
”Ni vet, han som är så jävla bra i fotboll.”
Gunnars gäng stannar utanför dörren till gymnastiksalen.

Gunnar  kränger  jeansjackan  av  sig.  Hans  ärmlösa  skjorta
blottar ett par muskulösa armar. Ett resultat av de där svarta
15-kilos  metallhantlarna  som  Gunnar  pumpar varje  kväll  i
sitt rum.

Gunnar som alltid säger till Peter: ”Du måste idrotta mer.
Du är ju lat, sitter bara hemma och läser eller så leker du med
den där fettisen Fleksnes. Väx upp för fan!”

Flickorna på bänken kan inte längre slita blickarna från
Gunnar och hans kompisar. Pojkarna är väldigt högljudda och
självsäkra. De går in i gymnastiksalen.

Fleksnes bor i granntrappan med sin mamma. Han ringer
ofta på Peters dörr och vill att de går ut. Han heter egentligen
något annat men Peter kallar honom för Fleksnes.

Det  gillar  Fleksnes,  för  namnet  är  speciellt.  Han  gillar
speciella saker.

”Han har nog varit hemma under mattiderna”, sade pappa.
Varför känns det som om hans familj inte gillar Fleksnes?

Peter är nästan tvungen att träffa sin vän i hemlighet.
Och Mikko och Tapsa, två stora busar från gården bredvid,

varför  bråkar de  med Fleksnes?  En gång jagade de  honom
runt gården och kastade sten på honom.

”Svinet Fleksnes!” ropade de och skrattade som galningar.
Gunnar bara flinade åt dem.

Mickes vrål avbryter Peters tankar. Micke bryter arm med
en pojke i åttan. Peter suckar och går in i gymnastiksalen, där
halvdunklet och musiken spränger hans trumhinnor. En hand
lägger sig tungt på hans axel.
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Det är Erik i Peters klass.
”Hej Peter”, ropar Erik för att överrösta musiken. ”Kan du

hjälpa mig med uppsatsen? Jag fattade ingenting av den där
Frankenstejnaren vi skulle läsa. Den var ju tråkig.”

Peter suckar. Har Erik ens läst boken, eller gav han upp
efter de första sidorna? Han bara nickar. Erik visar tummen
upp och försvinner i vimlet.

Peter sätter sig på en bänk och söker efter Gunnar med
blicken. Hans bror håller armen om en tjej i nian. Gunnar har
haft så många flickvänner att Peter har tappat räkningen.

 ”Peter sitter mest i sitt rum och särskilt på fredagskvällar.
Han läser gamla porrböcker”, flinade Gunnar en kväll när han
och hans kompisar trängde sig in i Peters rum för att titta på
Miss Septembers bröst. Planschen av Miss September hänger
på Peters vägg bredvid Marilyn Monroe, hans hemliga kärlek.

Gunnar plockade fram böcker av Anaïs Nin och Erica Jong
ur Peters bokhylla: ”Titta bara på de här!”

”Kvinnor är bättre på att skriva om sex än män”, påpekade
Peter. Gunnar och hans kompisar skrattade ännu högre.

”Vad har vi här? En liten sexprofessor!” vrålade Gunnars
kompisar.

Nu hånglar Gunnar med flickan.
Hemma ligger Gunnar ofta på rygg på golvet i sitt rum med

fötterna på en stol. Han ligger så för att vila sin rygg.
”Gunnar har dålig rygg. Det går i släkten”, säger mamma

och börjar klaga på sin egen dåliga rygg.
Gunnars  hand  söker  sig  till  flickans  jeansbeklädda  bak.

Han dansar tryckare med tjejen och hon verkar inte ha något
emot det. Peter har lust att säga till henne att Gunnar är ute
efter bara en sak. Gunnar dumpar henne fortare än kvickt när
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han fått  det.  Gunnar skulle bli  arg,  men han skulle inte slå
Peter. Han är stor i truten, men han är ingen slagsbult.

Gunnar och hans gäng är egentligen fegisar. En gång skrek
de glåpord till ett punkargäng som gick förbi portgången där
Gunnar, hans kompisar och Peter stod och hängde.

”Jävla punkare”,  ropade Gunnar efter dem, och de andra
skrattade.

Alla utom Peter, som vanligt.
Punkarna stannade tvärt.  Peter var så upptagen med att

stirra fascinerat på dem, att han inte märkte att Gunnar och
hans kompisar stack iväg.

Peters jackkrage satt plötsligt i ett stålgrepp, hans ansikte
bara  några  centimeter  från  ett  ilsket  ansikte.  Killen hade
mörkrött  hår  som  stod  rakt  upp  och  ett  långt  ärr  på  ena
kinden.

”Va e du för en jävla pelle? Nu ska du få...”
Peter fick inte ett ord ur sig. En mjuk röst avbröt:
”Låt honom va, han sa ingenting, o han e söööt.”
En flicka med svart hår som stod ut åt alla håll och iklädd

en läderjacka full med kedjor log mot Peter. Hennes ögon och
långa naglar var svartmålade. Peter hade aldrig sett så långa
naglar förut.

Punkaren släppte Peters jacka.
”Säg ti di där jävla fegisarna, att de får på käften direkt när

jag sir deras fula fejs.”
Då gänget gick vidare vände flickan sig om och kastade en

slängkyss till Peter.
Tomppi, en av Gunnars kompisar, sätter sig med en duns

bredvid Peter på bänken och knuffar till honom. Han är störst
i Gunnars gäng, han är målvakt i fotbollslaget.
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Tomppis ögon är lite suddiga.
”Sidu Gonas brorsa, lilla sexprofessorn. Vafför sitter du här

och gömmer dig?” frågar han.
Peter säger inget. Tomppi dunkar Peter i ryggen och flinar.
”Kom igen! Är du konstig eller någo? Häng med ut så får

du en bärs.  Och så upp på dansgolvet  bara.  Här är fullt  av
snygga brudar. Dags att bli av med svendomen. Vill du veta
hur du ska få en brud riktigt het?”

Tomppis ansikte är riktigt nära Peters nu. Hans andedräkt
stinker öl.

Peter säger ingenting.  Tomppi skrattar till,  reser sig och
klappar Peter på huvudet.

”Mera ööööl!” ropar han och vinglar mot utgången.
Peter tänker på Fleksnes igen. Sade han inte att han skulle

titta på Conan barbaren i kväll?
Peter smyger ut ur gymnastiksalen. Bort från musiken och

de  dansande,  svajande,  berusade  skolkamraterna.  Om  han
skyndar  sig  kanske  han  hinner  hem  innan  Fleksnes  sett
filmen färdigt.
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ELDEN

Räcket är fastskruvat ovanför dörrposten. Peter stirrar stint
på det och biter ihop tänderna. Det är krig mot den spinkiga
kroppen nu. Han ska visa dem. Han ska bli stor och stark. Han
måste bygga så mycket muskler att ingen vågar jävlas med
honom längre.

Peter hoppar upp och tar tag i  räcket.  Han hänger först
med raka armar och häver sig sedan upp så att hans haka når
räcket. Han sänker sig ner till raka armar och häver sig igen.
Musklerna bakom armhålorna sväller och sträcks ut.

Kom igen nu, tänker Peter. Jag klarar minst femton. Måste.
Men den fjortonde gången är långsam.

Peter  hänger  med  raka  armar  och  andas  häftigt.  Han
tänker på pojkarna som i omklädningsrummet i skolan rått
skrattade åt hans axlar: ”Vilka klädhängare!”

En till, tänker han. En gång till!
Peter börjar  dra sig  uppåt.  Ryggmusklerna och armarna

lyder honom i början, men halvvägs upp är det stopp. Peter
stirrar på räcket. Det är så nära och ändå så långt borta. Om
han ger sig nu förblir han en mes.

Sakta, sakta. Hakan är nästan vid räcket nu.
Lite till, lite till. Hakan är över räcket. Peter släpper taget

med ett triumferande vrål.
Han gjorde det. Han klarade det!
I dag femton repetitioner.  I morgon sjutton. Nästa vecka

tjugo.
Vänta bara, tänker Peter. Jag kommer att klara fyrtio en

vacker dag.
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Peter betraktar kritiskt sin bara arm i spegeln.
Hans biceps har vuxit. Tänk om Tina skulle se honom nu,

hon som kallade honom spinkig när han gick i sjuan. Nu, ett
år  senare,  ser  hans  armar  helt  annorlunda  ut.  Vänta  bara,
snart ska hon få se på muskler. Så mycket muskler har hon
aldrig sett i hela sitt liv.

Peter tar tag i räcket igen. Tina som satt på hans säng med
sitt mörka, lockiga hår. Hon doftade gott och hade bröst som
putade under blusen. Tina tyckte om muskler.

”Det är snyggt med killar som har breda axlar”, sade hon.
Peter hade aldrig tänkt på sina axlar, men när Tina hade

gått stod han framför spegeln och betraktade sin kropp.
Mammas röst ringde i hans öron: ”Du har en så märklig

tonårskropp just nu. Långa ben, smala axlar och litet huvud.”
”Du är ett snöre”,  sade Tina, samtidigt som hon knuffade

till Peter. Snart efter det började hon springa efter den där
Anders.  Han var inte lika spinkig eller oerfaren som Peter.
Han vågade stå och hångla mitt på dagen så att alla i skolan
såg det.

Ett, två, tre, fyra. Peter räknar repetitioner. Det är tyngre
andra gången. Hade han ens gillat Tina? Han vet inte riktigt.
Tina bara trängde sig på. Gick för snabbt fram.

”Hur  har  du  lyckats  hitta  en  så  snygg  brud?”  frågade
Gunnar.

Ja, Tina såg bra ut. Men hon grävde fram texter Peter hade
skrivit och gömt i sin skrivbordslåda.

”Va,  skriver du  böcker?”  hånskrattade hon då Peter slet
häftet ifrån henne. Och så ville hon kyssas hela tiden. Peter är
inte så säker på att han vill kyssas.

Vad är det som är så märkvärdigt med kyssar?
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Det är blött och slemmigt. Ändå gjorde det ont i honom att
se Tina pussas med den där Anders.

”Hon har ny kille igen” flinade Micke i  hans klass.  Peter
knöt nävarna i fickorna: ”Skit i det! Världen är full av brudar.”

Åtta, nio, tio. Peter hänger med raka armar och tar några
djupa andetag. Elva, tolv, treeettton. Han släpper räcket och
betraktar sina armar i spegeln igen. De har svällt ytterligare.
Peter  kommer  att  tänka  på  Arnold  Schwarzeneggers  ord:
”När jag får pump i musklerna känns det som att komma.”

Menade Arnold den här spända känslan i musklerna som
får  dem  att  svälla  och  blodådrorna  att  se  ut  som  tunna
slangar?

Peter granskar blodådran som står ut på hans biceps och
nätverket av blå ådror som växer upp på framsidan av hans
underarm. Det ser snyggt ut på något sätt, tänker han. Nästan
som en karta. Ådrorna får honom att glömma allt annat. Hur
kommer hans armar att se ut efter ett par år?

Vänta bara.
Peter sliter blicken från sina armar och fäller sig framåt på

golvet  och  börjar  pumpa  armhävningar.  Han  gör  de  sista
repetitionerna  riktigt  långsamt,  så  att  axel-,  bröst-  och
armmusklerna ska brinna så mycket som möjligt.

Det känns som eld inne i musklerna. Den börjar som en
tändstickslåga och ökar för varje repetition,  tills  det känns
som om en brasa skulle flamma inne i honom. Stå ut! säger
rösten i Peters huvud. Det är smärtan i  musklerna som får
dem att växa. Brinn jävla muskler, brinn!

”Du kommer att slita ut dig innan du fyllt tjugo.”
Mamma står i dörröppningen i vit badrock och det stora

guldfärgade  håret  utslaget.  Hon har  väl  skrivit  hela  dagen,
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tänker Peter och ger henne en ilsken blick. Måste hon komma
och störa hans träning igen? Hon brukar alltid dyka upp vid
fel tidpunkt.

”Du kom ju nyss hem från friidrotten. Räcker inte det? Det
kan inte vara sunt att träna så där mycket.”

Peter svarar inte utan fortsätter att pumpa armhävningar.
På skakande armar pressar han upp kroppen en sista gång.
Han reser  sig  upp.  Mamma tittar  på hans  bara  överkropp.
Svettdroppar glittrar på de hårda bröst- och magmusklerna.

”Du borde inte få mera muskler nu. Det börjar se nästan
onaturligt ut.” Mamma låter orolig.

För inte alltför länge sedan tyckte mamma att han hade en
konstig tonårskropp.

Men han säger ingenting, för hon fattar ingenting. Hon har
aldrig förstått sig på idrott.  Kan hon inte gå tillbaka till sin
skrivkammare och fortsätta på sin bok?

Mamma suckar och försvinner.
Peter kastar en snabb blick på klockan. Det har gått exakt

en  minut  sedan  han  avslutade  serien  och  det  är  dags  att
fortsätta.  Han lyfter upp de två röda hantlarna av järn från
golvet och börjar lyfta dem rakt mot sidorna. Axelmusklerna
kommer snabbt in i rytmen.

Bredare axlar, tänker Peter. Bredare axlar! 
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FÅGELN

”Skåda  hordana  bröstmuskler  Pete  fått.  Och  hordan  rygg!”
Peter hänger med raka armar i räcket. Orden når hans öron
genom tonerna av Gary Moores fantastiska gitarr som ekar ur
högtalarna.  Det  börjar  kittla  inne  i  kroppen,  en  känsla  av
kraft, av liv.

”Jåu, ein till!” kommenderar Sverre som håller sina händer
under Peters  fötter.  Peter  riktar  blicken uppåt  mot räcket,
drar in luft och börjar dra sig uppåt med hjälp av sina rygg-
och armmuskler. Är de imponerade av hans rygg? Vänta bara,
det här är bara början.

Peters haka når räcket. Bra. Nu börjar det på allvar.
”Negativa  reps!”  vrålar  han  och  sänker  kroppen,  sakta,

oändligt sakta.  Ryggmusklerna under armarna håller på att
sprängas ut ur skinnet. När hans armar är raka hugger Sverre
tag i hans ben och hjälper honom upp så att hakan når räcket.

”Det finns fortfarande mycket styrka kvar i musklerna när
de inte orkar dra ihop sig längre”, har Peters stora idol Rich
Gaspacci  sagt.  Peter  sänker  kroppen  så  sakta  som  möjligt.
Sverre hjälper honom upp igen och igen. Nu går det inte att
hålla emot längre.

”Halva reps!” skriker Peter.
Fingrarna som krampaktigt greppar räcket är helt vita av

ansträngning.  Underarmarna värker,  elden i  ryggen sprider
sig från musklerna under armarna ända ner till  skinkorna.
Rich  Gaspaccis  röst:  ”Ibland  när  jag  knappt  orkar  rubba
vikten  längre  fortsätter  jag  göra  halva  repetitioner.”  Peter
häver sig, kroppen flyttas kanske tjugo centimeter upp. Bra,
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korta,  snabba repetitioner,  tills  räcket  glider ur händerna...
De andra stirrar storögt på Peter när hans grepp ger upp och
han glider ner på golvet och blir liggande.

’”Jåu, bra serie. Din rygg e breid så något. Min tur”, ropar
Sverre. Det står så många ungdomar i dörröppningen att de
nu väller in i den lilla konditionssalen. De sätter sig på några
av träningsbänkarna vars blå läderöverdrag spruckit så att
det gula skumgummit börjat tränga ut.

”Kom me o ta iii!” hojtar Sverre samtidigt som han hoppar
upp så mycket att han får tag i räcket. Peter sneglar på sin
spegelbild. På den svällande bicepsen och ryggmuskeln som
sticker  ut  som  en vinge  bakom  armen.  Han nickar  knappt
märkbart och skriker:

”Ta i, tänker du för evigt vara spinkigare än din morsa?”
Ungdomarna börjar skratta, Ole allra mest: ”Hihi, spinkigaaee
än sin moosa, hi, hi, hi”, frustar han. Sen reser han sig och går
fram till hantelhyllan. Han går lite som en anka, vaggar från
ena sidan till den andra på sina krokiga ben.

”Ta i nu dååå Ole Eiiksson!” ropar han och försöker lyfta
upp två små hantlar från golvet. Med stor svårighet får han
dem upp till bröstet. Ungdomarna flinar. Peter ignorerar dem
och ställer sig bredvid honom.

”Stå mera bredbent”, uppmanar han. ”Andas in, fyll bröstet
med luft,  och när du andas ut,  pressa armarna raka så att
hantlarna möts ovanför ditt huvud.”

Ole drar överdrivet häftigt in luft i det klena bröstet och så
blåser  han ut  allt  vad  han kan,  samtidigt  som  hans  armar
vingligt pressar upp hantlarna.

”Bra”,  säger Peter.  Ole släpper ner hantlarna och ser på
Peter med ett leende som går från det ena örat till det andra.
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”Garrincha”, säger Peter.
”Va betydeee de?” frågar Ole.
”Den stolliga fågeln. Brasiliansk fotbollslegend. Garrinchas

ena ben var kobent, det andra hjulbent. Ändå kunde han kuta
hårt som fan.”

Oles  leende  blir  ännu  bredare:  ”Gaaaiiinntjaa.  Jag  ee
Gaaaintja.” Sverre torkar svetten ur sin panna och dunkar Ole
i ryggen.

”Jåu,  do  e…  do e….  va  va  he?  Garintja?”  Ole  är  Sverres
granne. Första gången Peter såg Ole stod han ensam, mager,
med oborstat och rufsigt rött hår,  på gården när Sverre och
Peter cyklade förbi.

”Vad är det där för en kuf?” skrek Peter, samtidigt som han
i hög fart glad gled ner för backen på sin Crescent.

”He  e  Ole”,  svarade Sverre  från  sin  rostiga  cykel.  Peter
trampade så att benmusklerna skrek. Han vred på huvudet
och såg att Sverre var bara några meter ifrån. Hur kunde han
få upp en sådan fart på det där cykelskrället?

”Vill  du prova talja för ryggen?”  frågar Peter.  Ole nickar
ivrigt. Peter går fram till kabelmaskinen. Han kastar en blick
på viktmagasinet. 100 kilo på. Bra uppvärmningsvikt.

Peter sätter sig framför maskinen, tar tag i det v-formade
handtaget och börjar dra det till bröstet. Viktmagasinet åker
upp och ner. Ole står bredvid och räknar ivrigt:

”Ett, tåå, tee, fyya…”
Peter släpper vikterna med ett brak och ställer sig upp.

Han tittar mot dörröppningen och hans hjärta tar ett skutt.
Den kittlande känslan i bröstet och magen. Där står de. Elsa
och Katriina. Elsa ser direkt på Peter. Nu fan ska här tränas.
120 kilo på viktmagasinet.
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*
Ole  följer alltid med Peter och Sverre numera. Kvällen är

svart  utanför  fönstret  och den höga  golvlampan kastar  ett
orange  sken  över  Tom,  som  sitter  i  Peters  beige  läsfåtölj.
Hans armar vilar på de stadiga armstöden. Sverre sitter på
sängen bredvid Peter.

”Din säng e ståur så något”, sade  Sverre förundrat första
gången han såg den.

”Jo, det ryms åtminstone två brudar i den”, ropade Tom.
Ole ser liten ut där han sitter bakom det massiva skrivbordet
i mörkbrunt trä i ena hörnet av rummet: ”Ni måst va jätteiika
nää du haa så fint bood.”

”Ähh, det där skrivbordet har jag ärvt från någon släkting,
jag minns inte vem.” Peter känner sig generad. Oles leende
blir bredare: ”Vågaa man sitta vi Petes skiivbood nä de e så
fint? Åtminstone vågaa man inte fisa.”

Peter låter ögonen vandra över sina vänner. De skrattar.
En  samling  vinnare  kallade  Gunnar  dem  och  skakade  på
huvudet: ”Var fan hittar du de där idioterna?”

Tom hugger tag i golvlampan och lyfter upp den med ett
ansträngt men överdrivet stönande.

Den guldfärgade lampfoten lättar lite från golvet.
”Jooo, och se nu på den här. Den jävla lampan väger säkert

femti kilo!”
Plötsligt står Peters pappa i dörröppningen. Han har nyss

kommit tillbaka från någon resa.
”Hej”, säger han. ”Jag är Peters pappa.”
Peter suckar. Pappa presenterar ju sig som om pojkarna

skulle vara fem år gamla. Han har en mörk kostym på sig. Den
ljusblåa slipsens knut bildar en perfekt triangel.
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”Sverre”, säger Sverre och sträcker fram sin stora hand.
Sverres hår står åt alla håll och han är iklädd en smutsig,

ärmlös skjorta som luktar bensin.
Tom vinkar bara.
”Gaaintja”, säger Ole.
Pappa ser oförstående ut.
”Gaaintja”, upprepar Ole.
”Öhh, jaha. Nå, trevligt att träffas.”
”Det var stelt”, säger Tom när pappa gått ut ur rummet.
”Farsan är inte världens mest sprittande typ”, säger Peter.
”Det är nog inte min heller”, säger Tom.
”Min e död”, säger Sverre.
Det blir tyst. Sverres pappa dog i cancer. Lungcancer var

det visst.
Är det tårar i Sverres ögon? Peter reser sig, boxar Sverre

lätt i axeln och säger:
”Hej, nu lite bra musik på. Garrincha, vad ska vi lyssna på?”
”Min sitteee i fängelse”,  säger Ole.  ”Så sägee min moosa.

Att faasan sittee o ruttnaa i någo fängelse.”
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RUMMET

En dag står hon plötsligt i Peters rum.
”Elsa hängde med i dag”, säger Tom menande.
Peter sitter på sin säng och sneglar på Elsa. Hon har satt

upp sitt stora, burriga hår i hästsvans. Guldfärgade örhängen
dinglar i  hennes lite utstående öron.  De når nästan hennes
magra axlar.  Hon har tajta,  svarta  jeans  som spänner  runt
hennes  höfter.  Peter  sväljer.  En  ny,  främmande  doft  fyller
hans rum. Körsbär.

”Jag måste gå på wc. Annars fiser jag så arslet spricker”,
säger Tom och går ut ur rummet.

Elsa går långsamt omkring i Peters stora rum och ser på
planscherna.  Nästan  alla  föreställer  kända  kroppsbyggare.
Hon stannar framför en bild av Rich Gaspacci.

”Tycker du det där är snyggt?” frågar hon. Peter vet inte
vad han ska svara. Varför måste Tom gå iväg? Varför är det så
svårt att veta hur han ska vara nu? I gymmet är det enkelt att
vara självsäker, svetten rinner och musklerna är uppumpade.
Då är det lätt att vara cool. Men nu är det obekvämt.

”Om man vill  klara  sig som proffs  i  bodybuilding måste
man ha så där mycket muskler”, får han ur sig.

”Är det vad du vill bli? Proffs?” undrar Elsa.
”Kanske. Någon dag.”
”Rich Gaspacci. Är han från Italien?”
”Nej, USA. Hans föräldrar flyttade dit innan han föddes.”
”Varför är han så bra att ha på väggen?”
”Han är en underdog.”
”Vad betyder det?”
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”Han hade inte anlag för kroppsbyggning. Ingen trodde att
han skulle bli en stjärna. Med självdisciplin och hård träning
blev han världsmästare och proffs.”

Det känns lättare att prata nu. Det här är bekväm mark att
röra sig på, han känner till Richs liv utan och innan.

Elsa ser på honom med en rynka i pannan. Hennes blick
viker inte undan för hans.

”Är det vad du tror på? Hård träning och disciplin?”
”Absolut.”
Nu stannar Elsa framför planschen på Miss Olympia Cory

Emerson: ”Tycker du det där är snyggt?”
”Hon är i tävlingsform där.  Kvinnliga kroppsbyggare ser

inte ut så där året om.”
”Nå den här då. Är hon din drömkvinna?”
Peter skäms. Varför har han ännu den där Miss September

på väggen? Miss September putar med läpparna och skjuter
fram de stora, bara brösten.

”Silikon.  Sådana  bröst  är  inte  naturliga”,  säger  Elsa  och
vänder blicken mot Marilyn Monroe.

”Hm. Ett sorgligt liv. Hon blev nog ordentligt utnyttjad.”
Tom kommer in i rummet och Peter pustar ut.
I skolan säger Tom nästa dag, att Elsa  tyckte att Peter är

söt.
”Hon sa att du leker tuff i gymmet, men att du egentligen

är sååååå blyg”, skrattar Tom.
Peter  ser  sig  omkring.  Ingen  hörde  väl  vad  Tom  sade?

Blyghet passar inte in i den bild Peter vill ge av sig själv. Vissa
säger att han är kaxig. Till och med arrogant. Men blyg och
osäker? Nej, nej, nej. Aldrig.

*
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Nästa gång Elsa och Tom kommer på besök är han beredd.
Peter bär en tajt t-skjorta med en bild av Rich Gaspacci.  Han
andas in så att bröstkorgen blir utspänd.

Tom har Pave Maijanens rutiga flanellskjorta på sig som
vanligt. Toms mamma jobbar på ett café inne i storstaden och
en  dag  besökte  den  kända  finska  sångaren  Pave  Maijanen
caféet. Han glömde kvar sin skjorta. Tom går i den så ofta han
kan och berättar historien om skjortan, om och om igen.

”Sidu, Tom of Finland, har du den där mollfjantens skjorta
på dig igen”, säger Peter.

Tom skrattar. Elsa ser oförstående ut.
”Han pratar om Pave Maijanen. Peter Petit är ingen stor

fan av finsk schlager”, säger Tom.
Egentligen är det inte helt sant. Peter måste medge för sig

själv att han ofta nynnar på Lähtisitkö. Men det är ingenting
han säger högt.

”Har du lyssnat på Sink the pink?” frågar han av Tom.
”Jo, men den hör nog inte till deras bästa.”
”Vems?” undrar Elsa.
”Dirty deeds done dirt cheap, Whole Lotta Rosie, Shoot to

thrill”, säger Peter. Elsa ser ännu oförstående ut.
”Ahhh”,  säger  Peter.  ”Tydligen  har  vi  att  göra  med  en

oskuld.”
Elsa tittar på Peter. Deras ögon möts.
Peters ögon smalnar lite. Hans gymblick, hans farliga blick.
”AC DC”, utropar han.
”Jasså, de.” Elsa låter uttråkad.
”Är du det?”
”Vad då?”
”Oskuld.”
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”Våuuuu, Peter Petit” skrattar Tom. ”Vilken jävla fråga.”
Elsas ögon lämnar inte Peters: ”Vad tror du?” frågar hon.
Peter svarar inte.
”Du då? Har du svendomen kvar?” Elsa ger tillbaka med

samma mynt.
Fan också. Värmen stiger i ansiktet. Han rodnar väl inte?

Peter skruvar på sig och ser bort.
”Peter Petit”,  säger Elsa fundersamt och vänder sig mot

Tom. ”Jag visste inte att du förstår franska.”
”Läste i högstadiet. Och jag tycker det passar på Pete. Se

nu hur han ser ut i den där t-skjortan. Jävla bifftjur.”
”Det finns en annan orsak till smeknamnet”, säger Peter.
Han känner sig säkrare igen. Han kan rädda situationen.
”Tom of Finland är avundsjuk för att jag är välutrustad på

andra ställen också. Till skillnad från honom.”
Peter sträcker sig mot sitt skrivbord och plockar upp en

pincett.  Han håller  den mellan tummen och pekfingret  och
tittar på Tom.

”Kanske du borde låna den här nästa gång du pinkar?”
Tom kastar sig bakåt i Peters fåtölj och flabbar. Elsa drar

inte ens på munnen. Hon bara ser allvarligt på Peter.
”Jag trodde du var annorlunda. Men du är precis likadan

som alla andra. Stor på dig och snuskig.”
Det hugger till i Peter.
Elsas kommentar svider. Han skulle vilja ropa att han inte

egentligen är sådan.
Han skulle vilja vara annorlunda i hennes ögon. Men han

hittar inte ord. Det är så mycket lättare att försöka vara rolig.
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HUGGKUBBEN

Peter lägger klabben på huggkubben. Han ställer sig bredbent
framför kubben och stirrar intensivt på klabben. Hans fingrar
sluter sig kring den tunga Fiskarsyxan. Ragnars röst:

”Stå bredbent. Annars slår du dig i benet med yxan när du
missar. Och då går det som för min gamla farsgubbe. Han slog
sig i benet och fick klara sig med ett ben efter det.”

Peter förstod  nog att  allt  som  Ragnar  berättade om sin
gamla farsgubbe inte kunde vara sant.  Då hade farsgubben
inte haft många kroppsdelar kvar. Peter fick inte börja med
den största yxan, kungsyxan som Ragnar kallade den:

”Ta den här. Den är mindre och lättare. I början måste du
lära dig rätt teknik”, förklarade Ragnar och räckte Peter den
kortare yxan.

Peter stirrar på den tjocka klabben. Den är av björk. Då går
den lätt att spjälka.

”Sikta rätt, på kanten av klabben och slå snabbt. Utan att
använda full  kraft.  Om du slår  med full  kraft  har du ingen
kontroll. Tekniken och snabbheten är viktigare”, sade Ragnar.

Peter höjer yxan och slår blixtsnabbt. Det känns genast i
hans armar att slaget är lyckat. Klabben klyvs i två. Bitarna
flyger åt olika håll.

”Pojken lär sig snabbt”, sade Ragnar entusiastiskt till Eira.
”Han är en naturbegåvning och han har råg i armarna.”

Peter ler.
Tänk om Ragnar varit med den där gången då Peter var i

vedpatrullen då han gjorde militärtjänst. Där stod de, några
finniga beväringar på ett fält med tjocka och frusna klabbar.
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Sergeanten  kommenderade  dem  att  hugga  ved.  Det  blev
ingenting. Alla försökte i tur och ordning. Yxan studsade från
klabbarna.

”Ge mig yxan”, sade Peter. De andra flinade:
”Kan  tåkå  gumi  hugga?”  Peter  högg och  klabbarna  flög,

perfekt kluvna, åt alla håll. På en halvtimme hade han huggit
upp alla klabbarna på fältet.

Peter sätter nästa klabb på kubben. Han kommer snabbt
in i rytmen. Svetten börjar rinna längs ryggen.

”Här är lite saft när du blir törstig”, säger Eira. Hon lägger
ett glas och saftkannan på utebordet. Peter torkar svetten ur
pannan med baksidan av handen. Solen gassar.

”En så vacker vårdag”, kommenterar Eira.
Peter höjer yxan igen, lite  högre den här gången.  Högra

axeln börjar äntligen bli mjuk igen, tänker han. Det känns inte
längre som om en tung hand skulle krama den. Ragnar sade
alltid:

”Ett fullt vedförråd och ett skafferi fullt av mat är trygghet,
Peter. Då kan man hålla ut länge när Fiolito och hans rövare
omringar huset.” Sedan slog Ragnar näven i bordet: ”Griskött
och potatis. Det är finska folkets trygghet! Vet du vem som
sade så, Peter?”

Eira suckade alltid då Ragnar fick sina utbrott,  men hon
såg på honom med en blick som var främmande för Peter.
Han hade aldrig sett mamma se på pappa med den blicken.
Det  var  en blick  som  gjorde  Peter  varm  inombords.  Peter
sade: ”Nej. Vem då?”

”Den store författaren Mika Waltari. Det är dags för dig att
läsa Waltari. Du ska börja med Mikael Ludenfot, minsann. Jag
har den i bokhyllan. Vänta så går jag efter den.”
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”Hur känns din rygg?” avbryter Eira Peters minnen.
Hon sitter i trädgårdsgungan och gungar lätt. Peter sänker

yxan och känner efter.
”Riktigt bra. Ryggen är bättre än på länge.” Instinktivt för

Peter vänstra handen till nedre ryggen och känner på ärret
under t-skjortan.

En ärrad kämpe, lika ärrad som King Kong, det är vad han
har  blivit.  Han  sätter  sig  bredvid  Eira  med  ett  glas  saft  i
händerna.  Han låter den kalla drycken rinna ner i  strupen.
Svartvinbärssaft.

I den här gungan läste Peter de första raderna i Waltaris
Mikael Ludenfot och i Väinö Linnas trilogi Under polstjärnan.
I  den här trädgården förälskade sig Peter i  Akseli  Koskela,
Elina, Halme och de andra figurerna i romanen. Det var här
han och Ragnar under långa och ljusa sommarkvällar pratade
om inbördeskriget, de röda och de vita. Fafa sade att de röda
var pisshuvuden, ”icke läskunniga imbecilla  och förrädare”.
Men enligt Ragnar var det inte så enkelt.

”När du läst Linna förstår du det”, sade han.
Ragnar stod på en liten stege och plockade körsbär. Peter

rensade ur kärnorna och kastade bären i en hink, kärnorna i
en annan. Hans fingrar blev klibbiga av saften som rann ur
bären. Han skulle ha tyckt att det var dödligt tråkigt om inte
Ragnar hade berättat historier från kriget.

Ragnar klättrade ner från stegen, tog tag i sitt högra öras
ytterkant och vek örat framåt. ”Titta”, sade han och pekade
på en grop bakom örat. ”Hit fick jag en granatskärva. Det var
nära ögat!”

Ragnar såg allvarlig ut, men han hade glimten i ögat som
Peter lärt känna igen. ”Rövarhistorier”, sade Eira när hon fick
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höra det. ”Den där gropen fick han från en öronoperation han
genomgick som ung.”

Bredvid körsbärsträden står vinbärs- och hallonbuskarna.
Ragnar pratade alltid med buskarna. Han sade till Peter att
växter och människor måste behandlas på samma sätt. Peter
fnittrade.

Tänk om fafa eller Gunnar sett Ragnar prata med de svarta
vinbären? Pappa tyckte redan att Ragnar var ganska konstig.
Peter  stirrade på sina gröna gummistövlar som sjunkit in i
den mjuka marken.

”Hur då?” undrade han.
”Med kärlek”,  svarade Ragnar.  Han böjde en kvist lite åt

sidan  och  såg  fundersamt  på  bladen.  ”Det  är  inte  så  stor
skillnad  på  människor  och  trädgårdar”,  fortsatte  han.  ”För
båda krävs tålamod. Om vi stressar en trädgård och använder
bekämpningsmedel,  eller  far  fram med hård hand,  hämnas
naturen förr eller senare. Trädgården är känslig, Peter.”

Ragnar vred på huvudet. Hans min var allvarlig: ”Så är det
nog med människor också.”

Ragnar log brett och klappade honom på huvudet: ”En dag
kommer du att förstå, pojk.”

Peter ser på sina händer. Han böjer och sträcker på tårna.
Muskelansträngningen från vedhuggningen känns hela vägen
ner i tårna. Tänk att han tränade i så många år utan att förstå
att  man inte  kan isolera  muskelgrupper.  Tänk att  han inte
förstod att en spänning i axlarna går hela vägen ner i fötterna.
Tänk att han inte kände det. Hur stel var han egentligen?

Han skulle vilja tala med Ragnar, säga att nu förstår han
vad Ragnar menade. Trädgårdar och folk ska behandlas med
förståelse,  ömhet och tålamod.  Saknaden efter Ragnar skär
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igenom Peter.  Den gör ont.  Han andas ut och låter axlarna
sjunka ner. Hjärtat bultar. Varför är det så svårt att säga det
han vill?

”Jag är ledsen att jag försvann från era liv… ”, börjar han.
Eira säger ingenting. Hon stirrar rakt fram.
Peter kan höra bofinken som sjunger i ett träd i närheten.

Vilken kontrast mellan sången som låter så pigg och glad och
hans sorg.

”Jag var helt självupptagen. Det var bara jag, jag och jag.
Min träning och mattider. Det enda jag läste var böcker om
träning och kost.”

Eira säger ännu heller ingenting, men hennes öron verkar
svälla lite. Peter vet att hon lyssnar.

Så visslar hon sakta. Hennes fågelvissling. Hon pratar med
fåglarna, brukade Ragnar säga. Peter minns hur han en gång
såg en bofink äta direkt ur Eiras hand.

”Det var ett sådant skede i ditt liv, när du var tonåring och
ung vuxen”, säger Eira och reser sig. ”Du är här nu. Det är det
som räknas.”

Så daskar hon till Peter på axeln.
”Men upp och hugg, pojk! Annars blir det inget vedförråd,

och finns ingen ved så blir det ingen varm mat!
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ARBETARHUSEN

De gamla slitna arbetarhusen står i långa rader och bakom
dem  skymtar  fabriken  som  sysselsätter  halva  staden.  Rök
väller ut ur en av skorstenspiporna.

”Inte att undra på att folk i den här rövhålan är så konstiga
för de är ju nere i den där förbannade gruvan hela dagarna”,
brukar Gunnar säga.

Peter  och  Sverre  bromsar  in  sina  cyklar  framför  ett  av
husen, som skiljer sig från de övriga: Det är vitt och de andra
husen  är  gulbruna.  Sverre  går  in  i  B-trappan  och  kliver
förvånansvärt smidigt upp för trapporna.

”Hoppas måursan har baka”, säger han.
Doften av nybakt bulle slår emot i den lilla hallen. Doften

får Peter att genast tänka på Eira och Ragnar. Hur mår de?
 ”Hej!” Sverres mamma är stor och bred och hennes leende

är ännu bredare. ”Ni kom just passligt. He finns kaffe o bolla.”
”Kom igen då, måursan”,  ropar Sverre och sträcker fram

sin hand. Hans mamma sträcker fram en hand som är nästan
lika stor och grov som Sverres. De drar fingerkrok. Sverre tar
i så han grimaserar. Det gör hans mamma också. Hon skrattar
så att hela kroppen skakar.

”Måursan är stark så något”, pustar Sverre.
Peter känner en svag lukt av inpyrd tobak när de går in i

det lilla vardagsrummet. En sliten soffa står mot väggen, ett
litet bord och ett par stolar i mitten av rummet, en dörr till
balkongen rakt fram och två TV-apparater i varsitt hörn.

”Så vi kan si på va vi vill utan att sloos”, förklarar Sverre.
På köksbordet står en stor plåt med en tunn handduk ovanpå.
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Under den kallnar de nybakade bullarna. Sverre sträcker en
hand  mot  plåten,  men  hans  mamma  reagerar  blixtsnabbt.
Hon daskar till honom med en handduk.

”Ajabaja”, säger hon och skrattar. Sen bjuder hon på bullar
med massor av starkt kaffe, en svart ångande dryck i jättelika
muggar. Ett stort hjärta pryder den vita muggen Peter får.

”Gott så något”, säger Sverre mellan tuggorna. Han sväljer
sin bulle på några sekunder. ”Tjogo” säger han sedan.

”Va?” frågar Peter.
”Tjogo bollar åt ja ein gång. Va he inga så?” frågar Sverre.
”Minst.” Hans mamma skrattar. 
”Pete båur i ett slott.” Sverre tar en bulle till.
”E he ni som ha flytta in i he där gamla spökslotte?” frågar

Sverres mamma och himlar med ögonen.
Peter har hört  det förut:  Spökslottet.  Det är så den vita

trävillan på kullen kallas i folkmun på orten. Villan stod tom i
många år innan Peters föräldrar köpte den.

”Jo, men där spökar nog inte. Åtminstone har inte jag mött
några gastar.” Peter låter självsäker.

 ”He e fint så något”, säger Sverre. Hans mamma daskar till
honom med handduken: ”Prat inga me mat i mon, pojk!”

Peter tar en slurk av kaffet och ser sig omkring i köket.
När fick han senast nybakade bullar? Hos Eira... som han inte
besökt på evigheter.

Kryddskåpet ovanför den gamla spisen svämmar över av
kryddburkar och påsar.  Diskbänken är full  av kärl,  muggar
och kastruller. På köksbordet ligger högar av tidningar.

Vad skulle mamma säga om kaoset? Hon skulle börja städa
frenetiskt, nej, hon skulle ringa efter städerskan. I mammas
kök  får  ingenting  vara  framme.  Allting  blänker  och  skiner.
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Det doftar aldrig ens av kryddor. Och när hörde Peter senast
bullrande skratt? Det var nog hos Eira och Ragnar.  När var
det?

”Petes hem e som ett… va heter he… tåkå dä fina ställen,
som man siir på fina saker, ett museum,” säger Sverre.

Gamla tapeter och antika möbler i varje rum, tänker Peter.
Dystra tavlor med tjocka, guldfärgade ramar. Ibland försöker
pappa förklara för Peter och Gunnar hur värdefulla tavlorna
är.  Gunnar  lyssnar  med  en  koncentrerad  rynka  i  pannan.
Peters tankar försvinner in i hans egen värld. Hur ska han få
låren att växa? Borde han träna ännu mera knäböj?

”Vann e din måursa o farsa?” frågade Sverre första gången
han besökte Peters hus. De gick genom de tysta rummen. De
gamla golvplankorna knarrade under fötterna.

”På jobb”, sade Peter. ”Farsan är utomlands igen. Brorsan
har redan flyttat hemifrån. Och morsan… kom!” Sverre följde
Peter till vindstrappan. Peter lade pekfingret på läpparna och
öppnade vindsdörren. De gick försiktigt upp för den branta
trappan. Ett svagt, knappt märkbart knattrande ljud hördes
från en av vindskamrarna.

”Morsan jobbar”, viskade Peter. ”Hon slår på tangenterna.”
Sverres ögon spärrades upp som på ett barn som bevittnar
någonting förbjudet. ”Va skriver hon?” frågade han.

”Inte vet jag. Århundradets porrbok kanske?” Då pressade
Sverre handen mot läpparna och började frusta. Peter kunde
inte heller hålla sig. De tjöt av skratt, rusade nerför trappan.

”Peter”, skrek hans mamma. ”Kan man inte få en sekunds
lugn och ro i det här förbaskade huset?!”
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VESPAN

Peter är på väg hem. Han vandrar längs den evighetslånga
gatan från konditionssalen i centrum mot den vita villan uppe
på kullen. Platta tegelhus ligger i rader längs vägen. ”Vad är
det med alla de här jävla tegelhusen i stan? Här måste man bo
i  ett  platt  tegelhus  och  ha  mopohjälm  på  huvudet  för  att
räknas”, brukar Gunnar fnysa.

En rosa vespa bromsar in bredvid honom. Elsa skjuter upp
visiret i sin rosa hjälm: ”Vill du ha skjuts?”

Peter tvekar. Egentligen tycker han inte om att åka moped
eller  motorcykel.  Det  är  något  skrämmande med dem.  Det
känns som om han inte riktigt skulle ha kontroll. Men det kan
han väl inte säga, hur skulle det låta? Peter nickar och Elsa
vinkar åt honom att hoppa upp bak på vespan. Peter hinner
knappt sätta sig innan Elsa sätter i väg med så hög fart att
Peter måste lägga armarna om henne för att inte ramla av.
Hennes kropp känns mjuk under läderjackan. En varm känsla
sprider sig i Peters kropp.

De vänder in på Peters gård och Elsa följer med in i huset.
Peter sneglar på henne då hon lugnt tar av sig skorna i hallen
och hänger upp sin läderjacka på den antika klädhängaren av
brunt trä. Hennes fötter i de svarta, tunna strumporna ser så
små ut. Hon tar tag i sitt stora hår med bägge händerna och
sätter upp det i hästsvans. Det ser enkelt och elegant ut. Elsas
ögon vandrar runt hallen och tittar in i köket.

”Ni har det så fint här.”
”Ehhh, jag måste äta”, säger Peter och går in i köket.
”Måste du? Äter man inte när man är hungrig?”
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”Inte när man vill bygga muskler. Då måste man äta var
tredje timme.”

Peter plockar ut kokt sej, ris och grönsaker ur kylskåpet.
Lukten av fisk sprider sig i köket. Elsa snörper på näsan och
skakar på huvudet. Stora örhängen dinglar i hennes öron.

”Är det där gott?”
”Spelar ingen roll. Jag äter vad mina muskler behöver.”
”Jag skulle aldrig kunna äta något som inte är gott.”
”Vill du ha något? Smörgås? Ost och skinka. Yoghurt?”
”Smörgås låter bra.”
Peter ser på Elsas små händer när hon omsorgsfullt brer

smör på brödet. Sedan sätter hon både ost och skinka på. Det
känns konstigt att ha en flicka här i köket. Liksom härligt och
nervöst  på samma gång.  Visst har han ju varit  med flickor,
men det har varit i fyllan på fester. Nu står här plötsligt en,
helt nykter, i hans kök och beter sig som om det skulle vara
alldeles naturligt. Vad tusan ska han prata om? Varför är inte
Tom här? Då de är tre brukar det gå lättare att tala.

”Jag har tagit ner Miss September”, säger han plötsligt.
”Jaså? Varför det?”
”Nå, jag hade tänkt göra det för länge redan. Du har rätt,

hon ser onaturlig ut.”
”De där bodarna du har på väggen ser helt naturliga ut?”
Peter vet inte vad han ska svara.  Deras ögon möts.  Elsa

tuggar på en smörgås.
”Hur pratar du så bra svenska?” frågar han.
”Jag är tvåspråkig. Min pappa pratar svenska. Fast han bor

inte med oss. Han har ny familj.”
Elsas  örhängen  liknar  ingen annans.  De andra  flickorna

bär små örhängen. Peters mamma har ibland stora örhängen
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när hon ska på fest. Då sitter hon länge framför spegeln och
borstar håret och sminkar sig. Frågar man något hör hon inte.
Hon blickar in i fjärran och är någonstans långt borta.

”Häftiga örhängen”, hör Peter sig själv säga.
”Det är romska örhängen.”
”Va?”
”Romska.”
”Från Rom eller vad?”
”Min pappa är halvrom. Jag har ärvt de här örhängena. I

romska släkter går örhängen ofta i arv.”
Peter ser ännu ut som ett frågetecken. Elsa suckar.
”Zigenare”, säger hon.
Peter känner sig fånig.  Har han gjort bort sig? Blev Elsa

sur? Vad ska han säga nu?
”De passar bra på dig”, får han ur sig.
Elsa ler, ett leende som får hennes ögon att glittra. Peter

måste le tillbaka. Något bubblar i hans mage. Är det fisken?
*
Peter är nyduschad. Han går fram och tillbaka i sitt rum i

bara kalsongerna. Elsa sitter på hans säng och nynnar i takt
med Alan  Parsons  Project.  Hon  har  tajta  ridbyxor  och  en
mörk  collegeblus  på  sig.  Raijan  Ratsastajat står  det  på
bröstet. Raijas Ryttare. Hennes behagliga doft, en blandning
av frukt, fuktsalva mot hennes torra hy och hennes egen doft,
blandas med någonting lite sött och fränt.

”Det är stallukt”, sade Elsa första gången hon dök upp hos
Peter iklädd ridbyxor. Hon skrattade när hon såg hur Peter
sniffade i luften.

”Peter den pryde”,  skrattade hon. ”Ibland är du så pryd,
vet  du det? Hur tror du att  du själv luktar när du har lyft
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tyngder i ett par timmar? Förresten får du gärna komma med
till stallet och hjälpa till. Det behövs muskler där.”

Peter kunde ju inte säga att hästar skrämmer honom. Hur
skulle det se ut om han, 90 kilo muskler, skulle gå omkring i
stallet och vara skräckslagen? Samtidigt som Elsa helt orädd
handskas med de enorma bjässarna.

”Jag hinner nog inte”,  säger Peter och stirrar ner i golvet.
Rodnade han lite? Varför i helsike är det så svårt att dölja sin
osäkerhet?

”Don’t  answer me”,  sjunger Elsa lågt.  Peter speglar sig i
whiskyspegeln som hänger på hans vägg.  Bell’s  Old Scotch
Whisky står det på glaset. Peter lyfter armarna och spänner
bicepsen. Mycket bra,  tänker han. Armmusklerna är fylliga,
runda. Han lutar sig framåt, spänner bröst och axlar.

Axelmusklerna står ut ur skinnet,  stenhårda.  En plötslig
smärta i Peters högra axel. Det känns som en stor hand skulle
krama den hårt. Va? Är det ett handavtryck på hans axel? Ett
blekt ansikte. Peter blinkar till.

”Vad är det med dig? Du blev helt vit plötsligt.” Elsas röst
skär genom rummet. 

”Ser min axel normal ut?”
”Va? Vad menar du? De är kraftiga, men annars är de väl

normala?”
Peter stirrar i spegeln. Han måste ha sett i syne. Han drar

en t-skjorta och jeans på sig och sätter sig bredvid Elsa. Han
plockar  fram  burken  med  kvarg,  ananas  och  havregryn.
Darrar hans hand en aning?

”Vill  du också ha?” frågar han, mycket medveten om att
Elsa kommer att tacka nej. Kvarg och ananas har hon faktiskt
smakat på. För surt. Elsa skakar på huvudet.
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”Läste  du  boken”,  frågar  Peter  mellan  tuggorna  och
sneglar på sin högra hand. Den darrar inte längre.

”Jo, men jag förstod inte riktigt slutet. Men den som lever
och njurar får väl se.” Elsa böjer huvudet sakta till vänster,
sedan till höger. Hon grimaserar när hon gör det.

”Styva axlar igen?” frågar Peter.
”Jag börjar få huvudvärk.”
”Okej, ner på golvet!” kommenderar Peter samtidigt som

han sväljer det sista av sin sura blandning. 
Elsa sätter sig på golvet mellan Peters knän. Peter tar tag i

hennes hästsvans med ena handen och placerar den framför
hennes högra axel. Han lägger händerna på hennes axlar.

Elsas axlar känns beniga och smala under hans fingrar. Så
annorlunda än Sverres stora och breda axlar han emellanåt
masserar.  Ibland,  när  Sverre  har  riktigt  ordentlig  kramp  i
ryggmusklerna, lägger han sig på mage på gymgolvet. Peter
går barfota på hans rygg, på bägge sidor om hans ryggrad. Då
det knakar till ropar Sverre glatt ”Aaahhh, bra” och reser sig,
beredd att ta upp i vikterna igen. 

Peter låter händerna glida utåt längs med Elsas axlar, och
lite neråt längs med överarmarnas utsidor samtidigt som han
klämmer en aning. Hans fingrar följer musklerna i Elsas axlar
och armar. Hon är så mager, tänker han. Men hennes muskler
känns förvånansvärt fasta och starka. Det beror säkert på allt
kroppsarbete hon gjort i sin pappas stall.

Peter lägger händerna på Elsas övre rygg och trycker in
tummarna  mellan  hennes  skulderblad  och  ryggrad.  Under
hans fingrar är musklerna hårda som vajrar.

Elsa stönar.
”Ajjj, just där är det så himla sjukt.”
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”Vill man vara fin får man lida pin”, ler Peter. ”Det brukar
du ju alltid säga.”

Peter blundar för att bättre koncentrera sig på vad hans
fingrar känner. Han låter fingrarna glida över Elsas muskler
på bägge sidorna om ryggraden. Han känner knutarna intill
ryggkotorna  och  trycker  på  dem,  från  ryggraden  utåt  mot
skulderbladen. Elsa suckar och slappnar av, och Peter känner
hur knutarna börjar ge efter.

”Du borde börja träna med oss”, slänger han ur sig. ”Du är
spänd och spinkig som ett blomskaft… ”

Peter ångrar sig genast när orden lämnat hans mun. Han
känner hur de muskler i  Elsas rygg som just  gett efter blir
spända igen.

”Måste du vara så utseendefixerad?” fräser hon.
”Sori, sori, sori, ta det lugnt”, säger Peter mjukt. Ibland är

Elsa så känslig, tänker han. Sedan slår det honom att det är
precis vad mamma brukar säga till honom: ”Du är så känslig.”

Peter flyttar sina händer upp på Elsas axlar och bara låter
dem vila där en stund.

”Sori”, säger han lågt. ”Du vet att jag inte menar att det är
något fel på dig.”

Han känner hur Elsas andning lugnar sig. Peter låter sina
tummar följa ryggraden neråt och trycker på knutarna som
igen börjar  ge  efter.  När  han känner  bh:n  under  fingrarna
stannar han. Peter sväljer och ser på Elsas bara nacke. Bakom
det vänstra örat spretar några bångstyriga hårstrån åt olika
håll.  Elsa har ett litet födelsemärke under örat på sidan av
nacken.

Vad skulle hända om han skulle burra in näsan i Elsas hår
och trycka sina läppar mot hennes nacke? Peter andas häftigt
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in och flyttar snabbt upp händerna på Elsas axlar och tar ett
kraftigt tag i hennes kappmuskler. Elsa skriker till.

”Om du börjar lyfta skrot försvinner de här problemen. Jag
kan  göra  ett  träningsprogram  till  dig”,  säger  Peter  mellan
sammanbitna tänder. Hans röst låter konstig. Grötig. Och vad
är det med hans ben? Har de börjat darra?

Elsa suckar:  ”De där typerna som går där och lyfter ser
faktiskt inte avspända ut i axlarna.”

Peter släpper Elsas axlar och far upp som skjuten ur en
kanon: ”Nu får det räcka med den här musiken. Vi behöver
Status Quo!”

”Vad tog det åt dig?” Elsa ser förvånad ut.
”Ingenting.”  Nu är det Peter som fräser.  Kontroll,  tänker

han. Självkontroll. Är det inte det Rich Gaspacci brukar säga?
Självdisciplin och självkontroll. Det är nyckeln till framgång.

Elsa rullar sina axlar.
”Mycket bättre. Du är bra på att massera. Du har helande

händer.”
”Vad betyder det?” undrar Peter samtidigt som han kollar

in sina axlar i spegeln. De borde nog bli lite bredare.
”Att du vet  var du ska klämma och du hittar snabbt de

rätta punkterna.”
”Det är väl inte så svårt att känna var musklerna är hårda.

Och så klämmer man där.”
”Alla kan inte det. Det krävs känslighet i fingrarna. Varför

är du så arg?”
Peter  känner  att  han börjar  återfå  kontrollen.  Han drar

upp axlarna mot öronen. Hans överkropp är tydligt V-formad.
”Jag är inte arg. Bara lite trött. Det var ryggträning i dag.

Det är nästan lika hårt som benträning.”
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SKRIVMASKINEN

Det smattrande ljudet från mammas skrivmaskin är behaglig
bakgrundsmusik. Peter myser där han sitter i sin fåtölj med
Edward S. Ellis Hjortfot i famnen. Han är tio år gammal.

”Morsan,  vad finns det för mat?” hörs Gunnars röst från
köket. Gunnar öppnar kylskåpet. Smattrandet fortsätter.

”Morsaaan!” Smattrandet upphör.
”Maten ja?  Gunnar,  kan du kila  ner  till  torget  och köpa

några hamburgare om jag ger pengar?”
Peter lägger undan boken. Hurra, hamburgare! Det händer

aldrig när pappa är hemma. Då ska det vara kokt potatis och
grönsaker. Gärna fisk. Biffar av kalvkött ibland. Och soppor,
alltid soppa. Peter kan inte tåla kokt potatis.

”Du reser dig inte från bordet innan du har ätit upp allt”,
sade pappa strängt när Peter med gaffeln skyfflade de redan
kalla potatisarna fram och tillbaka på tallriken. Peter såg ner i
tallriken,  men inombords  fnittrade han.  Så  snart  de  andra
avlägsnat sig från köket reste han sig och öppnade fönstret.
Klonk,  klonk,  klonk lät det  när  bitarna  träffade bilarna  på
parkeringen. Peter frustade av skratt men vågade inte skratta
högt. ”Jag är färdig!” ropade han och stängde fönstret.

”Jag kan komma med efter hamburgare”,  säger Peter och
rusar till hallen. Gunnar håller redan på att dra jackan på sig.
Han slänger med huvudet så att den långa blonda pannluggen
flyger upp från ögonen. Mamma kommer ut ur sovrummet.
Hon räcker en sedel till Gunnar.

”Det där borde räcka.” Peter kramar om mamma. Hårt. Det
springer myror av glädje runt i kroppen.
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Allting känns så bra just nu. Mamma  är mjuk och doftar
tvål. ”Kila i väg nu, jag måste jobba”, säger mamma. Hennes
blick är riktad någonstans långt bort i fjärran och hon puffar
sakta Peter ifrån sig.

*
På natten vaknar Peter med ett ryck i ett iskallt, bottenlöst

mörker. Han ser genast mot garderobsdörren. Den är stängd
ännu...  Men  hur  länge?  Peters  hjärta  börjar  bulta  när  han
tänker på hur monstret tynger ner ena sidan av hans säng då
det  sätter  sig där.  Och  den djupa,  omänskliga  sucken som
kommer från monstrets läppar. Senast lade monstret en tung
och kall hand på hans högra axel. Han försökte blunda hårt
för att monstret inte skulle upptäcka att han var vaken. Titta
inte, tänkte han, men kunde inte låta bli. Monstret hade ena
sidan av ansiktet vänt mot Peter. Den bleka och tunna, nästan
genomskinliga hyn lyste i mörkret.

 Peter  kastar  täcket  åt  sidan  och  rusar  över  salsgolvet.
Sovrumsdörren är öppen, pappa är på resa. Peter kan urskilja
mammas  silhuett  under  täcket.  Hon  andas  lugnt.  Han  går
fram till sängen, lyfter på täcket på pappas sida och kryper
ner  bredvid  mamma.  Hur  kan  den  här  sängen  kännas  så
mycket tryggare? Varm, mjuk, sövande.

”Får jag sova här i natt?” frågar Peter.
”Mmm”, svarar mamma knappt hörbart.
Det går inte att urskilja de punkter han ibland ligger och

tittar på i taket, när han på dagen lägger sig bredvid mamma
medan hon skriver. Någonting river i hans inre. En kall hand.

”Mamma?”
”Mmm.”
”Måste jag gå på träningarna på lördag?”
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”Nej, det behöver du inte. Vi kan åka till Eira och Ragnar.
Sov nu!” Mamma suckar och Peter sjunker djupt ner i sängen.
Han är Hjortfot vid en varm och mysig brasa i tältet.

*
Igen drömde han att han sjönk. Vänta. Något eller någon

tynger ner ena sidan av hans säng. Frankensteins monster är
tillbaka. Det sitter på hans säng, precis som då han var barn.
Silhuetten av den breda ryggen. Det långa svarta håret. Iskall
skräck sprider sig i Peters bröst.

Trodde han verkligen att monstret skulle försvinna sådär
bara för att han flyttade bort från rummet med garderoben?
Han är ju inte liten och hjälplös längre. Han är  arton år och
inte nio. Han är inte rädd för någonting. Han är stor och stark.
Borde  han  inte  bara  vråla,  hoppa  upp  och  kasta  sig  över
monstret? Nej. Det lönar sig inte.

Monstret är inte en människa. Det är 2,40 meter högt och
har en styrka som ingen mänsklig varelse kan mäta sig med.
Och det rör sig inte klumpigt som Boris Karloffs varelse i de
gamla filmversionerna. Det här monstret är av annan kaliber.
Det rör sig smidigt som en puma.

Hur var det han gjorde  förr  om åren för att  bli  av med
monstret? Försök tänka på något annat, blunda, låtsas sova.
Tänk på något annat. Men svettdroppar pressar sig ut genom
Peters hud. Lakanen under honom är våta.

En djup suck skär genom  mörkret  och Peter känner  en
tyngd på sin högra axel. En stor, vit hand vilar på den. Peter
kisar mellan nästan helt slutna ögonlock. Monstret har vridit
på huvudet.  Ovanför den bleka,  skrumpna kinden syns ena
ögat. Ett matt, vattnigt och blekt öga i en djup ögonhåla.

Ögat stirrar rakt igenom Peter.
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ISHALLEN

”Vänta bara. Vi ses en dag”, säger Peter till planschen av Rich
Gaspacci. Han gör samma ritual nästan varje kväll, stirrar på
bilden och lägger varje detalj av Gaspaccis kropp på minnet.
En vacker dag ska han ha likadana muskler och det ska stå
om honom i massor av tidningar. Hur hårt han har tränat och
hur strikt han har ätit för att bygga en kropp i världsklass.
Peter fantiserar om hur han pratar med Rich Gaspacci, hur de
utbyter träningsidéer, hur han vinner nationella mästerskap i
bodybuilding, sedan större tävlingar, och därefter flyttar han
till USA och blir en stor stjärna.

Precis som Rich Gaspacci.
”Där e han jo”, ropar Sverre. De står i ishallens stora aula.

Peter vänder sig om och står framför Rich Gaspacci som lyfter
upp ett par enorma träningskassar på ett bord. Gaspacci, som
ser kortare ut i verkligheten än på bild, öppnar kassarna och
börjar  plocka  fram  träningskläder,  sina  porträtt  och  annat
han säljer. Det är fullt av folk och på några sekunder bildas
det en skock kring Gaspacci. Han ser lika bred som lång ut i
sin snygga,  bruna läderrock och de ljusblåa jeansen.  De är
specialsydda  för  att  hans  lår  ska  rymmas  i  dem.  Håret  är
mörkt och vågigt, inte ett enda litet hårstrå är snett. Ansiktet
är brunbränt och leendet bländande vitt.

Vill man ha en bild av Rich Gaspacci får man stå i kö, sedan
signerar han sitt foto med orden  Keep pumping eller något
liknande, och det kostar en slant. Peter vill absolut ha ett foto
tillsammans med sin stora idol. Det här är stunden han drömt
om länge, att få skaka hand och utbyta några ord. Han väntar.
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Tålmodigt. Gaspacci ser ruggigt bra ut. Hans leende blixtrar
till när han låter sig fotograferas med en dam i famnen.

En blek, lönnfet man med slickat hår, arrangören, knuffar
undan ivriga ungdomar och låter vackra, vältränade kvinnor
och  personer  han känner  få  företräde  i  kön.  Peter  känner
igen  honom.  Jouni  Virtanen.  En  viktig  man  på  den  finska
kroppsbyggarhimlen. Han ger ut tidningar och böcker och är
med och arrangerar tävlingar. Peter har hört att Gaspacci bor
hos honom under sitt besök. När folkmassan tunnats ut drar
Peter in andan.  Nu eller  aldrig.  Han får  inte  vara feg.  Med
bultande hjärta går han fram till Rich Gaspacci.

”Rich”, börjar han försiktigt. Ingen reaktion. Gaspacci tittar
inte på Peter, trots att Peter står bara två meter ifrån honom.
”Var artigare”, viskar Tom bakom Peters rygg. ”Ehh, hrrm, Mr
Gaspacci?” säger Peter högt.  ”Please,  can we take a picture
with you?”

Rich Gaspacci tittar inte ens på Peter. Hans blick är fäst på
Jouni  Virtanen.  Peter,  Sverre  och  Tom  står  där  med  Rich
Gaspaccis träningsprogram och autografer och vet inte vad
de ska säga. Virtanen vänder sig till Peter och hans vänner
och säger: ”Sorri grabbar, slut för idag.” Och så går Gaspacci
och han sin väg.

Besvikelsen sprider sig inuti Peter. Hörde Rich på riktigt
inte att Peter pratade med honom eller låtsades han? Är de
inte lika viktiga som de där snygga brudarna?

”Äsch, vi går”, säger Tom. Han dunkar Peter i ryggen.
Peter  känner  hur  hans  händer  darrar.  Varför  ville  Rich

inte ens säga hej till dem? Såg inte Gaspacci nästan vädjande
på Virtanen? Var det osäkerhet i hans ögon? Varför skulle en
megastjärna inte känna sig säker på sig själv?
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”Han visade sig vara en jävla diva. Inte dör vi av det. Nu till
busstationen!”

Sverre säger som vanligt inte så mycket.
”Jåu, vi drar”, är det enda han får ur sig.
Peter sitter i bussen med träningsprogrammet i famnen.

Det kostade hans sista slantar av veckopengen. Tom pratar
på om hur snorkig Gaspacci är. Sverre nickar: ”Jåu, no va han
he alltid.” En snorkig och girig diva. Är det sådan Gaspacci är?
Varför är det så svårt att lyssna på det örat? Kanske för att
det gör ont.

En del av Peter skulle vilja sparka mästaren mellan benen.
Å andra sidan har Gaspacci inspirerat honom till stenhårda
träningspass. Han har visat att allt är möjligt om man har en
stenhård vilja. Men tänk om Gaspacci bara är en fejk? Tänk
om det verkligen är som de äldre kroppsbyggarna på gymmet
säger:  ”Rich Gaspacci? Han är som alla andra proffsbodare.
Proppfull med steroider.”

Peter bläddrar i träningsprogrammet. Vad skiljer det från
alla andra program? Vad var det Elsa sade häromdagen när
hon bläddrade i en av Peters muskeltidningar?

”Du har säkert tusen tidningar och alla är likadana. Varför
köper du nya hela tiden? Det står ju samma saker i alla. Och
de är fulla av reklam. Blir man faktiskt bättre av att köpa de
här pillren och pulvren?”

Bulk,  Mega  Mass,  aminosyror,  vitaminer.  Peter  har  ätit
dem alla. Det får musklerna att växa, lovar Gaspacci.

”Tror du verkligen på det där?” sade Elsa. ”De som lurar
folk att köpa de här pulvren blir rika. Stenrika.”

Peter tog en av sina stora kuddar och kastade den på Elsa.
”Käften, Rövardotter! Du vet inget om att bygga muskler.”
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Elsa skrattade: ”Se på bilderna som föreställer typer innan
de började äta pulvret och efteråt. På före-bilden är de helt
vita och spänner ut magen. På efter-bilden är de bruna och
drar in magen. Det lär ha gått fyra veckor mellan bilderna?
Bara fyra! Helt säkert, och jag är Lita Ford.”

Peter ställde sig vid fåtöljen, böjde benen, högg tag i stolen
och lyfte upp både den och Elsa från golvet.

”Släpp ner mig”, ropade Elsa. ”Det hjälper inte att du tar
till muskler när du inte vet vad du ska säga.”

Peter ser på Gaspaccis leende på pärmen av programmet.
Vitt och blixtrande. Blixtrande vitt.

Tom och Sverre snarkar ikapp. Varför har han inte samma
förmåga att somna var som helst och när som helst?  Peter
ligger och vrider sig på kvällarna. I huvudet snurrar tanken
att han måste somna, annars får hans muskler inte den vila
de behöver.

Då tänker han ofta på Rich Gaspacci. Vad han har sagt, vad
han har gjort. Hur länge har Gaspacci varit hans stora kärlek?

Kärlek. Det låter som om han skulle vara bög. Men det var
det  ordet  mamma använde när hon såg alla  planscher och
bilder av Gaspacci Peter klippt ut.

”Det är väl vanligt att man har idoler när man är i tonåren.
Och att man är kär i sin idol. Gaspacci är nog din stora kärlek.
Men lika stor stjärna som han är blir du nog aldrig”, nickade
mamma.

Peter hade lust att skrika håll käft. Han hade lust att kasta
en stol på henne. Men han bet ihop tänderna istället. Mamma
orkar inte med bråk. Hon får huvudvärk.

Hur mycket har inte Gaspacci varit en röst i hans huvud,
när tröttheten och smärtan skrikit i hans muskler, och bilden
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av Gaspacci  på hans näthinna fått  honom att lyfta  tyngder
han bara kunde drömma om när han var yngre.

Om han är riktigt ärlig: Varför har Gaspacci varit så viktig?
Är det för att Gaspacci i intervjuer berättat att han var blyg

och osäker som barn? Är det för att ingen trodde att Gaspacci
kunde bli en kroppsbyggare i världsklass?

Peter knyter sina nävar och fingrarna blir vita. Han skulle
vilja vara i gymmet just nu. Han skulle skrika ut och lyfta bort
sin frustration och minsann visa den där jävla divan Gaspacci.

”Allt okej?”
Peter rycker till. Tom sträcker på sig. Landskapen utanför

bussfönstret susar förbi.
”Vet du vad jag kom att tänka på?” undrar Tom.
”Nä?”
”Gaspacci.  Det  låter  som  en  grönsakssoppa,  den  där

italienska, nä spanska soppan...”
”Gazpacho?”
 ”Jo just den. Gaspacci är en jäkla soppa!”
Skrattet bubblar upp inom Peter, som en fontän, och det

svämmar över.
Ibland älskar han Tom.
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STÅLMANNEN

And I´m a Heatseeker charging up the sky… AC DC dundrar ur
högtalarna.  ”Liite  meea  ljud”,  ropar  Ole  och  skruvar  upp
volymen.  Han försöker härma gitarristen Angus Young. Han
dansar osäkert fram över gummimattorna i salen. Sverre och
Tom skrattar. Måns fnyser:

”Vafan hänger do här hela tiden Ole? Do lyfter ju inte ens.”
Peter släpper skivstången i golvet med ett brak.
”Visa honom, Garrincha”, hojtar han. Ole flinar.
”Menaa du mina kvads?” undrar han.
”Just dem”, säger Peter. Ole drar ner sina joggingbyxor.
”Hej va gär do?” ryter Måns. ”Tänker do visa snorveln, va?”
”Käften”, morrar Peter hotfullt och Måns tystnar.
Ole har dragit ner sina joggingbyxor till knäna.
Han spänner sina magra ben. Musklerna på framsidan av

hans ben ser ut som en anatomikarta. Peter säger bistert:
”Garrincha är ripped. Ripped som fan. Respekt.”
”Just de. Jag ee ipped”, ropar Ole.
”Vad betyder he?” frågar Måns.
”Inte ett uns fett på Garrinchas ben. Hans quads, det vill

säga quadriceps, främre lårmuskler, är stenhårda. Det kallas
ripped. Kan någon av er slapparsel uppvisa något liknande?
Inte? Jag trodde väl det. Ingen i det här jävla gymmet är lika
ripped som Garrincha.” Peter ser föraktfullt på killarna. Ole
flinar och drar upp sina byxor.

”Jost he”, säger Sverre. ”Garintja e steinhård.”
”Garrincha the ripped”, säger Tom.
”Gaaintja the ipped”, säger Ole.



Lätta vikter, baby!    77

Ungdomarna flinar och mumlar något.
”Sa ni någo?” undrar Sverre och flyttar sig närmare dem.

”Eller fes ni bara?”
”Fees ni baaa”, tjuter Ole av skratt.
Måns och de andra drar sig  undan.  Peter börjar  pumpa

bänkpress, han värmer upp med 50 kilo.
”Hej Garrincha”, ropar han mellan repetitionerna. ”Vill du

också ta lite bänk?”
Peter sätter vikten tillbaka på ställningen och plockar bort

viktskivorna. Ole lägger sig på bänken med allvarlig min och
greppar skivstången.

”Lite bredare grepp”, säger Peter. ”Så där. Lyft stången när
du andas ut. Bra.”

Ole sänker vingligt skivstången till sitt bröst. Peter håller
hela tiden fingrarna under stången, beredd att hjälpa till. Oles
armar vinglar ännu mer när han sträcker dem raka.

”Bra”, säger Peter. ”Några till klarar du.”
Ole pustar men lyckas lyfta.
”Snyggt. Min tur”,  nickar Peter när Ole lagt bort stången.

Peter lyfter två stora viktskivor på stången. Ole tittar på när
Peter snabbt pumpar ut tjugo lätta repetitioner.

”Kom igeeen”, ropar Ole. ”Vägeee ingenting.”
”Va säger du Karlsson, tror du Garrincha klarar tretti kilo i

dag?” frågar Peter när han lagt vikten tillbaka på ställningen.
”Jåu, treti på. Kom igen, Garrincha!”
Ole  lägger  sig  på  bänken.  Han  tar  i  skivstången  med

koncentrerad min. Han ser precis ut som Sverre.
”Jag är med hela tiden. Nu lyfter du den jävla vikten. Ta i så

du  får  större  pattar  än  Dolly  Parton!”  skriker  Peter.  Med
koncentrerad min sträcker Ole armarna raka.
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”O-le, O-le, O-le”, hejar Tom. Ole sänker vikten och psscchh
låter det när han sträcker armarna raka och blåser ut luften
ur bröstkorgen.

”Bra, Garrincha. Ta i nu så pattarna växer”, ropar Peter och
Oles koncentrerade min förvandlas till  en skrattande nuna.
Men han lyckas ändå lyfta vikten en gång till. Och en gång till.
Han blåser ut luften så att spottet yr.

”Hi, hi, hi. Stöeee pattaa än Dolly Paaton, hi, hi.”
”Koncentrera dig för fan, Garrincha! Ett par till.”
Ole skrattar nu så mycket att Peter tar tag i skivstången

och sätter den tillbaka på ställningen. Annars är risken stor
att Ole fäller den rakt på halsen. Sverre lägger mera vikt på.
100 kilo. Dags för honom att komma med i leken. Dags att
börja ta i på allvar. Peter lägger sig på bänken.

”Hur många reps Garrincha?” ropar han.
”Tjugo. Ta i nu dåå din jäkla spinkus. Din moosa skiveee

poooböckee”, vrålar Ole. Nu är det Tom som skrattar och för
första gången på länge tappar Peter koncentrationen och det
raseri  han  försöker  arbeta  upp.  Han  börjar  skratta.  Också
Sverre  frustar.  Måns och de andra pojkarna  stirrar på Ole,
Sverre, Tom och Peter som alla ligger och stortjuter av skratt.

”De e inga rikit klåuka”, suckar de och avlägsnar sig.
”Vad händer här?” Katriina och Elsa kikar in.
”Titta!” ropar Ole. ”Det ee Öövdotteee å å å…Dolly Paaton.”
Tom, Sverre och Peter skrattar ännu högre.
”Alltså,  vad har de för fel”,  säger Katriina och skakar på

huvudet. Plötsligt sätter sig Ole upp.
”Tiple dops” ropar han. ”Petee ska gööa tiple dops.”
”Okej, nu kör vi triple drops för fan. Nu kör vi så skiten blir

på berget. 130 på.”
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Sverre hoppar upp från golvet,  vig som en gorillahanne.
Vikterna klingar mot varandra när han lägger dem en efter en
på  skivstången.  Peter  lägger  sig  på  bänken.  Hans  händer
greppar stången vant, lite bredare än axelbrett. Sverre ställer
sig bakom och skriker: ”Lätta vikter babyyy, lätta vikter!”

Peter  stirrar  på  stången  som  befinner  sig  rakt  ovanför
hans ögon. Han skjuter fram bröstet, svankar ryggen en aning
och sträcker armarna raka samtidigt som han andas ut. Sedan
andas han in och sänker vikten sakta till sitt bröst. Ole skuttar
fram till flickorna.

”Tiple dops”, ropar han igen. Katriina ser frågande ut.
”Ni fåå se, ni fåå se”, ropar Ole glatt och skuttar fram till

bandspelaren och vrider upp volymen lite till. Judas Priests
Johnny B. Good börjar dåna ur de skrälliga högtalarna. ”Deep
down in Louisiana,  close to New Orleans”, vrålar Peter och
pressar upp vikten på raka armar. Den flyger upp. Han är för
fan Stålmannen. Han börjar pumpa. Bröstmusklerna sväller.

”Ein till”, ropar Sverre. Peter pressar ut en sista långsam
repetition. Men han sätter inte bort vikten. I stället plockar
Sverre snabbt bort ett par viktskivor.

”Okej, kör!” ropar Sverre. Peter fortsätter att pumpa. Han
är röd i ansiktet. Blodådrorna på halsen sväller.

”Petee fåå stooa pattaa”, fnittrar Ole förtjust.  ”Lika stooa
som Katiiina.”

”Sa han något om mig?” frågar Katriina.
”Du vill inte veta”, säger Elsa och vänder sig mot Tom.
”Är det där riktigt friskt?” frågar hon och pekar på Peter

som nu kämpar ut sina sista smärtsamma repetitioner.  Han
hör henne. Hennes ord når fram genom all trötthet, genom all
smärta och raseri. Den där söta flickan står och ser på honom,
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hon låter bekymrad, hon bryr sig. Nu ska hon få se... ”Tjugo
kilo bort!” hör Peter sig själv vråla.

Sverre plockar snabbt bort vikter. Peter fortsätter pumpa.
Plötsligt  försvinner  allting,  musiken,  synfältet.  Det  bekanta
suset infinner sig i öronen. Framför ögonen är allt bara svart.
Känslan i muskler som gör sitt yttersta, mjölksyran har fyllt
dem  till  bristningsgränsen.  Pressa  de  förbannade  armarna
raka!  Ett kort ögonblick är Peter tillbaka i gymmet. Musiken
fyller öronen, lysrören i taket lyser in i ögonen, och Sverre,
Tom och Ole ropar: ”Mera, mera, mera. En till!”

Peter  gör  två  till.  Han kastar sig  upp från bänken,  drar
blusen av sig och spänner bröstmusklerna framför spegeln.

Vilken fantastisk känsla! Se hur hans bröstmuskler sväller!
Han vrider på kroppen och speglar sig från sidan. Det behövs
lite mera kött på övre brösten ännu för att de ska bli perfekta.

Han fylls av en känsla av att han klarar vad som helst. Han,
den en gång rädda och spinkiga pojken, är nu en  gorilla, en
snygging andra beundrar och avundas.

Peter vänder sig till Elsa och Katriina.
”Det där var triple drops”, säger han. ”Och nej, det är inte

friskt. Men vem bryr sig. Vi är inte här för att motionera. Vi är
här  för  att  bygga  muskler.  Vi  är  inga  hälsofantaster,  vi  är
bodare. Och nu är det din tur, Karlsson på taket!”

Sverre har lagt sig på bänken och är beredd att börja.
”Du ha stöe pattaa än Katiina nu”, säger Ole. Peter dunkar

Ole i ryggen.
”När Karlsson gjort triple drops är det din tur, Garrincha. I

dag ska du pumpa förti kilo.”
Oles ansikte spricker upp i ett leende. Ingen kan le som

Ole, tänker Peter. 
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KIOSKEN

Vinddraget får Peters ögon att tåras. Emellanåt kittlar Elsas
hår som sticker ut under hjälmen hans näsa. Han håller hårt i
hennes läderrock. Jösses,  varför kör hon alltid så fort? Elsa
saktar in och stannar framför R-kiosken. Tom, Ole, Sverre och
några finska ungdomar står och hänger utanför. Tom vinkar.

Elsa går in i kiosken.
”Ska  du  köpa  Iltalehti igen?”  ropar  Peter  flinande  efter

henne.  Elsa  svarar  inte.  ”Det  är  till  mamma”,  sade  hon en
gång när Peter undrade varför en så smart tjej som hon köper
kvällstidningar.

”Ni  ser  ju  riktigt  snygga  ut  på  den där  vespan.  Det  går
rykten om att ni är ihop”, flinar Tom.

Jäkla förbannade småstad, tänker  Peter. Alla rykten. Vad
brukar Gunnar säga? ”I den här staden är det största nöjet att
stå bakom gardinen och spionera på grannen.” Så är det.

”Vi är bara vänner. Precis som du och hon.”
”Jamen, vi är inte tillsammans hela tiden. Ni träffas ju varje

förbannade dag.”
”Jo, men hon är en bra kompis. Inget mer.”
Peter kan se Elsa inne i kiosken. Hur hon väntar på sin tur

vid kassan. Hennes allvarliga min. Ibland är hon så allvarlig.
Då skulle han vilja… Ja, vad skulle han vilja... Krama henne?
Han kan känna hjärtat bulta. Vad är det som händer i honom
när hon är hos sin pappa och jobbar i hans stall? Känner han
sig  inte  lite  nedstämd  då?  Satt  han  inte  till  och  med  och
doftade på en av hennes blusar när hon var borta i en hel
vecka under sommaren?
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”Men nu också. Du tittar ju på henne hela tiden.”
Peter snor runt: ”Kan du fan bara låta det vara! ”
Tom sträcker upp händerna och backar ett steg.
”Okej. Vad tar det åt dig? Vad du är argsint nuförtiden.”
Elsa är som en syster, funderar Peter. Men flickvän? Nej,

han ska ju bli professionell kroppsbyggare och flytta till USA.
Det är där han ska hitta den där vältränade men ändå kurviga
Cory Emerson-typen och bo i  ett  hus  med pool  på  gården
någonstans i Kalifornien.

Elsa kommer ut. Hon ler mot Ole och stannar genast när
Ole frågar något. Peter kan inte höra vad de säger. Sverre står
och lyssnar med rynkad panna och armarna i kors.

Är  Elsa  Peters  allra  bästa  vän?  Kanske.  Hon  säger  ofta
emot honom och får honom att koka av ilska inombords. Men
gillar  han  inte  henne  just  därför?  För  att  hon  alltid  ärligt
säger vad hon tycker.

En bra vän.
Men inte  en flickvän.  Han hinner  inte  med sådant.  Han

måste koncentrera sig på sig själv och sin kropp. Han måste
gå på träning  och hålla  sina mattider.  Senast  klockan tio  i
säng varje kväll. Och hur är det med hennes romska blod?

”Den där Elsa som springer här är riktigt söt. Hon har ett
speciellt  utseende.  Är  hon  zigenare?  Åtminstone  han  hon
zigenarörhängen på sig”, sade Peters mamma en kväll.

”Det heter rom”, sade Peter.
”Vafan? Punkaren? Är hon zigenare?” utbrast Gunnar.
”Rom!  Och  hon  är  inte  helt  rom,  hennes  pappa  är

halvrom”, förklarade Peter.
”Akta dig! Då tar det inte länge innan släktingarna dyker

upp med knivar i händerna”, skrattade Gunnar.
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Mamma såg lite orolig ut.
Peter  suckade  och  tänkte  på  vad  hans  pappa  och  fafa

skulle säga om de hörde att Elsa har romer i släkten. ”De där
jävla zigenarna är ett pack!” sade fafa en gång. ”Skojare och
banditer hela bunten.”

Elsa ler mot Sverre som förklarar någonting. Ser hon inte
lite blek ut i dag? Så där som hon ibland gör, speciellt när hon
klagar på huvudvärk. En känsla av obehag åker genom Peter.
Det är samma känsla som när den där Nina vaknade upp hos
honom. Nina som han åtrådde på avstånd. Men hur var det
när hon vaknade upp hos honom dagen efter fyllefesten? Då
var hon inte så snygg. Hon var blek och Peter kände en svag
svettlukt bakom parfymen. När hon låg där bredvid honom
utan jeans blev det plötsligt för mycket hud och närhet.

Peters hjärta bultar när han tänker på det. Han blev helt
skräckslagen. Han sade ingenting till Nina, han skulle aldrig
drömma om att säga rakt ut att hon plötsligt fyllde honom
med obehag. Men hon märkte hur han tog avstånd och var
ovillig att prata.

”Vill du vara ihop med mig?” frågade Nina.
”Äh, just nu vill jag inte vara ihop med någon.”
Nina såg sårad ut, men en vecka senare var hon ihop med

en annan kille. I fyllan är det lätt att göra närmanden.
Men nykter?
Tom går omkring med kondomer i fickan. För honom är

det den naturligaste saken i världen att ta för sig  då tillfälle
erbjuds.

Peter biter ihop så att en molande smärta ilar i hans käkar.
Varför  kan  han  inte  vara  som  Tom  eller  Gunnar?  Varför
måste  han vara så  förbaskat  nervös,  mesig som hans  bror
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skulle säga, när det gäller flickor? Varför kan han inte bara
ligga  med Elsa  och sedan skryta  om det,  så  där  som Tom
skulle göra.

Tom  berättar  om  alla  sina  erövringar  så  in  i  detalj  att
Peter får lust att skrika ”Håll käften! Jag vill inte höra.”

”Nu är du i dina egna världar igen.”
Peter  rycker  till.  Elsa  står  och ler  mot honom.  Hon har

Iltalehti under ena armen.
”Vad stod du och tänkte på? Ibland försvinner du liksom.”
”Just så är det ibland!” ropar Tom. ”Pete liksom försvinner

i sin egen värld, vete fan vad han tänker på då.”
”Pete e i en egen vääd, i en hemlig väääd”, nickar Ole.
Peter svänger ena armen runt Oles nacke och gnuggar lätt

hans huvud med den andra handen.
”Jag funderar på hur vi ska terrorisera dig så mycket som

möjligt nästa gång vi är i gymmet”, flabbar han.
Ole tjuter av skratt.
Elsa suckar.
”Ibland skulle jag betala en tusenlapp för att veta vad som

egentligen rör sig i ditt huvud.”
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TRAPPAN 

Jäklar vad ljummet öl smakar illa, suckar Peter och tvingar sig
att  svälja  den beska drycken.  Sedan räcker han flaskan till
Sverre som i ett svep häller i sig den sista skvätten.

”Hallååå, men jag då?” protesterar Ole.
”Lugn! Det finns mera!” ropar Tom och tar fram ännu en

ljummen öl ur sin Adidas-ryggsäck.
Föreningshusets stora stentrappa känns kall under Peters

stjärt. Han lyfter irriterat på ena skinkan. Tänk om den jäkla
kalla  trappan  ökar  stelheten  i  hans  rygg.  Igår  var  nedre
ryggen så stel att Peter knappt kom upp ur sängen. 

Ungdomarna  hänger  i  små  grupper  utanför  det  gamla
trähuset.  Det  börjar  skymma  och  på  flera  ställen  lyser  en
cigarettglöd upp halvmörkret. På en bänk sitter Måns med en
flicka i  famnen.  Det hindrar inte att  Måns stirrar på andra
flickor som går förbi .

”Den där röven sko jag nåu betala för”, flinar han.
Flickan stirrar på honom. De kraftigt sminkade ögonen är

uppspärrade och munnen vidöppen.
”Näämeeen”,  utropar hon och  slår Måns på  kinden med

handen. Måns bara flinar. Hon slog inte hårt.
Peter ignorerar dem. Det känns inte bra i dag. Inte alls bra.

Det  beska ölet  får  honom  att  bli  på  ännu farligare  humör.
Fasingen vad ryggen känns öm och vad den där Måns flin är
irriterande.  Senast  i  går  gjorde  han  sig  lustig  på  Peters
bekostnad. Peter kom ut ur klassrummet, klädd i jeans och en
tajt,  ärmlös skjorta.  Flickorna i  hans klass satt på bänken i
korridoren. De stirrade på hans armar.
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”Usch, dina armar ser hemska ut”, sade de.
Peter svarade inte.  Han bara rynkade på näsan åt deras

permanentfrisyrer,  ljusa  collegeblusar  och  bleka  jeans.  De
hade  som  vanligt  hoppat  över  skolmaten  och  ätit  godis  i
stället. Peter skulle ha kunnat säga till dem att de snart har
mera  fläsk  på  sina  arslen  och  lår  än  en  valross,  men  han
gjorde det inte. Han tänkte på hur orättvisa de är. De tycker,
att de kan kommentera honom hur som helst. Men vad skulle
hända om han skulle säga något kritiskt om dem? Det skulle
bli ett jäkla liv.

”Dessotåm har han svendåumen kvar!” Måns röst ekade i
korridoren. Peter kände hur kinderna hettade till.

”Titta!  Han rodnar”,  hånade flickorna.  Minnet får det att
dunka i Peters huvud. Förbannade fjant. Förbannade Måns.

Elsa vänder upp framför Föreningshuset på sin vespa. Hon
tar hjälmen av sig och skakar huvudet så att örhängena och
det  stora  hårburret  hoppar.  När hon lyfter  ena benet  över
vespan spänner de tajta, svarta jeansen över hennes bak.

”Den  där  Elsa  har  jo  rikit  snygg  röv.  He  börjar  nästan
rycka  i  roten.  Men  int  fan  kan  man  jo  va  me  nån  som  e
zigenare”, säger Måns.

Då bubblar något svart upp inuti Peter. Han hoppar upp,
knuffar  undan  flickan,  hugger  tag  i  Måns  rockkrage  och
trycker  upp  honom  mot  föreningshusets  vägg.  Hans  långa
fingrar sluter sig kring halsen.

”Vad sade du?” morrar Peter och stirrar Måns i ögonen.
”Släpp mig jävla tåuko!”
”Du kan kalla mig vad du vill, men om du säger någo skit

om Elsa simmar du i ån. Fattar du?”
Sverre ställer sig bredvid dem.
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”Ids inga va ståur på dig. Jag ork inga sloos i dag”, säger
han till Måns.

Peters grepp kring Måns hals blir hårdare. Det där rasande
dunkandet i huvudet tilltar. Kläm lite hårdare. Stryp den där
jäveln. Utplåna det där jäkla flinet från hans ansikte.

Toms röst: ”Det räcker nu Pete, han börjar bli blå.”
Sverre lägger en hand på Peters axel: ”Jåu Pete, släpp no!”
Måns flickvän river i Peters jacka.
”Släpp! E du inga rikit klåuk?” skriker hon.
Peter känner hur det rasande dunkandet sakta avtar.
Måns ögon.  Skräckslagna.  Vad håller han på med? Peter

lättar på sitt grepp och släpper Måns. Flickan slår till honom
på axeln. Hon är hysterisk.

”Va gär du rikit? E do inga klåuk?!”
Måns flämtar och känner försiktigt på sin hals.
”Jag visst inga att hon e Petes flickvän”, rosslar han.
”Hon är inte min flickvän! Hon är min kompis och du ska

ge fan i att prata skit om mina kompisar.”
Peter tar ett steg tillbaka och märker att Elsa står och ser

på honom. Hennes panna är så kraftigt rynkad att de stora
ögonbrynen nästan möts i mitten. Ögonen skjuter blixtar.

”Jag behöver inte ditt beskydd! Jag klarar mig själv! Vem
bryr sig om vad den där mikrosnoppen Måns säger?”

”Ooouuu, där fick du, Måns”, ropar Tom.
Elsa hoppar upp på sin vespa,  drar hjälmen på huvudet

och åker i väg utan att se sig om.
”Hej,  kanske du är lite för hårdhänt.  Du ströp ju honom

tills han blev blå för fan”, säger Tom.
”Jåu”, nickar Sverre. ”Ta he lite lognt. Han ble blå så något.”
”Blå så nåågot”, härmar Ole och nickar långsamt.
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Peter ser sina vänners allvarliga miner. Har de rätt? Håller
han på att tappa kontrollen? Igår höll han på att smälla till sin
bror. Gunnar satt i köket. Han åt en smörgås när Peter kom in
genom dörren med träningsväskan över axeln.

Tröttheten värkte i hans axlar och rygg och det dunkade i
huvudet. Han måste få mat genast. 

”Vad var det den där zigenarbruden du hänger med hette?
Hon har ganska snygg röv,  men hon är en planka”, kastade
Gunnar ur sig medan han tuggade på skinksmörgåsen.

”Passa dig jävligt noga, du lever farligt just nu.” 
Gunnar stirrade förvånat på honom. 
”Vad tar det åt dig? Fan vad du är arg nuförtiden.”
”Var försiktig med vad du säger”, avbröt mamma som just

då kom in i köket i sin nya ljusa kimono. Pappa hade köpt den
på någon affärsresa. Hon var nästan lika blek som kimonon.
Hon hade legat med släckta lampor i sovrummet i ett dygn.

”Peter blir som ett lejon när han försvarar Elsa”, fortsatte
mamma medan hon fyllde ett glas med vatten ur kranen. Hon
hade den där  låga  rösten  som  låter  som ett  långt  lidande.
Hennes händer sökte sig till den lilla korgen på köksbänken
och fingrarna  rotade  bland pillerburkarna  i  olika  storlekar
tills de fick tag i den rätta. Peter masserade sin högra tinning.
Jävla huvudvärk, tänkte han. Huvudet dunkade.

”Elsa är skärpt och söt. Och hon är kär i dig. Det är helt
uppenbart. Var försiktig. Du kanske krossar hennes hjärta.”

 Jävla mamma. Hon som alltid mest tänker på sig själv, sina
krämpor och sina böcker. Varför ska hon blanda sig i?

Peter suckar och sätter sig på trappan. Han rotar i sin grå
ryggsäck. Han plockar fram en lonkero och stirrar på den. Vill
han ens dricka den här skiten?
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Stelheten i nedre ryggen sprider sig uppåt, uppåt, upp mot
skulderbladen. En osynlig hand kramar hans högra axel. 

Varför skulle han tappa nerverna? Varför har han ont?
Det var säkert den plötsliga rörelsen när han kastade sig

upp och framåt. Han var ju iskall där han satt på den kalla
trappan. Tänk om han inte kan träna i morgon?

Plötsligt vill han bort. Vara ensam och ifred i sitt rum. Men
han sitter kvar.

*
Mitt  under  religionslektionen börjar  Peters  hjärta  bulta.

Han är van vid att  pulsen går upp när han tränar,  men nu
rusar hjärtat i väg utan att han gjort något alls. Peter försöker
koncentrera sig på vad läraren säger, men hjärtat skenar. Det
känns overkligt. Där framme står den gamla gymnasieläraren
i grå polkafrisyr och malar på med knarrande röst. Och här
sitter han, längst bak i klassen, och känner sig som om han
skulle hålla på att explodera. Svett i handflatorna.

Tänk på träningsprogrammet, intalar Peter sig själv. Det
fungerar alltid. Men vad är det med hans händer? Darrar de?
Vad är det för  konstiga  rädslor som börjar krama bröstet?
Peter reser sig och går ut ur klassrummet.

Lärarens knarrande röst följer honom, men han kan inte
stanna. Peter går av och an i korridoren. Vafan är det med
hjärtat? Håller han på att dö? Skolhälsovårdaren! Han rusar
nerför trapporna och rycker upp dörren till hennes rum. Hon
ser förvånat på honom.

”Det är något fel på mig”, får Peter fram. ”Jag tror att jag
har fått en hjärtattack.”

”Nå, knappast i din ålder. Sätt dig så ska jag känna på din
puls.” Hon lutar sig framåt och tar i hans handled.
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En liten rynka bildas under pannluggen medan hon mäter
Peters puls. Månne hon kommer ihåg honom? Senast han var
hos skolhälsovårdaren var det för att hon ville förklara för
honom hurdana blåmärken det hade blivit på en pojkes hals
efter att Peter tagit struptag på honom. Var det när han gick i
nian? Peter greppade  pojkens nacke och klämde till. Rätt åt
den idioten, han hade gjort sig lustig över något.

”Misshandel”, sade rektor när han ringde Peters mamma.
”Jag förstår. Peter kan verkligen ta hårt i. Han styrketränar

här hemma varje kväll”, förklarade mamma för rektor. Fanns
det ett stänk av stolthet i hennes röst?

”Det vara bara lite på lek”, sade Peter och blev skickad till
skolhälsovårdaren, som fick förklara för honom hur illa det
kunde ha gått.

”Hmmm, din puls  är  snabb och oregelbunden.  Knappast
något farligt, men du får åka till hälsocentralen för säkerhets
skull”, säger skolhälsovårdaren.

Peter har lust att gråta och skrika. Pulsen bara ökar. Han
vill inte dö, inte ännu. Lugn, lugn. Bit ihop. Han är Peter och
han är stark. Men det hjälper inte. Någonting håller på att ta
över hans kropp, gräver sig ut ur honom. Skräck. Nej, nej, han
vill inte bli liten och skräckslagen igen!

 *
Överläkaren som tar emot på hälsocentralen är äldre, med

buskiga  ögonbryn,  lugn blick  och fyrkantiga  glasögon.  Han
liknar  Ugglan  Helge,  tänker  Peter.  Läkaren  lägger  ett  kallt
stetoskop mot Peters bröst och lyssnar på hans hjärta. Han
kastar en blick på bröstmusklerna.

”Du använder väl inte steroider?” frågar läkaren.
”Nej.” Peter har rent samvete.
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Läkarens lugn känns bra. Skräcken avtar. Läkaren nickar
och säger att Peters puls lugnar sig.

”Du har nog inte något fysiskt fel jag kan upptäcka. Sådana
här symptom kan man få till exempel av stress i skolan eller
problem hemma. Kärleksbekymmer. Det finns många saker
som kan stressa en ung man.”

Läkaren anser att de ska ta ett EKG. För säkerhets skull.
Peter ligger på bänken med en massa ledningar fastkopplade
i  kroppen.  Läkaren tittar  på pappret  med EKG-kurvan och
säger att den ser normal ut.

”Men det finns en liten avvikelse. Knappast något att bry
sig om, men jag ska tala med en kollega som är expert på
hjärtat. Ring mig på torsdag. Tills dess föreslår jag att du vilar
från all träning”.  Läkaren vill också ta några blodprov, bara
för säkerhets skull.

 *
Peter stirrar på glastuben som fylls med hans blod. Är det

femte tuben redan? Hur förbaskat mycket blod behöver de
egentligen? Efter sex tuber nickar sjukskötaren nöjt.

”Ser  jag  ut  som  Sir  Francis  Varney  nu?”  slinker  det  ur
Peter.

”Ursäkta?” Skötaren stirrar förvånat på honom.
”Vampyr.”
Skötaren skrattar: ”Ingen fara. Du ser nog lite blek ut. Men

det beror nog inte på blodförlust. Mår du illa ännu?”
Peter skakar på huvudet. Han känner sig normal igen. Han

reser sig. Skötaren ler. Liknar hon lite Eira med det där grå
håret och det trygga leendet? Var det därför han slappnade
av så fort han såg henne?

”Det är nog inget fel på dig, ska du se”, nickar hon.
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BRÄNNVIN

”Men hallååå, får man vara i fred?” Flickan sitter på wc-stolen
med byxorna nerdragna. Hennes kompis står framför spegeln
och drar i sina ögonfransar.

Peter skulle kunna säga att det faktiskt är han som bor här
och att det inte är svårt att låsa dörren. Men han bara suckar,
stänger dörren och går tillbaka in i köket. Tom står mitt på
det  massiva  köksbordet  med  en  öl  i  handen  och  sjunger
Eddie Meduzas Mera brännvin: ”När fredan kommer super vi
som jävla sviin, o när vi börjar spy ja då e festen fiin”, skrålar
han. ”De e så jävla härlit o va jättefull,  de gör väl inget om
man råkar ramla kull.”

Elsa försöker överrösta honom.
”Kom ner från bordet. Det går sönder.”
Peter suckar. ”Ner från bordet nu”, vrålar han. Inte för att

han bryr sig så mycket om mammas och pappas köksbord,
men det är något som gör ont i honom när han ser hur Elsa
försöker hindra alla fulla ungdomar från att söndra huset.

Peter  kastar  en  blick  på  dörren  till  matsalen.  En  rejäl
spricka pryder  den.  Ett  minne från förra  festen.  Peter slog
näven i dörren i blint raseri och söndrade både knogar och
träet. Tom hoppar ner från bordet. ”Okej, okej, om ni inte vill
höra en mästare framföra en annan mästare så...”

Ole ligger på golvet och skrattar.
”Meea bäänviin”, frustar han.
Sverre  står  lutad  mot  köksbänken  med  sina  massiva

armar i kors. Han svajar lätt och det ser ut som om han skulle
ha svårt att hålla ögonen öppna.
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”Är du okej?”
Elsas hand på Peters arm. Varför måste hon se så orolig

ut? Han är väl för fan okej. ”Hur så?”
”Du verkar allvarlig och ledsen.”
”Just det”, ropar Ole. ”Pete e så allvaali, så allvaaali.”
Peter orkar inte skratta åt Ole just nu och han orkar inte

med Elsas oro. Han går in i matsalen. Där sitter Katriina med
några andra ungdomar runt det mörkbruna barockbordet. I
biblioteket spelar någon Michael Jacksons Bad på hög volym.
”I’m baaad”, skrålar fulla röster.

”… man liksom ligger och kan inte röra sig och så ser man
syner, hemska gubbar och sånt.”

Alkoholångorna i Peters huvud skingras. Va?
”Jo, jag har också haft det, jag kan inte röra mig och så ser

jag en svart skugga. Det är jättehemskt”, säger Katriina.
”Vad pratar ni om?” Peter stannar. Flickorna från toaletten

rusar fnittrande förbi till biblioteket, där alla hoppar omkring
till musiken. Peter reser sig, smäller fast dubbeldörrarna till
biblioteket och sätter sig.

”Det heter sömnparalys. Jag läste om det. Det är inte farligt
men obehagligt”, säger Katriina.

”Nämen va faaan, om man ser svarta skuggor vid sängen
är det nog dags att åka en sväng till  antennavdelningen på
laddning”, flinar Tom.

”Min faasa såg gööna gubbaa”, ropar Ole. ”Det har måusan
sagt.”

”Efter att han hade druckit typ två kossun”, nickar Tom.
”Koskenkorvafylla är inte alls samma sak”, säger Katriina.
Peter lutar sig närmare.
”Vad sade ni? Sömnparalys?”



94    Pontus Anckar

Katriina nickar ivrigt.
”Man kan få det när man är till exempel stressad.”
Elsa  ställer  sig  bredvid  Peter  med ena  handen  på  hans

axel. Hennes hand känns kall genom hans skjorta.
”Sitt här”, säger Peter och klappar sitt knä. Elsa sätter sig i

hans famn. Peter kramar om henne med ena armen.
”Du behöver inte gå omkring och vakta. Skit i det här jävla

huset!”
Elsa öppnar munnen, men blir avbruten av en pojke i det

finska gymnasiet, Peter kommer inte ihåg vad han heter:
”Jag har läst att hjärnan kan hitta på allt möjligt när man

är stressad. Den kan producera bilder, så att man ser syner,
monster och sånt.”

En iskall hand griper tag i Peters hjärta.
”Var har du läst det?” Hans röst låter konstig.
”Jag vet vad det heter!” ropar Tom. ”Sinnessjukdom e vad

det heter! Nä nu hör ni, nu går vi och jamma. Titta på Pete!
Har du sett ett spöke? Kom nu inte och säg att du ser syner,
Psykos-Pete.”

En impuls åker genom Peter, en impuls att slå Tom rakt på
käften. Om inte Elsa skulle sitta i hans famn skulle han nog
slå, få slut på det där jävla flinet.

”På riktigt, är du okej?” Elsas ansikte så nära hans. Har han
någonsin sett in i hennes ögon på så här nära håll? En liten
grön nyans i det bruna. Hennes blick är mjuk. Vad är det som
händer med hans läpp. Börjar den darra?

”Sori, jag måste på toa nu. Annars pinkar jag ner mig för
faan.” Peter lyfter undan Elsa och går raskt till toaletten. De
blå blommorna på den vita tapeten dansar när han tömmer
blåsan i wc-stolen. 
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Peter  stirrar  på  spegeln  medan  han  tvättar  händerna.
Hans högra axel börjar värka.

Ett likblekt ansikte bakom axeln. Han snor runt. Ingenting.
Det rasande dunkandet i huvudet. Peter vrålar och sparkar i
dörren med full kraft.

Med ett brak lossnar den från gångjärnen och flyger in i
klädhängaren  i  tamburen.  Dörren,  klädhängare  och  en  hel
bunt jackor ligger i en enda röra på golvet.

”Pete haa aivaeee igen, sping alla!” tjuter Ole.
Peter lutar sig framåt och spänner alla muskler så hårt han

kan. Nu ska han ut, nu ska han ut på stan. Och slå någon på
käften. Någon som Grisöga. Någon jävel som muckar gräl.

”Kom Karlsson”, skriker han. ”Nu drar vi.”
Sverre ligger på golvet framför köksbänken och snarkar.

Peter drar skorna på sig med knyckiga rörelser. Någon jävla
jacka behöver han inte. Och inte Sverre heller, han behöver
ingen.

Elsa står framför ytterdörren. Hon har tryckt ryggen mot
dörren  och  håller  i  dörrkarmarna  med  sina  små  händer.
Hennes blick är som förbytt, nu sprutar det eld ur ögonen.

”Du går ingenstans när du är så där! Det slutar alltid illa.
Vill du hamna i finkan? Lugna ner dig nu!”

Peter stirrar på henne. Han vrider kroppen så att han har
vänstra sidan mot henne och lyfter nävarna i axelhöjd.

”Flytta på dig.” Orden är mer ett morrande än ord.
”Vad tänker du göra? Tänker du slå?” Tårar i Elsas ögon.

”Är det vad du vill?” Peter har aldrig hört Elsa låta så här arg
förut. Han snor runt och ser sig själv i tamburspegeln. Blek,
håret på ända, helt vild i blicken. Med ett vrål slår han högra
näven in i spegelbilden. Mosa den där förbannade bilden, han



96    Pontus Anckar

hatar den för fan, han hatar sig själv. Glasskärvorna yr och
Peter slår igen. Spegelkarmarna lossnar.

”Hääeeguud, dit foo antikspegeln.” hör han Ole ropa. ”Sju
ååås olycka, sju ååås olycka.”

Vad är det  som  händer?  Luften går  ur honom på något
sätt. Han faller på knä och börjar skratta. Glasskärvor överallt
och blod på golvet. Blod från hans blödande hand. Han kan
inte sluta skratta.

”Kom  inte  hit”,  hör  han Elsa  ropa.  ”Ni  får  glasskärvor  i
fötterna.”

”Garrincha”,  skriker Peter.  ”Garrincha,  jag älskar dig  för
helvete. Sju års olycka ha, ha, ha. Skit i det. Det kan inte bli
värre än vad det är.”

Peter börjar luta sig bakåt för att lägga sig på rygg, men
Elsa lägger bestämt sina händer mot hans axlar.

”Ligg inte ner, din idiot! Du får glas i ryggen.”
Peter reser sig. Han känner sig plötsligt helt nykter.
”Det är bara att  sopa golvet  och dammsuga”,  säger han.

”Lika bra,  den där spegeln var lite  förbannat  ful… inte ens
Snövits styvmor skulle ha vågat titta i den.”

Så skrattar han igen.
”Faran över, gott folk”, ropar Tom. ”Nu fortsätter vi festa.

Om vi svimmar får vi gratis ambulans. Mera brännvin!”
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MERA BRÄNNVIN

Peter stirrar i whiskyspegeln. Hans axlar ser breda ut i den
här blusen. Bra.  Men ögonen.  Pudelögon, tänker han. De är
för snälla. Är det inte vad han har hört i hela sitt liv? Du har
så snälla ögon.

Peter biter ihop, rynkar pannan och anstränger sig för att
det inre raseriet ska synas i hans ögon. Så där, det är bättre.
Alla ska med en enda blick förstå att han är hårdare än sten.

”Pete vafan gör du? Kom nu så vi kan börja doka!” ropar
Tom.  Peter  vrider  upp  Eddie  Meduzas  Mera  brännvin på
högsta  volym.  Flaskorna  står  uppradade  på  bordet  i  långa
rader. Öl, vin, Koskenkorva, Dry Vodka.

”Vi värmer upp med öl”, nickar Peter. De sätter sig i ring
på golvet med ölglas framför sig. I mitten står också ett ölglas.
I tur och ordning kastar de en slant i golvet och försöker få
den att studsa in i någons glas. Tom lyckas få in slanten i Oles
glas.

”Drick,  drick,  drick”,  ropar  de  och  hamrar  i  golvet  med
sina händer. Ole tömmer glaset i ett svep, som om han skulle
vara en van öldrickare som gjort det här hundra gånger.

Sverre slänger slanten i golvet så att den studsar in i glaset
i mitten. Då kastar sig alla över sina glas och tömmer dem i
struparna så fort som möjligt. Det tjocka ölskummet rinner
ner för deras kinder. Peter är långsammast.

”Peter Petit, sover du? Hur är du så långsam? Töm glaset i
mitten”, hojtar Tom.

Peter slickar bort skum ur mungiporna och tömmer glaset
i ett svep. Han ställer ner glaset med en smäll.
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Peter stirrar på Tom som viker undan med blicken.
Världen blir skön. Det är som att titta på den genom en

skön och avslappnad dimma. Alla är bra typer. Peter fäller sig
på rygg och fnittrar.

”Fram med kossun!” ropar Sverre. ”Jag vill bli foll.”
”Fuuulll”, skriker Ole och frustar. Tom ställer sig upp och

står med en flaska Dry Vodka i handen.
”Mera brännvin”, skrålar han. ”Om vi svimmar någonstans,

får vi gratis ambulans. Mera brännviiin.”
Dry Vodkan går laget runt. De dricker direkt ur flaskan.
”Hur många klunkar tog du?” frågar Peter av Sverre.
”Tre.”
”Okej, då tar jag fyra.”
Rummet blir suddigt och världen börjar snurra. Peter och

Sverre ställer sig upp. De stirrar varandra stint i ögonen och
skakar hand utan att släppa taget, klämmer hårdare, Sverres
tjocka hand, Peters hand med de långa fingrarna.

”Pianisthänder”,  sade  Eira  till  honom  när  han  var  liten.
Sverre vägrar ge upp. Peter vägrar ge upp. De klämmer och
klämmer. Till  sist  ramlar de omkull på golvet  och kan inte
sluta skratta.

”Festen väntar”,  skriker Tom och börjar ruska i Ole som
har slocknat i Peters fåtölj.

De vandrar längs den tegelhuskantade gatan som går in
till centrum med armarna om varandras axlar. Tom sjunger
så högt han kan. De andra stämmer in: Ole, ole, oleee, we are
the chaaamps, we are the chaaamps...

”Vaffö sjungee ni om mig?” sluddrar Ole knappt hörbart.
”Hej Garrincha”, ropar Tom. ”Skärpning!”
Ole hänger på Sverres arm, huvudet löst, fötterna släpar.
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Peter stannar.
”Lyft upp honom på min rygg!” Sverre lägger sina händer i

Oles armhålor och lyfter upp honom på Peters rygg.
”Nej fan Garrincha,  nu får  du börja  äta,  du väger säkert

inte mera än tjugu kilo”, säger Peter. Han tar ett stapplande
steg.  ”Nu får  du börja  bulka,  hördu lilla  tåukoga fågel.  Två
liter röd mjölk varje dag. Gärna tre. Jag gör ett kostprogram
åt dig.”

Som genom en dimma ser Peter föreningshuset torna upp
sig. Ungdomar flockas utanför. Peter får en plötslig impuls att
springa för full fart rakt in i folkmassan.

”Hej Karlsson”, ropar han. ”Ska vi kasta någon i ån i dag?”
”Nej, ni ska inte kasta någon i ån idag”, säger Tom bestämt.

”Jag orkar inte med bråk i kväll.”
”Det hörs på fem kilometers håll att ni är på väg”,  säger

någon. Peter blinkar. Det är Katriina. Faan, vad hon är snygg i
kväll, tänker han. Borde han dansa med henne? Kyssa de där
rödmålade läpparna och smyga in handen under hennes blus.
Hur skulle de där stora pattarna kännas i hans händer?

”Beter ni er i dag?” frågar hon.
”Ja, ja, vi är kärlekens sändebud”, sluddrar Peter. ”Vi ska

sprida kärlekens budskap, jag lovar.”
Katriina fnyser.
”Förra  gången slutade det med bråk. Minns du det? Det

kunde ha gått riktigt illa för någon.”
Va? Det var väl inte Peters fel att Ole tappade taget när de

snurrade  runt  i  ring  på  dansgolvet.  Ole  flög  in  i  ett  gäng
ungdomar och de ramlade omkull som käglor.  Peter tyckte
att det såg roligt ut, så han grep tag i en kille som dansade
bredvid honom och vräkte i väg honom. Herrejösses, vad han
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flög lätt.  Och fan vad Peter började känna sig arg.  Raseriet
ökade för varje person han vräkte i väg. Hur slutade det? Han
brottades med ordningsmän. Hur många? Och Sverre hjälpte
förstås till. Slängde de inte ett par ordningsmän i diket? Och
sedan? Pepparspray och en natt i häktet.

Nästa dag ringde Elsa och sade att hon aldrig mera tänker
vara nära Peter när han är full. Pappa föreläste och hotade att
skicka Peter till sin fina kusin i Danmark.

”Skicka bara, jag skiter i det. Men jag lovar att jag slår din
kusin på käften så fort jag stiger in i hans jävla slott. Du kan
stoppa dina rika släktingar upp i röven”, svarade Peter kallt.

Pappa såg chockad ut. Darrade hans läpp en aning?
”Men snälla Peter. Jag vill ju bara hjälpa dig. Varför gör du

så här?”
Peter  svarade  inte.  Han  gick  till  sitt  rum  och  stängde

dörren. Skicka bara, tänkte han. Jag behöver ingen. Ingen!
Nu lyser ilskan med sin frånvaro. Världen känns härlig.
”Idag är vi snälla”, skrattar Peter och blinkar till Katriina.

”Jag tar hand om Garrincha.”
”Hur är det med honom? Han ser helt färdig ut.”
Sverre dansar redan till musiken som hörs inifrån. Han rör

sin stora kropp förbluffande smidigt.
”Spagaaat”, ropar Ole plötsligt från Peters rygg.
Sverre  börjar  gå ner i  spagat,  men tappar  balansen och

ramlar i en av blomrabatterna. Peter skrattar: ”Nu far vi Ole,
vi är ett reaplaaan!”

”Eeeaaaplaaan.”
Peter dyker med huvudet före ner i blomrabatten med Ole

på ryggen och allt blir svart. 
Vad är det som smakar? Mylla? Munnen full av mylla.
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Och blodsmak. Var är han? Peter blinkar.
Den mulna  himlen ovanför.  Blommor vid hans öra.  Hur

länge har han legat här? Någon som tittar ner på honom.
”Ronja Rövardotter? Du ville ju aldrig se mig mera.”
”Ibland undrar jag hur jag ids stå ut med det här. Se hur du

ser ut? Du är smutsig och blöder ur munnen.”
”Söstra mi, lägg dig bredvid mig.”
En tanke far plötsligt genom Peters huvud.
”Ole, var är Ole? Gaarrrinncha!”
”Katriina körde hem honom och Sverre. De var helt plakat

båda två. Hoppas de inte spyr ner Katriinas bil.”
Elsa hugger tag i Peters armar: ”Upp nu!”
”Nu ska vi och dansa du och jag. Jamma.”
”Nä. Vi ska hem.”
”Varför vill du inte dansa med mig? ”
”Jag dansar gärna med dig när du inte är i fyllan.”
En plötslig doft av läder och Wunderbaum. Det doftar som

i Ragnars Lada. Men det är inte Ragnars Lada. Det är baksätet
i Katriinas Opel.

”Ha, ha. Katriina Kavats vrålåk. Rena Porscchhen.”
”Käften eller så går du”, utbrister Katriina.
Peter lutar huvudet mot Elsas axel.
”Du är en bra tjej, vet du det, söstra mi? Helt jävligt bra.

Lite väl seriös ibland. Kom igen, le lite nu.”
Elsa stirrar rakt fram. Hennes ögon är smala och läpparna

hårt hoppressade.
”Kom igen nu Ronjaaa, du är så sööt när du ler.”
”Hör på den hur vackert man pratar nu”, suckar Katriina i

förarsätet.  Hon stannar  framför  radhuslängan där Elsa  bor
och Elsa kliver ut utan att titta på Peter.
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”Hon  är  arg”,  säger  Peter.  ”Ronja  Rövardotter  är  riktigt
förbannad.  Rooonjaaa  den  melankoliskee,  Rooonjaaa  den
temperamentsfullee.  Tycker du inte mera om din Birk? Nej
faan, int vill jag vara Birk, hans huvud ser ut som ett fågelbo.”
Och så fnittrar han.

Katriina  vänder  upp  på  Peters  gård,  stannar  bilen  och
vänder sig mot honom.

”Elsa behöver inte flera fyllon i sitt liv. Hennes mamma är
alkoholist. Visste du det?”

Vänta. Vad säger Katriina? Peter försöker tänka klart. Det
känns som om dimmorna i huvudet skulle börja lätta. Sade
hon att Elsas mamma är ett fyllo?

”Det är därför hennes pappa stack. Han stod inte ut med
det.  Nu får  Elsa ofta sköta  allt  hemma och ta hand om sin
lillebror Eetu. Tur att deras pappa skickar pengar till Elsa”,
fortsätter Katriina.

Peter är tyst. Han känner sig nyktrare nu. Han skäms.
”Oftast är du helt okej”, säger Katriina. ”Du låter alla vara

just sådana som de är.  Men varför blir du så jävla knäpp i
fyllan? Tar du hormoner eller någo?”

Peter står länge på gården efter att Katriina åkt. Den svala
nattluften smeker hans kind.

Nu är det slutfestat. Han måste sluta med alkoholen.
Han måste.
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NOVEMBERKYLA

Vad sade läkaren? Stress. Den klara och kalla novemberluften
slår  emot  Peters  kinder  då han  lämnar hälsocentralen.  Ett
tunt snötäcke ligger på marken.

Vad skulle göra Peter stressad? Han är ju av stål. Men Tom
säger alltid att han stressar med maten: ”Det kan inte vara så
stor skillnad om du äter vanliga smörgåsar på morgonen eller
gröt, ägg, frukt och vitaminer, eller hur? Blir det inte jävligt
tungt att tänka på vad du äter hela tiden?”

Peter höll på att plocka fram burken med kokt sej, kokta
ägg, ris och grönsaker ur ryggsäcken. Det var ettans rast och
han måste tanka, annars är pausen mellan måltider för lång.
Flickorna  snörpte  på  näsorna  åt  lukten  som  spred  sig  i
klassrummet: ”Usch vad här luktar! Peteee, måste duuu?”

Peter såg föraktfullt  på dem: ”Gå ni  och ät era  idiotiska
snaskpåsar bara”, ville han säga. ”Jag tänker på min mat. Jag
är proffs.” Tom höll för näsan och skakade på huvudet.

”Att koka fisk är för fan att förstöra den. Skulle det inte
vara godare att äta smörstekt gös?”

”Smör  är  för  förlorare”,  svarade  Peter.  Han  ignorerade
Tom och åt sin måltid. Han måste tugga snabbt för att hinna
få i sig allting före nästa lektion.

”Är du nervös eller något?” frågade Tom plötsligt. ”Du kan
ju inte sitta stilla. Du vickar med din fot hela tiden eller petar
nervöst på någonting.”

Peter kände hur det började svartna i honom.
”Äh, det var inget, glöm det”, sade Tom snabbt.
Tom vet genast när Peter är på väg att bli arg.
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Skalle-Per sade också något liknande på gymmet: ”Ta inte
livet av dig. Du kör slut på dig om du fortsätter så där.” Peter
bara fnös  och fortsatte att träna.

Har Skalle-Per rätt? Tänk om han pressar sig för hårt?
Elsa har redan länge sagt att det verkar som om Peter inte

mår riktigt bra.
”Du brukade inte bli arg när jag frågar något, men nu är du

ofta ilsken vad jag än säger.”
”Ingen mår så bra som jag”, snäste Peter tillbaka.
Han har snäst också åt Sverre i konditionssalen. Sverre är

inte så noga med maten, han äter vad han kommer åt och
skämtar ofta mellan serierna.

”Fokusera!” röt Peter åt honom senast i går.  ”Det här är
ingen jävla teater. Vi är här för att träna.”

Ole  går honom på nerverna.  Peter anstränger sig för att
inte skrika eller kasta en viktskiva på honom.

Peter tänker på Elsa igen.  Hon har undvikit  honom den
senaste tiden. Hon har inte kört upp på hans gård med sin
rosa vespa på en tid.

Varför ska allt vara så krångligt? Varför måste alla vara så
besvärliga?

”Elsa vill inte att jag ska säga det här men… alltså hon är
nog helt kär i dig. Du borde verkligen prata med henne”, sade
Katriina i konditionssalen i förtroende till Peter.

Peter värmde upp på den vita konditionscykeln, en sliten
Tunturi.  Han ville fokusera på axelpasset han hade framför
sig. Katriina Kavat ska alltid vara så förbannat präktig. Blanda
sig i andras problem.

”Jag vill inte vara ihop med någon just nu. Jag hinner inte.”
”Jaså? Det såg inte ut så när du dansade med Elsa senast.”
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Peter försöker komma ihåg fredagen. Han var väl full igen,
så minnena är dimmiga. Men ja, han dansade med Elsa. Mitt i
vimlet på dansgolvet såg han henne plötsligt.

Han  blev  så  lycklig,  han  rusade  fram,  tog  henne  i  sina
armar och lyfte upp henne. Sade han att ”du är söstra mi”?
Patetiskt.

”Minns du vad du sade till Elsa?” fortsatte Katariina. ”Du
sade att hon är världens härligaste tjej. Säkert tio gånger. Och
du pussade henne, minns du det? Hela tiden.”

Peter vred upp motståndet på konditionscykeln och ökade
takten.

”Vet du hur lycklig Elsa var nästa dag? Vet du hur mycket
hon pratade om dig?”

Katriina kunde inte sluta. Peter ökade takten ytterligare.
Slå, hjärta, slå, tänkte han. Brinn, lungor! Brinn, jävla ben!

”Och vet du hur hon kände sig när hon såg dig och du inte
ens tittade på henne? Du bara hoppade in i Sverres bil och
åkte i väg.”

Peter stod inte ut längre. Han ropade:
”Sori, men jag måste koncentrera mig på träningen nu!”
Katriina Kavat snörpte på munnen, kastade en ilsken blick

på honom och gick ut ur konditionssalen.
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DOPING

Han kommer gående över parkeringsplatsen. Masa Keränen.
Peter känner inte först igen honom. Han ser annorlunda ut.
Masas Golds Gym-blus hänger löst på honom. Vanligtvis fyller
hans massiva kropp ut den.

”Hej”, hälsar Peter och Sverre.
”Morjens”, nickar Masa.
De  vandrar  in  genom  dörren  och  uppför  trapporna  till

Gym 85 på tredje våningen i den stora industribyggnaden.  I
det legendariska gymmet i utkanten av storstan har många
mytomspunna  legender  tränat.  Ibland  sätter  sig  Peter  och
Sverre i Sverres gamla Dodge och åker in till stan. På Gym 85
träffar de första gången Masa Keränen, en av Finlands bästa
kroppsbyggare. Han är Rich Gaspaccis motsats. Han är trevlig
och har alltid tid för några vänliga ord.

Framför allt är han massiv. Första gången Peter och Sverre
såg honom i omklädningsrummet trodde de  inte sina ögon.
Masas bröstmuskler var inte bara tjocka, utan också fulla av
ränder, som om skinnet skulle vara tunt som papper. När han
rörde sina armar levde musklerna i hans bröst och axlar sina
egna liv, hoppade och ryckte. Hur många lager muskler hade
han egentligen?

”Do e i ganska bra skick”, fick Sverre ur sig.
Masa log, lyfte sin högra arm och spände sin biceps. Den

stod ut som Mount Everest  och blodådran mitt  på den var
lika tjock som Peters pekfinger.

”FM, finländska mästerskapet, är om några veckor”,  sade
Masa. ”Måste få bort ännu lite underhudsfett och vätska ur
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kroppen.  Hur det ska gå till  vet jag inte.  Kroppen är redan
torr. Det känns som om mina fötter suger upp allt vatten från
vattenpölarna jag trampar i.”

Ett halvt år senare ser Masa betydligt mindre ut än vanligt
när de öppnar den tunga ståldörren som leder in till gymmet.
Sverre nickade godkännande då han såg stället första gången.
Knäböjsställningar,  bänkpressar,  benpress,  skivstänger  och
slitna hantlar i  långa rader hela vägen upp till  två 90-kilos
hantlar, viktskivor i olika färger och många storlekar.

Alla ser de trötta ut, på vissa har färgen flagat, ett tecken
på att stora karlar har slängt dem i golvet så att det brakar.
Sverre sade inget, men Peter visste att han gillade Gym 85.

Väggarna är fulla med planscher av kända kroppsbyggare,
Arnold  Schwarzenegger,  Franco  Columbo,  Jari  Leino,  Olev
Annus och Masa Keränen själv. Små plastburkar med talk i.
Här doftar det inte parfym och tvättmedel.  Det luktar svett
och liniment. Nästan alltid ljuder det hårdrock i högtalarna.

Det är här Peter inser att vägen till att bli en framgångsrik
kroppsbyggare är lång, väldigt lång. Kanske krävs det mer än
vettig mat och träning.

Vad väger han nu? 95 kilo kanske. Han orkar inte äta mer
än han gör, han är proppmätt hela tiden.

Masa Keränen, som är ungefär lika lång som Peter, väger
120 kilo under lågsäsong. Betyder det att Peter måste bygga
ytterligare 20 till 25 kilo muskler för att kunna hävda sig?

Masa tar av sig sin Golds Gym-blus. Han har magrat riktigt
ordentligt, noterar Peter.

”Har du gått ner i vikt?” frågar han försiktigt.
”Jag har haft en längre träningspaus”, säger Masa.
Han pratar så lågt att Peter får anstränga sig att höra.
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”De hittade något skumt i dopningsprovet. Avstängd i ett
år efter FM.”

”Har du använt något förbjudet?”
”Fråga hellre vad jag inte har använt.”
”Steroider?” undrar Sverre.
Masa svarar inte, han ler lite medan han plockar fram sina

träningskläder ur sin stora bag. Sedan kastar han en blick på
Peter och Sverre och säger:

”Det är svårt, nästan omöjligt, för kroppen att återhämta
sig från hårda träningspass.  Det är ett  minus med den här
grenen. Det är jävligt svårt att utvecklas utan lite ämnen.”

Peter vet vad Masa menar med ämnen. En del säger piller,
andra ämnen. Vad de egentligen pratar om är tillväxthormon
och steroider. Han har också hört att kroppsbyggare injicerar
insulin för att ytterligare öka muskelmassan. En del använder
amfetamin för  att  orka  träna  hårdare.  Har  Masa  på riktigt
använt alla de här ämnena?

”Är det inte farligt?” undrar Peter.
”Jag går regelbundet hos en läkare som kontrollerar mina

levervärden och min hälsa.  Så undviker jag att  dricka sprit
när jag är på kur.”

Peter kan inte se några tecken på sidoeffekter av steroider
hos Masa Keränen. Ingen våldsam akne, inga små bröst,  så
kallad gynekomasti, som börjar växa på bröstmuskler, ingen
gul färg i ögonvitorna. Masa ser frisk ut. Skulle  Peter också
kunna börja använda steroider utan att förstöra sin hälsa?

”Är det omöjligt att klara sig utan steroider?” frågar Peter.
Masa ser lite forskande på honom. Han hör kanske en viss

förtvivlan i Peters röst.
”Helt omöjligt är det väl inte. Men svårt är det nog.”
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*
Peter lutar huvudet mot vindrutan i bilen. Tröttheten efter

bröst-  och  axelpasset  är  påtaglig.  Men  det  känns  som  om
luften gått ur honom. Han kommer aldrig att kunna se ut som
Masa Keränen. Inte utan medicinsk hjälp. Hemma i det lilla
lokala  gymmet  är  han  grym.  Ett  muskelmonster  i  mångas
ögon. I Gym 85 är han en medelmåtta. Medioker.

Sverre verkar inte bry sig alls. Han kör med ena handen på
ratten och med den andra vevar han ner vindrutan lite.

”He e varmt så någo”, säger han.
Den kalla uteluften blåser in över Peter. Han svär för sig

själv. Tänk om han får nackspärr?  Då kan han inte träna på
några dagar. Har Sverre aldrig kallt?

Skulle han kunna få tag på steroider? Via Masa, kanske? Är
han verkligen beredd att ta dem? Peter som alltid pratat sig
varm  för  dopingfri  träning.  Skulle  han  våga  sticka  sprutor
med märkliga ämnen i sin axel eller skinka? Vad blir han utan
steroider? Åtminstone inget proffs. Vad skulle pappa, mamma
och Gunnar  säga? Chock.  Total.  Pappa skulle aldrig fuska i
någonting. Han är irriterande ärlig.

Och Elsa. Vad skulle hon göra?
”Bara du inte börjar proppa hormoner i dig”, har hon sagt

många gånger.
Skulle hon vända honom ryggen? Peter suckar. Varför kan

han inte vara lika bekymmerslös som Sverre? Än sen då om
han inte blir som Masa Keränen? Vem bryr sig? Men det är
just  det  att  han  bryr  sig.  Kroppsbyggning  är  hans  stora
kärlek. Vad eller vem är han utan det?
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ENZYMER

”Din hjärtkurva är inget att bekymra sig över. Avvikelsen är
bara ett tecken på att du har utvecklade hjärtmuskler. Ett så
kallat idrottarhjärta”, säger läkaren. Peter trycker luren mot
örat. Hans handflata känns fuktig.

”Däremot visade dina blodprover att du har höga värden
av CK eller kreatinkinas. Det är ett enzym i musklerna. Höga
halter betyder att  dina muskler håller  på att  bryta  ner sig
själva.” Det känns som om en kall hand skulle krama Peters
hjärta: ”Vad beror det på?”

”Antagligen har du tränat alldeles för hårt. Jag föreslår att
du tar en två veckors träningspaus. Efter det tar vi blodprov
på nytt.” Träningspaus? Peter har ju redan vilat i en vecka.

”Alla mina muskler då? De försvinner ju!” vill han skrika.
Men håller de inte redan på att göra det? Kanske bäst att vila,
någonstans har han läst eller hört att ett katabolt tillstånd då
kroppen äter upp sig själv kan bli farligt. Skalle-Per berättade
om en kroppsbyggare  som  fått  blodförgiftning  efter  att  ha
slitit av bicepssenorna – bägge två – under ett träningspass.

Kanske det här märkliga obehaget han gått omkring med
en tid beror på överträning. Peter tänker på skollektionerna,
skräcken som lurar under ytan, rädslan att hjärtat ska börja
banka okontrollerat igen. De hemska och svåra morgnarna då
han ensam går till skolan. Någonting vill krypa fram när han
är ensam i mörkret och kylan. En oförklarlig rädsla som lättar
först  då han  börjar prata med någon, då han är omgiven av
människor.

Pappa har lyssnat på samtalet.
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”Kommer du till köket. Vi har besök”, säger pappa.
I köket sitter fafa och vickar på stolen. De brunglänsande

cowboystövlarna ser nya ut. Förstås kallar pappa in fafa för
att prata förstånd med honom.

”Peter!” Fafas barytonstämma fyller köket. ”Jävlaranamma
såna muskler du har. Du skulle passa för släggkastning. Du är
för kort för kulstötning, men slägga skulle vara någonting för
dig. Du är både stark och snabb.”

Peter vet inte vad han ska säga.  Det går liksom inte att
säga emot fafa. Han bara nickar. Fafa lutar sig framåt så att
stolsbenen åker i golvet med en smäll. Skinnet i hans ansikte
spänner över kindkotorna. Är han inte blekare än normalt? I
tinningarna  syns  vita  hårstrån.  De  blixtrande  ögonen  har
börjat  gömma  sig  under  ögonlock  som  inte  riktigt  orkar
hållas öppna. En tanke träffar Peter som ett blixtnedslag. Det
är något fel på fafa. Det är som om en svart skugga skulle vila
på hans axlar och få hans hållning att sjunka ihop.

”Det där kroppsbyggandet är bara fjolligt,  att stå där på
scenen som någon värre Miss Universum. Inte är det någon
riktig idrott…”

Fafa avbryter sig och hostar några gånger i näven. När fafa
tittar ner ser Peter tydligt hur gammal han ser ut. Är huden
grå under all den där bruna krämen? Mamma ser bekymrad
ut: ”Hur är det, mår du bra?” frågar hon, men fafa viftar bort
hennes fråga.

”Det är inget fel på mig. Jag tar tjugo vitaminpiller varje
dag och har ett nytt fruntimmer på gång.”

Fafa spänner blicken i Peter: ”Var det Elsa hon hette, den
där mörkhåriga? Det är bara bra att du har en flickvän. Det är
viktigt att knulla regelbundet.”
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Mamma ser besvärad ut men fafa går på:
”Och så ska du äta kött.  Inte  någon jävla  kaninmat.  Biff

varje dag.”  Fafa lutar sig bakåt.  De främre stolsbenen åker
upp från golvet. ”De påstår att du mår illa, men inte tror jag
det, du ser ju stark och bra ut. Rena rama John Wayne!”

Fafa bleknar och lutar sig framåt så att stolsbenen smäller
mot golvet. Han reser sig. Stelt och mödosamt.

”Se inte så jävla bekymrad ut”, säger han till mamma. ”Lite
gamla idrottsskador bara, ingenting att bry sig om.”

*
Några veckor senare kommer Peter hem från skolan och

ser att pappa redan är hemma. Pappa sitter vid köksbordet
och mamma sitter bredvid med armen om honom. Peter tar
av sig ytterjackan och lägger ryggsäcken på en stol.

”Vad har hänt?” hör han sig själv fråga. Men han vet.
”Fafa har dött”, säger pappa. Han har röda ögon.
Peter rör inte en min. Han har för länge sedan beslutat sig

för att aldrig mer gråta.
Pappas underläpp darrar. Peter har aldrig sett pappa gråta

och han kan inte minnas att pappa någonsin skulle ha kramat
honom eller Gunnar. Men nu sitter pappa här och lipar. Fan
vad pinsamt. Peter går raka vägen till sitt rum och packar sin
träningsväska. Läkaren har inte sagt att det är okej att träna
ännu,  men  strunt  i  det.  Nu  måste  han  bara  träna,  annars
kanske den stora och hotfulla knuten någonstans där inne i
magen  brister.  Peter  cyklar  till  konditionssalen.  Ångesten
höjer pulsen och tvingar fram kallsvetten. Om han anstränger
sig riktigt hårt försvinner den.

Peter  går  raka  vägen  till  knäböjsställningen  och  börjar
värma upp med skivstången. Ensam. Han behöver ingen. De
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kan alla dra åt helsike. 60 kilo på. Peter slänger viktskivorna
på skivstången som om de skulle vara gjorda av papper. Han
pumpar vikten upp och ner.  20 gånger. Jäklar vad ångesten
river i bröstet.  Hjärtat skenar. Skit i  det.  100 kilo på.  Peter
lyfter vikten igen  20 gånger.  Sedan lägger han  140 kilo på.
Rock of ages, rock of ages, vrålar Def Leppard i högtalarna.

Peters huvud rör sig i takt med musiken. Trumman fyller
öronen och får  det  att  eka i  huvudet.  Nu bultar  hjärtat  av
ansträngning, inte av ångest. 180 kilo. Det är nu skivstången
börjar trycka in i axlarna på allvar. Men pausen har gjort gott.
Jösses vad stark han känner sig.  200 kilo på. Peter hör Oles
röst i korridoren: ”Hej, kom o see! Petee e på gång igen! ”

Skuldkänslan skär genom Peter som en kniv. Ole. Är han
på fötter igen?  När  har Peter ens tänkt på honom? Har han
ringt honom? Peter ser på alla som samlats i dörröppningen.
Ole är bland dem, mitellan är borta, men hans högra arm ser
ännu  magrare  ut  än  normalt.  Ett  rött  ärr  löper  längs  med
underarmen. Peter kan ännu höra skriket. Oles vridna arm,
blodet på golvet,  glasartade och skräckslagna ögon.  Pappas
ord efteråt: ”Fattar du inte att det kunde ha gått riktigt illa?
Fattar du inte att han är handikappad? Hans plats är inte i en
tyngdlyftningssal.”

Peter sväljer. ”Garrincha”, säger han. ”Vill du säkra mig?”
Ole skiner upp. Han haltar fram till knäböjsställningen och

dunkar Peter i ryggen. ”Ta iii nu då. Lätta vikteee, babyyy!”
”220 kilo på. Det väger ingenting”, skriker Peter när han

lyfter vikten av ställningen. Han hör  de andras imponerade
viskningar. Här i gymmet är han någon. Det här är han bra på.
Utanför gymmets dörrar är allt svårt. Här inne finns bara han
och tyngderna. Allt är så konkret och enkelt. När 100 kilo blir
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lätt sätter man mera på. Och när man sätter mera på växer
musklerna.  Rock of  ages,  rock of  ages,  rock ’n’  roll  så  in i
helvete. Peter sätter vikten tillbaka med en skräll.

”Vad är rekordet?” Ole samlar sig för att få orden ur sin
mun. ”Sv..., Sväeee haa lyft tvåhuundafööti” säger han. Peter
nickar och spänner sitt lyftarbälte ett par pinnhål till.

”250 på!” Peter lyfter vikten ur ställningen. Om han inte
klarar av att lyfta den här vikten kan Ole inte göra någonting.
En skräckkänsla kommer krypande. Peter ser framför sig hur
han tappar den enorma vikten på Ole. Vad håller han riktigt
på med? Räckte det inte med en olycka? Tyst, säger en röst i
hans  huvud.  Skräcken går  att  bemästra.  Den är  något  helt
annat än den förbaskade ångesten som bara bubblar upp från
ingenstans. Skräcken kan du kontrollera, den gör dig skärpt.
Vill du ha Keränen-lår eller inte?

Peter böjer benen och sträcker dem raka.
”Jaaaa!  Nytt  rekord!”  Finns det  något  bättre  än den här

lyckokänslan, den här euforin som nu fyller bröstet?
Peter lägger vikten tillbaka på ställningen.  Fasingen vad

det nu börjar göra ont i bröstet, men sade inte Skalle-Per att
en smärta i bröstet ofta beror på att musklerna i övre ryggen
är  spända?  En  gång  mitt  i  natten  fick  Skalle-Per  så  ont  i
bröstet att han trodde att han hade hjärtattack, men det var
bara spända muskler. Vad gör det, intalar Peter sig själv. För
se hur låren sväller. Dessutom har han gått förbi Sverre. Det
är nog för att han försöker mera. Han tränar hårdare och äter
bättre än Sverre.  Han behöver inte Sverre  längre.  Han kan
själv.

”Faan vad han är stark”,  säger någon.  Elsa är inte bland
dem. Skit i henne också. Han behöver inte henne heller.



Lätta vikter, baby!    115

BRYGGAN

Avståndet mellan segelbåten och den gamla bryggan är inte
långt. Den lilla pojken i den vita solhatten och de alldeles för
stora shortsen stirrar på den äldre pojkens rygg. Musklerna i
pojkens magra rygg är hårt spända. Hans ben är lätt böjda.

Vattnet är spegelblankt. Bara en liten krusning på ytan när
en lätt  bris sveper över viken. Det enda ljudet är ett  svagt
prasslande i vassen.

Den  äldre  pojken tar  fart  och  hoppar.  Hans  blonda  hår
fladdrar i vinden.

Den lilla pojken tar ett steg närmare bryggkanten. Han ser
koncentrerad ut och har små veck i den annars släta pannan.
Munnen är ett rakt, hårt streck.

Inne i segelbåten skrattar den äldre pojken.
Den lilla pojken stirrar på båtens reling. Nej, avståndet är

inte långt. De korta benen tar fart. Nu!
En vindpust som är lite starkare än de andra sveper ner

över  den  sluttande  ängen,  böjer  gräset  och  blåser  ut  över
viken och vassen. Den tar tag i segelbåtens skrov och skjuter
båten lite ut från bryggan.

Det knakar i repen.
Vatten skvätter upp på bryggan efter plasket.  En flickas

skrik, någonstans från stranden, skär genom sommarvärmen:
”Hjälp! Hjälp! Peter föll i!”

En man iklädd endast shorts springer nedför sluttningen.
Flämtande  når han bryggan. Hans skräckfyllda ögon sveper
över vattenytan mellan bryggan och segelbåten. Mitt i allt det
mörka ser han en vit fläck.
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Mannen hoppar i vattnet med fötterna före. Bryggkanten
rispar hans rygg när hans knän rör vid vattenytan.

En kvinna i  blommig sommarklänning och långt, utslaget
gyllene hår rusar ut på bryggan.

”Herregud!”, ropar hon. ”Herregud.”
Och så är den lilla pojken uppe på bryggan igen.
Mannens starka armar lyfter upp honom ur det grönaktiga

vattnet. Droppar från den vita solhatten ramlar på bryggan.
Den lilla pojkens ögon är uppspärrade, munnen gapar och

så kommer skriket. Den lilla kroppen skakar och hulkar.
Kvinnan hugger tag i pojkens axlar.
”Vad gör du, din idiot!” skriker hon hysteriskt. ”Har vi inte

sagt att du inte får gå ut på bryggan! Fattar du inte att  du
kunde ha dött?”

Mannen lösgör kvinnans händer från pojkens axlar, sveper
en handduk runt honom och trycker honom mot sitt bröst.
Risporna i hans rygg börjar fyllas av något rött.

Den äldre pojken står på segelbåtens reling och följer med
scenen.

Han är intresserad: ”Vad hände?”
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SJUKHUSET 

Bänken under Peters rygg känns kall, men ögonen som ser på
honom ovanför det gröna munskyddet är vänliga.

”Snart sover du gott”, säger munnen bakom munskyddet.
Lukten av desinfektionsmedel kittlar i Peters näsborrar men
han  vill inte nysa. Starka lampor i taket. Sterilt och rent. Är
han med i en science fiction-film? Nej, det är ingen film. Det
är ryggoperation. Hans rygg ska opereras.

Allt blir svart.
 * 
Peter vrider sig i de vita lakanen. Hur kan han känna sig så

trött och illamående? Är det på grund av medicinerna som de
proppat honom full med? Håller han på att bli lika svag som
mamma? Måste han också lägga sig på operationsbordet med
jämna mellanrum i framtiden?

Peter försöker lyfta bäckenet upp från madrassen. Det går
inte. Kommer han någonsin mera att kunna lyfta någonting
tungt?

Peter försöker röra på bäckenet igen. Nedre ryggen känns
mycket stel och tung. Förtvivlan börjar sprida sig genom hans
kropp och han försöker stoppa känslan. Tänk rationellt. Tänk
efter. Vad har han gjort för att hamna här?

När Peter hade sitt första ryggskott sade gamle Skalle-Per:
”Din rygg ger upp förr eller senare. Det gör den på alla som
lyfter seriöst.”

Sedan lyfte Skalle-Per på träningsblusen och blottade ett
långt ärr på nedre ryggen.

”Opererad för tio år sedan. Inga fler kyykkyn för min del.”
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Han kan inte längre gå ner på huk. Peter stirrade på ärret
medan han grimaserade av smärta. Krampen i ryggen gjorde
honom sned. Han svor att han nu skulle träna på ett klokare
sätt. Hur länge kom han ihåg det? Två veckor?

Så fort ryggen var bra glömde han bort hela ryggskottet.
Tills han fick nästa ryggskott. Smärtan var så hård att han var
tvungen att vila på rygg i ett par dagar.

Han kände sig som Gunnar, som låg på rygg på golvet med
fötterna på en pall. Mamma suckade: ”Ja, där ser du. Du har
också ärvt släktens dåliga rygg.”

Peter sluter ögonen och dåsar, men han kan inte somna.
Något gnager i hans inre. Han vaknar till några timmar senare
av att  två  kvinnor  kommer in  i  rummet.  De  är  sjukhusets
fysioterapeuter. Den ena har lång blond hästsvans, den andra
kortklippt hår.

Ingendera ler.
”Såja, upp och hoppa. Nu ska vi jumppa lite”, säger de. De

ger Peter ett papper. På riktigt, ett träningsprogram? Som om
han inte skulle ha tränat tillräckligt.

Magmuskelövningar. De vill att Peter ska träna sina mag-
och ryggmuskler i sängen. Peter har lust att skrika: ”Dra åt
helsike! Jag har gjort magmuskler så det understa ruttnar. Se
vad det har lett till! Låt mig vila!”

Men han säger ingenting. Han gör övningarna halvhjärtat.
Fysioterapeuterna  ser  på med allvarliga  miner.  Han kunde
berätta för dem hur många fysioterapeuter och läkare han
sprungit hos på grund av ryggont. Alla gav de honom mera
träningsprogram för att komma åt någon muskel som var för
svag.  Till  slut kändes  det  som  om  Peter  inte  gjorde  något
annat än tränade alltför svaga muskler.
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”Kan  jag verkligen ha svaga muskler? Jag klarar ju av  20
repetitioner med 200 kilo i knäböj”, frågade Peter av en av de
många fysioterapeuterna, som endast pratade om hans djupa
magmuskler.

”Du använder ju bara de starka musklerna. Andra blir för
svaga”,  förklarade  fysioterapeuten,  en  storvuxen  man  med
kortsnaggat  hår,  samtidigt  som  han  med  sin  tyngd  tänjde
Peters ben mot hans bröst. Hade han varit kroppsbyggare?

Träningsprogrammen hjälpte bara tillfälligt.  Peter minns
tydligt den ödesdigra höstkvällen. Han satt på en föreläsning i
internationell ekonomi med ett femtiotal andra studeranden.
De satt i den nya,  enorma föreläsningssalen på universitetet.
Föreläsaren, en skäggig professor med dålig hållning och en
monoton röst  som fick alla att  somna, malde på om någon
analys. Kostnadsanalys var det visst.

Luften var kvav. Lukt av våta kläder, dåligt torkad målfärg
och parfym. Peter såg på kvinnornas välklippta frisyrer och
männens kavajer. Varför fick den här miljön honom att alltid
känna sig illa till mods?

Han kände hur han började svettas.
Den bekanta inre rösten började eka i huvudet. Lyssna på

föreläsaren nu. Anteckna. Koncentrera dig på temat. Låt inte
ångesten kontrollera dig.

Plötsligt  blev  det  tyst.  Peter  blev  medveten  om  att  alla
stirrade på honom. Herregud, föreläsaren hade ställt honom
en fråga. Bäst att stirra i anteckningsblocket, bäst att låtsas
att han inte hörde.

”Han hör tydligen inte”, sade föreläsarens röst.  ”Du då, i
rutig kavaj. Vad anser du?”

Peter lyfte blicken långsamt.
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Hjärtat höll på att hoppa ut ur bröstet. Fuktiga handflator.
Mannen  i  den  rutiga  kavajen  i  raden  längst  fram  började
prata med ljus röst och åländsk dialekt. Hur kunde han låta så
självsäker och orädd? Peter andades in och ut och kände hur
pulsen lugnade sig.

En bekant stelhet spred sig i ryggen.
Stelheten blev ett grepp som klämde allt hårdare om hans

ryggrad.  Det var som om tusen tentakler djupt inne i  hans
rygg bestämt sig för att krama musten ur honom.

Hur länge tog det för honom att gå de tre kvarteren till
den lilla hyresbostaden den kvällen? En timme minst.

Peter stod och höll i sig i lyktstolpen medan han väntade
på att det röda ljuset skulle bli grönt. Benen ville vika sig. Ett
äldre par som gick förbi stirrade misstänksamt på honom.

Trodde de att han var drogad eller full?
Han började skratta och hörde att det lät hysteriskt. Meter

för meter kämpade han sig fram genom en dimma av smärta,
men han skrattade.

Hur länge gick han krokig innan en kirurg bestämde, att
nu är det dags att operera? Tre månader?

Hans flickvän Virpi  gnällde på att  han rörde sig som en
gammal man.

”Det lönar sig att operera”, sade kirurgen. ”Du är krokig.
Fortsätter du gå omkring så där får du en massa andra fel.”

Peter stirrade på kirurgen. Han är den bästa, påstod Virpi:
”Han har skrivit böcker om ryggen”.

Kirurgen skrattade när  Peter  förklarade,  att  han har  en
svag muskel någonstans.

”Du ser ju ut som en gorilla. Teorin om svaga muskler är
ibland komisk. Det kommer in en bodare genom dörren som
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är så bred att han måste gå in sidlänges. Och så säger han: Jag
har ont i ryggen, det beror på en svag muskel någonstans.”

Kirurgen skakade på huvudet.  ”Nej,  nu opererar  vi.  Och
efter det kan du börja gå mera avspänt. I mina hemtrakter är
det bara bönder som går som du.”

Peter glodde oförstående på kirurgen. Kirurgen ställde sig
upp. Han gick genom rummet med stela höfter och armarna
utsträckta från kroppen: ”Ser det här mjukt ut, tycker du?”

Peter skakade på huvudet.
”Slappna av axlarna och rör på höfterna i stället”. Kirurgen

gick genom rummet igen, men nu med fritt hängande armar
och  vickande  höfter.  Peter  började  skratta.  Gunnar  skulle
säga att kirurgen går som en bög.

”Stelhet är ditt problem. Det är fullständigt absurt att säga
att du har en svag muskel någonstans”, sade kirurgen.

”Märkligt”, svarade Peter. ”Jag har stretchat massor.”
”Forskningen  visar  att  tänjningar  inte  gör  någon  större

nytta.  Försök slappna av i stället.  Ta inte livet så förbaskat
hårt.”

Peter tänker på kirurgen medan han mekaniskt upprepar
fysioterapeuternas övningar i sängen på sjukhuset. Finns det
ett  samband  mellan  ryggproblem  och  sättet  att  tänka  och
vara?

Han måste fundera på det. Tala med Elsa om det.
Nej, inte Elsa. Någon annan.
Men inte ännu. Inte just nu.
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RADHUSET

Peter håller på att laga äggröra när han känner att händerna
börjar darra och hjärtat bulta. Inte nu, tänker han. Han slafsar
i sig äggröran. Han måste prata med någon nu, så fort som
möjligt.  Att  ringa  till  mamma  eller  pappa  kommer  inte  på
fråga. Mamma lyssnar några sekunder och sedan börjar hon
prata om sig själv. Pappa säger: ”Ryck upp dig, sluta sjåpa dig.
Ångest är sådant medelålders tanter lider av.”

Gunnar är utomlands, han studerar ekonomi i Sheffield i
England.  Till  Sverre  är  det  ingen idé  att  ringa.  Han förstår
ingenting som inte har med styrketräning eller reservdelar
på mopeder att göra. Tom är på Kanarieöarna med sin familj.
Peter kan höra Elsas röst och se henne framför sig. Ingen kan
lugna honom såsom hon.

Peter rusar ut ur huset och halvspringer mot radhusen ett
par kvarter bort. Han har aldrig varit hemma hos Elsa, men
han vet i vilken lägenhet hon bor. Bara han får prata, tänka på
något annat. Då försvinner ångesten.

Med darrande hand trycker han på Elsas dörrklocka. Han
hör raska steg innanför dörren. Dörren går upp och en liten
pojke i grön tröja plirar upp mot honom. Herr Nilsson, tänker
Peter.

”Hej”, säger Peter. ”Är Elsa hemma?”
”Är du Pete?” frågar pojken. Han har stora och bruna ögon

precis som Elsa.
”Är Elsa hemma?” frågar Peter igen.
Pojken hinner inte svara innan Elsa dyker upp. Hon står

där, det stora, burriga håret löst, inte i hästsvans som vanligt.
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”Ronja Rövardotter”, säger Peter och känner hur ångesten
lättar.

”Vad vill du?”
”Får jag komma in?” Elsa svarar inte, men öppnar dörren

helt och släpper in Peter. Det doftar köttfärssås i lägenheten.
”Elsa  har lagat  köttsås  och spaghetti.  Vill  du ha?”  ropar

hennes lillebror.
”Eetu, du behöver inte skrika. Pete äter inte min sås. Det

är för mycket fett i den.”
”Är ni ensamma?” frågar Peter.
”Som vanligt”, säger Elsa. De går in i köket där det står två

tallrikar, bestick och glas framdukade på bordet. Eetu sätter
sig på sin stol och börjar vicka på den.

”Gunga inte”,  manar Elsa vant. Hon lägger upp spaghetti,
köttfärssås och skivad tomat på Eetus tallrik. Hennes händer
är så effektiva. Elsa har gjort det här många gånger förut. Hon
sneglar på Peter.

”Säker på att du inte vill ha?”
”Jo, faktiskt, alltså jag menar att jag vill ha. Jag hann inte

äta färdigt.” Peter känner aptiten återvända och ångesten är
väck. Det känns otroligt mysigt att sitta och äta med Elsa och
Eetu runt det runda köksbordet. Så litet Elsas kök är jämfört
med köket hemma, tänker han. Bordet och stolarna är också
små.  Schackrutigt golv är ganska annorlunda än knarrande
golvplankor av trä.

”Får ni inte migrän?” undrar Peter.
”Va?”
”Av att hela tiden se på det här golvet.”
”Vad är migrän?” undrar Eetu.
”Hård huvudvärk”,  svarar Elsa.  ”Inte får man huvudvärk
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då man ser på det här golvet, Eetu. Det är bara Petes humor.
Han tycker om att skoja ska du veta.”

”Din sås är jättegod”, säger Peter och lassar upp en portion
till. Vad tar det åt honom? Idag är det inte lördag, idag borde
han inte få frossa i ohälsosam mat.

”Är du stark?” frågar Eetu. Peter ler, kavlar upp den högra
ärmen och spänner sin biceps. Eetu tittar storögt på Peters
biceps som sväller som en grapefrukt.

”Jag är också stark. Vill du känna?” ropar Eetu och spänner
sin högra biceps. Peter känner på den lilla armen och nickar
imponerat.

”Inte illa. Kanske du kan komma och lyfta skrot med mig.”
”Nej”, säger Elsa. ”Du är för liten ännu, Eetu. Och kan du

pliis sluta ropa.”
Eetu fyller munnen med mat. Spagettin hänger ut ur hans

mungipor medan han tuggar. Elsa suckar och Peter skrattar.
”Varför kom du hit?” frågar Elsa.
”Är du Elsas pojkvän?” ropar Eetu. Elsa ser på honom. Hon

är så allvarlig. Peter skruvar på sig: ”Vi är jättegoda vänner.”
Elsa  börjar  duka undan.  Kärlen skramlar  då hon lägger

dem i diskhon.
”Kan jag hjälpa dig?” frågar Peter.
”Nej!”
”Teenage mutant  heeero turtles,  teenage mutant  heeero

turtles”, sjunger Eetu med hög röst i vardagsrummet. ”Peteee,
vill du komma och titta på Turtles?”

Peter ställer sig riktigt nära Elsa.
”Jag har haft problem med hjärtat”, slinker det ur honom.
”Vad då för problem?”
”Jag vet inte, det rusar i väg emellanåt. Utan någon orsak.”
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”Det låter som panikångest. Är det så konstigt? Så som du
håller på.”

”Panikångest? Vad är det? Panik? Jag?” Peter skrattar. ”Jag
är inte rädd för någonting.”

”Är du inte? Du är skiträdd. Du håller på med någon show
hela  tiden.  Leker  tuff.  Men  när  vi  är  på  tumanhand  är  du
annorlunda. Du är som två olika personer.”

Elsa ser rakt på Peter nu. De där blixtarna i ögonen. Peter
känner irritationen bubbla upp. Vafan ska hon vara arg och
besvärlig för?

”Vad vet du om mig? Du fattar ingenting. Du tror att du är
någon jävla psykolog. Satan, jag behöver inte det här!”

Peter  stormar ut  ur  lägenheten.  Jävla  skit.  Till  gymmet!
Bänk. I dag ska han bänkpressa nytt rekord.

*
Peter går av och an i köket. Hans hjärta bultar igen. Peter

har lust att skrika och banka nävarna i väggen. Men det går
inte att tvinga bort ångesten. Den lever sitt eget liv. Det går
om, säger han till sig själv. Så sade läkaren. Det går om. Bara
att vänta.

Telefonen ringer. Peter rycker till sig luren. Elsa. Han har
inte hört hennes röst på länge. Elsa har undvikit honom på
sistone. Det gör ont, men han har ju sin stolthet. Han tänker
minsann inte krypa till  korset eller på knä inför henne och
vädja att de ska vara vänner igen. Men nu låter hon konstig.

”Vad är det? Gråter du?” Peter hör skrik i bakgrunden. En
kvinnas fylleskrik.

”Kan du komma? Jag vet inte vad jag ska göra. ”
”Jag är där inom två minuter. Lugn!”
Peter  springer till  Elsas radhus.  Hans hjärta bultar,  men
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inte längre av ångest. Han måste vara en Akseli Koskela. Inte
vika undan för något. Elsa öppnar genast. Hon ser härjad ut.
Håret står åt alla håll och ögonen är rödgråtna. 

”Var är herr Nilsson?” frågar Peter och ser in i lägenheten
bakom Elsa. En stank av sprit slår emot honom.

”I sitt rum”, viskar Elsa. Peter lägger ena armen om Elsa
och går in i tamburen. Han hör hur Elsas mamma skriker vilt i
vardagsrummet.

”Ni kommer till oss”, bestämmer Peter. På soffan ligger en
man. Avslocknad. På bordet står tomma flaskor, och ett par
flaskor har fallit ner på den vita vardagsrumsmattan. Peter
känner igen mannen. Han brukar hänga med de andra fyllona
utanför kvarterets matbutik.  The local heroes kallar Gunnar
dem.  Elsas  mamma  brukar hänga  med  gänget  ibland.  Hon
passar inte in. Hon är alltid prydligt klädd och ser städad ut.
Snygg till och med. Men hennes ögon är inte alltid helt klara.

”Satan grabbar, där har ni kraft!” ropade en av männen en
gång då Peter gick förbi på väg till butiken. Peter tvingade sig
att stanna. Som barn var han rädd för högljudda fyllon.

”Lyfter  du  skrot?”  fortsatte  mannen.  Glasartade  ögon.
Kindkotorna stod ut i det magra och skäggprydda ansiktet.

”Såklart”, svarade Peter. Mannen började då skryta om att
han lyft tyngder en gång i tiden. Naturligtvis hade han varit
en jäkligt hård kille. 130 kilo i bänkpress.

”Va lyfter du i penkki?” Mannen spände ögonen i Peter.
”En bra dag klarar jag 170. Men jag är bättre i knäböj. Jag

har gjort serier med 220. I benpress med 500 kilo.”
”Saatana, inte illa. Jag drog över 200 från marken en gång,

hä,  hä.  Kan  du  tänka  dig  det?”  Efter  det  hälsar  Peter  på
gänget. Ibland växlar de några ord.



Lätta vikter, baby!    127

En gång var Elsas mamma med. Peter visste då ännu inte
att hon var Elsas mamma. Hon frågade om det var sant att
han var Mister Universe.

”Du lär vara mister Universe. En bodare eller någo sånt.”
”Njaaa, inte mister Universe. Ännu.” Peter skrattade.
Det magra fyllot slog armen om Elina.
”Saatana, du är en snygg och kiva flicka. Har du röökin?”
Elsas mamma slutar skrika och sjunga då Peter kommer in

i vardagsrummet.
”Hej”, säger han. ”Hur är det?”
Mamman blinkar och försöker fokusera blicken på Peter.

Hon svajar fram och tillbaka. Det ser ut som om hon skulle
försöka placera Peter, leta i sitt minne efter bilder av honom.
Sedan skrattar hon hest.

”Nääämeeen, si du Mister Universe! Dig har man då inte
sett på länge.”

”Tack detsamma.”
”Hä, hä, hä. Öppna ögonen pojke.”
”Jag tar Elsa och Eetu ut på en liten promenad. Du behöver

inte vara orolig, jag lovar att ta bra hand om dem.”
”Hä, hä, hä. Gå ni ut och gå bara, perkele, hä, hä.”
Elsas mamma sätter sig  med en duns  i  fåtöljen  bredvid

soffan.
”Vi ses”, säger Peter och backar ut ur vardagsrummet.
”Ska du gå ren, hörddudu, vill du inte ha något att dricka?”
”Nej tack, jag ska tidigt upp i morgon. En annan gång.”
Elsa och Eetu står påklädda i hallen och Elsa  bär en stor

Fjällräven-ryggsäck på ryggen.
”Nu går vi”, säger Peter.
”Jag orkar inte gå någonstans”, säger Eetu bestämt.
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Hans lilla mun är ett argt streck. Peter knäböjer bredvid
honom. Hur många gånger har Eetu sett den här scenen? Hur
van är han vid att främmande gubbar slocknar i deras soffa?

”Hoppa upp på min rygg, Herr Nilsson. Jag bär dig. Du får
glass när vi kommer fram.” Eetu klättrar upp på Peters rygg
och lägger sina korta armar om hans hals. De går tysta till det
vita trähuset på kullen. Eetu gräver in ansiktet i Peters nacke.

”Bor du här?” frågar han.
”Stort, va?”
”Joooo. Hur många bor ni här?”
”Just nu är jag ensam. Mamma och pappa är i England. Så

vi har gott om plats. Och frysen är full av glass. Jag är en greve
förstår du”, säger Peter. ”Det här är mitt slott.”

När Peter tittar på Elsa vrider hon på huvudet och möter
hans blick. Peter ler uppmuntrande.

”Det fixar sig. Greve Peter tar hand om er nu.”
Peter dukar fram pannkaka, sylt och glass. Elsa sitter tyst.

Peter har aldrig sett henne så här blek och trött.
”Jag hoppas pannkakan duger. Jag lagade den i går. Det är

proteinpannkaka. Det betyder bara att det är extra äggvitor i
den. Men den smakar som en vanlig pannkaka. Jag tror att ni
behöver lite extra proteiner”, säger han.

”Har Masa Keränen sagt att han äter proteinpannkakor?”
Nu ler Elsa. Peter  känner sig lättad. Hans Elsa är på väg

tillbaka. Hon har rätt. Masa Keränen avslöjade sitt recept på
proteinpannkakor i senaste numret av Bodaus. Eetu lassar en
enorm bit pannkaka, sylt och glass på sin tallrik.

”Ni får sova här i natt”, säger Peter. ”Vi har en bäddsoffa i
TV-rummet.”  Elsa  vill  säga  något,  men  Peter  hinner  före:
”Greve Pete säger att du ska äta så mycket du orkar.”
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Peter bäddar soffan. Elsa och Eetu borstar tänderna. Han
känner ingen ångest längre, inser han plötsligt. Den är som
bortblåst. Han fylls av glädje av tanken att han får ha Elsa och
Eetu hos sig i natt. Det är lördag imorgon och ingen brådska
någonstans.  Han ska laga morgonmål, äggröra,  gröt,  kanske
bacon om det finns.

Eetu rusar in i sin Batman-pyjamas. Han hoppar med ett
vrål upp på sängen. Elsa kommer efter. Hon har en lång, vit t-
skjorta  på  sig.  Den  går  ner  över  höfterna,  men  de  slanka,
muskulösa benen är bara. 

”Du har ju bra benmuskler”, skrattar Peter. Han ångrar sig
genast.  Kanske Elsa  blir  sur  när  han kommenterar  hennes
kropp? Men Elsa ser alldeles lugnt på sina ben.

”Jag var snabbast i staden när jag gick i lågstadiet. Jag vann
alltid när vi sprang 60 eller 100 meter.”

”Varför har du inte berättat det förut?”
”Du har inte frågat.”
”Varför slutade du?”
”Det var inte min grej.”
”Tänk om farsan eller Gunnar skulle höra det här...”
”Nej tack. Jag vill inte höra en föreläsning om hur det inte

är för sent ännu, hur jag ännu kunde bli en riktigt bra löpare
med rätt träning.”

Peter skrattar: ”Men du kan väl börja träna kyykky med
mig? Med de där benen skulle du snabbt komma upp till 100
kilo.”

”Äpplet har inte fallit långt från trädet. Du låter precis som
din familj.”

Peter kommer inte på något att säga. Låter han verkligen
som pappa? Fafa suckade ofta över Gunnar: ”Han kunde ha
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blivit en bra sprinter, varför slösar han sin talang på fotboll?”
Peter drar häftigt in luft och spänner sina muskler, rygg och
bröst sväller. Den obehagliga känslan försvinner genast.

”Nu vet jag”, säger han. ”Vi kan läsa Pippi Långstrump.”
Peter går in i sitt rum, letar på nedersta hyllan och plockar

ut boken om Pippi Långstrump. Perfekt. Eetu förstår säkert
så mycket svenska att Peter kan läsa den för honom. Och det
han inte förstår kan Peter översätta.

Peter går tillbaka till TV-rummet där Eetu ligger på sängen
och sprattlar med armarna och benen samtidigt som han gör
små explosionsljud med munnen.

”Vill du höra om Herr Nilsson?” frågar Peter. Eetu tystnar
och nickar. Peter lägger sig på kanten av bäddsoffan.

”Hinner du läsa för mig?” undrar Eetu.
”Va?”
”Mamma läser inte. Pappa hinner aldrig”, mumlar Eetu.
Elsa suckar.
”Han reser en hel del i sitt jobb. Hans jobb är sååå viktigt

att han knappt hinner sköta sitt stall.”
 Elsas röst låter annorlunda. Arg på något sätt.
”Men nu läser vi”, säger Peter lugnande. 
 Han börjar läsa. Eetu ligger i mitten och Elsa mot väggen.

Peter har inte hunnit läsa länge innan han hör djupa andetag.
Eetu sover med munnen öppen. Elsa har också somnat. Peter
reser sig sakta och släcker lampan.

När har han senast känt sig så här lugn?
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GRYNOST

Peter vaknar med ett ryck mitt i natten. Igen sjönk han ner i
mörkret  och fick inte luft.  En bok ligger på hans mage.  En
avlägsen siren någonstans, en plötslig tyngd på hans axel. Ett
blekt ansikte. Ett stirrande öga. Blinka fort några gånger och
tänk på annat än monstret. Blinka, blinka. Är det borta?

Klockan på väggen ser lika steril ut som resten av det här
konstiga  sjukhuset.  Metallisk  med stora  visare  som rör  sig
oändligt långsamt. Det känns som om tiden stod still.

Peter kommer att tänka på Ole. Han såg så liten ut där han
låg  i  sjukhussängen.  Hans  ögon  syntes  knappt  under  det
tjocka bandaget. Peter, Sverre och Tom stod bredvid sängen
och visste inte riktigt vad de skulle säga. Peter bet ihop sina
tänder. En stark känsla av skuld åkte omkring i honom. 

Skriket. Blodet på gymmets golv. Den förvridna armen. 
Men han kunde inte säga förlåt. Orden kom inte ut. Magen

knöt sig. 
Tom plockade fram en påse salmiak, Oles favorit.
”Här, vi köpte den här till dig.” Oles ansikte sprack upp i

ett stort leende. ”Tack! Ni e vääldens bästa kompisaa!”
Minnet  gör  fortfarande  ont.  Pappas  röst  dyker  upp  i

huvudet: ”Se nu hur farligt det är att hålla på som du gör! Det
kommer att sluta riktigt illa.” Peter vrider sig i sängen.

Nästa gång han vaknar står Elsa i dörren. Hon har kvar sitt
stora hår, men ett par nya glasögon pryder hennes näsa. Hon
är sötare än någonsin. Har han någonsin förstått det? Gud vad
han har saknat  henne.  Någonting  inifrån vill  komma upp i
ögonen. Tårar.
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”Hej”, säger Peter och försöker hålla rösten under kontroll.
”Vad gör du här?”

”Jag träffade din mamma i butiken och hon sade att du har
blivit opererad.”

Elsa sätter sig i stolen bredvid sängen. Peter stålsätter sig.
Han väntar sig att Elsa ska säga: ”Jag varnade dig, vad var det
jag sade?” Men hon säger ingenting. Peter har hört rykten att
Elsa skulle vara ihop med någon.

”Hur är det med dig?” frågar han.
”Det är du som ligger på sjukhus och jag som sitter här, så

jag mår väl ganska bra.”
”Jag hörde att du börjat studera psykologi.”
”Jag tänkte att jag äntligen skulle börja förstå mamma. Och

mig själv. För att inte tala om fanatiska bodare som förstör
sina kroppar.” Elsa ler snett. Peter skrattar så att det gör ont i
den nyopererade ryggen.

”Du lär bo ihop med någon också.”
Elsa tittar ner i golvet.
”Jo, med en Antti. Du har aldrig träffat honom”, säger hon

med låg röst.
”Det är bra om du är lycklig. Jag är glad för din skull.”
”Glad för min skull? Vad är det här? Korrekta veckan?”
Peter skrattar igen.
”Och du? Är du ihop med Virpi ännu?” Elsa ler inte.
Peter tänker på Virpi.  Han träffade henne i  en stor  och

lyxig konditionssal. Hon tränade nästan lika hårt som Peter.
Han höll på med hantelpressar för axelmuskler. Peter tittade i
spegeln  för  att  se  om  han säkert  gjorde  övningen  rätt.  Då
kände han en doft av parfym och vred på huvudet. Där stod
hon. Virpi. Med blonderat långt hår, lackade naglar, mycket
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smink, stora bröst och en yppig stjärt. Hon hade en t-skjorta
på sig som blottade hennes mage och ett par träningsbyxor
som avslöjade mer än vad de dolde.

Virpi  log mot honom. Marilyn Monroe,  tänkte Peter och
kände hur det ilade till i magen. Var det exakt då han föll för
henne? När hade senast en vacker kvinna lett mot honom så
öppet? Efter det hade Peter svårt att koncentrera sig på sin
träning. Virpi stod bredvid honom och tränade utfall med ett
par hantlar. Peter kunde inte låta bli att titta på hennes stjärt
och lår. Skärp dig, sade han till sig själv. Koncentrera dig! Men
Virpi var allt han hade drömt om. Hur var det möjligt att hon
doftade gott, trots att svetten rann i rännilar nerför hennes
nacke och armar? Och det värsta av allt var att Virpi verkade
intresserad av honom också. Gång på gång möttes deras ögon
och hon log.

Efteråt satt Peter i cafeterian i gymmet, åt en banan och
drack  sin  proteindrink.  Virpi  slog  sig  ner  bredvid  honom,
nyduschad och fräsch. Och log igen.

*
Tjut från köket, högt, gällt och hjärtskärande. Peter reser

sig  mödosamt ur  soffan  och  går  in  i  köket.  Virpi  sitter  på
golvet framför det öppna kylskåpet. Hon är röd i ansiktet och
tårarna rinner ner för hennes kinder. De bildar rännilar i den
svarta mascaran.

”Vad är det? Slog du dig??”
”Grynosten är sluuut! Har du ätit upp min grynost?”
Det hjärtskärande skriket blir bara ett gutturalt brölande.

Virpis annars så vackra, brunbrända ansikte är vridet i en ful
grimas som får henne att se åtminstone tio år äldre ut. Peter
stänger kylskåpsdörren. Hur många gånger har han sagt att
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den måste vara stängd. Han kan höra sin pappas röst: ”Stäng
kylskåpsdörren!”

Peter glider ner på golvet bredvid Virpi.
”Nej, jag har inte ätit din grynost”, säger han  vänligt och

lägger  ena  armen  kring Virpis  axlar.  Hur  länge  tar  det  för
honom att gå till butiken efter mera grynost? Han skulle inte
orka just nu. Benmusklerna är så trötta  att  de blir fulla av
små spasmryckningar så fort han anstränger dem. Smärtan i
den skadade högra axeln har inte släppt ännu och han kan
knappt röra armen.

”Det ser ut som en förslitning i långa bicepssenan. Den är
inte av, men ser sliten ut”, sade läkaren.

Virpi skakar. Peter ser på hennes bara armar. Ett nätverk
av blodådror löper över de vältränade och hårda musklerna.
Inte  ett  uns  fett.  Hur  länge  har  hon  varit  på  diet  nu?  Tre
månader? Fyra? Det lilla köket är så trångt att Peter inte kan
sträcka  benen  raka.  Han  lutar  ryggen  mot  köksskåpet  och
suckar.

”Jag går efter grynost.”
”Ingen annan som ska vara med i den här tävlingen missar

sin måltid med en halvtimme. Ingen annan slarvar så här, det
här  blir  ingenting!”  Virpi  fortsätter  att  skaka.  Går  det  som
förra gången då hon kollapsade?

”Visst blir det. Tjugo minuter till butiken och tillbaka. Nu
kilar jag. Du vilar och andas lugnt tills jag är tillbaka.”

Virpi svarar inte, men hon nickar snabbt. Fan också. Han
orkar inte med det här längre. Kan hon inte sluta med det där
tävlandet och dieterna, när hon inte klarar av det? Peter går
raskt till butiken med axlarna uppdragna som skydd mot den
kalla vinden.
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Få människor är ute den här mörka lördagskvällen, men
en svart BMW saktar in bredvid Peter. Bilen ökar gasen, gör
en gir och bromsar in framför Peter. Dörrarna går upp. Fyra
män stiger ut. Fyra välklädda män. Peter känner genast igen
Mikko och Tapsa. De två andra har han inte sett förut.  Den
ena är kort och satt med små, sneda ögon. Han liknar Grisöga.
Han har ett bobollsträ i handen. Mikko flinar. Ett ärr lyser vitt
på hans haka. Det var där Peter slog honom den där kvällen
utanför baren. Pappa föreläste med gäll röst efteråt: ”Det här
kommer att bli mycket dyrt, fattar du det?” 

”Sidu lill-Pete.” Mikkos röst lika gäll som alltid. ”Minns du
mig? Payback time!”

”Varför tog det så länge...”, börjar Virpi men sätter sig upp
då hon ser Peters ansikte.  Hon har  legat på rygg på soffan.
Ögonen ännu rödgråtna.

”Här har du din grynost.” Peters röst låter konstig.
”Va… Vad har hänt?”
Peter marscherar in i badrummet och spottar i lavoaren.

Tänk att hans blod är så rött. Se hur snygg han är i spegeln.
Ena ögat igenmurat. Han ser ju värre ut än monstret. Kanske
kan han skrämma bort monstret nu, som han ser ut?

Peter börjar skratta, men måste hejda sig. Det gör så ont i
bröstet där bobollsträt träffade honom. Månne ett revben är
av? Blodsmak i munnen. Blodlukt i näsan.

”Herregud, vad har hänt? Vi måste ringa ambulans”, säger
Virpi mellan tuggorna. Peter tror inte sina ögon, eller sitt ena
öga, det är ju svårt att se med det andra. Hon står där och äter
sin grynost som om ingenting hänt.
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BLOMMOR

Peter vaknar med ett ryck. Han är på sjukhuset.
Elsa sitter ännu bredvid honom. Hon ler.
”Du somnade”, säger hon.
”De här jäkla medicinerna…. Man blir så förbannat trött.”
Elsa lägger sina fingrar på hans tinning. Hennes naglar är

kortklippta, utan nagellack. Peter har aldrig sett henne lacka
naglar. Fingrarna känner försiktigt på det lilla ärret ovanför
Peters högra öga.

”Det blir kanske ett litet ärr”, sade läkaren som sydde ihop
tinningen. ”Men huvudsaken är att din syn inte tog skada.”

”Vad har hänt här?” frågar Elsa.
”Jag fick stryk av några romer. De sade att de kände dig.”
Elsas ansikte stelnar till och ögonen blir allvarliga.
”Förlåt. Det var ett försök till dåligt skämt, jag är hopplös.”
Elsas fingrar fortsätter att lätt smeka Peters tinning.
”Vad har hänt, på riktigt?”
Peter ser Mikkos flinande nuna framför sig.  Tapsa hade

svarta handskar på sig, som i någon dålig B-film.
”Jag är inte ihop med Virpi längre.”
Elsa säger ingenting. Hon fortsätter att se på honom med

den där forskande, allvarliga minen. Peter tar hennes hand.
”Snällt att du kom och titta på mig”, säger han.
”Vad tänker du göra nu? Med träningen menar jag.”
Peter kramar Elsas hand. Han kan inte möta hennes blick.

Ja, vad ska han göra? Vad är hans liv utan hårdträning? Att gå
på gym bara för att hålla i sig i skick låter inte alls vettigt. Vad
är han, om han inte är extrem?
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”Jag vet inte. Kirurgen sade, att jag kanske aldrig mera kan
lyfta någonting tungt.”

”Det finns så mycket annat du kan göra.”
”Som vad då? Studera? Tråkigt. Bli som pappa? Aldrig.”
”Du behöver ju inte studera ekonomi. Det finns så mycket

annat, du har ju alltid sagt att du vill läsa och skriva.”
”På allvar? Vad finns det för framtid i det?”
”Nu låter du som din pappa.”
Peter stirrar i taket. Vad vill  han? Doktorera i ekonomi?

Fafa, pappa, Gunnar. Alla är doktorer i ekonomi. Det känns så
lätt  att  vandra  på upptrampade  stigar.  Tråkigt  men tryggt.
Tanken på att försöka göra något annat skapar en fjäril som
börjar flyga runt inuti Peters mage.

”Jag var nyligen på en intressant föreläsning  av en Marie
Lazou”, säger Elsa. ”Har du hört talas om henne?”

Peter skakar lätt på huvudet.
”Marie  är fysioterapeut.  Hon har skrivit  en  berömd bok

om kroppskännedom och hur känslor och minnen påverkar
kroppen. Jag kände igen mig direkt. Kroppskännedom skulle
kanske vara något för dig också?”

”Menar du att jag, som tränat alla muskler i många år, inte
skulle känna min kropp alls?”

”Varför ligger du här, om du känner din kropp så väl?”
Peter kommer inte på något att svara. Han  är bottenlöst

trött. Ögonlocken känns som en fallande ridå på teatern. Elsa
kastar en blick på klockan på väggen.

”Jag måste gå. Jag ska på föreläsning om en halv timme.”
”Så vad ska man göra enligt den där fysioterapeuten?”
”Det kan ingen säga till dig. Det var en av hennes poänger.

Hon sade att vi är som blommor. Man behöver inte sparka på
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en blomma och säga väx, väx, väx, för att den ska växa och må
bra. Den behöver bara jord, sol och vatten.”

Peter hör knappt de sista orden innan han sjunker in i en
slummer.

Elsas fuktiga läppar mot hans panna.
Peter öppnar ögonen. Hur länge har han slumrat? Var det

en dröm eller kysste Elsa honom på pannan?
Pratade hon om att en människa är som en blomma eller

drömde han det också?
Varför kommer han att tänka på Ragnar? Peter kan se den

gamle mannen framför sig vid vinbärsbuskarna.
Ragnar sade att människor och växter ska behandlas på

samma sätt. Med kärlek.
Peter ser på de hårda valkar som bildats i hans handflator.

En lyftares handflator.
”Hur  tänker  du  röra  en  kvinna  med  de  där  skrovliga

händerna?” skrockade Gunnar när Peter satt vid köksbordet
och rev bort dött skinn ur handflatorna.

Peter var stolt, en hård karl.
Lite dött skinn, värk, blod.
Vadå?
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KUDDEN

Peter sänker yxan. Han har huggit sig igenom halva högen av
vedklabbar. Eira kommer ut med kaffetermos i ena handen
och korgen med kanelbullar i den andra. Hon har små rynkor
i pannan och hennes ögon ser in i evigheten någonstans vid
horisonten.

Hon ställer termosen och bullarna på bordet.
”Kommer du ihåg när du övernattade här första gången?”

frågar hon. ”Du hade en hemsk nackspärr på morgonen. Du
skrek att du inte kan röra dig.”

Nackspärr, ja. Hur ofta hade han inte nackspärr då han var
liten! Och magont.

”Vi blev först ganska skrämda. Men sen fattade jag att det
bara  var  nackspärr.  Ragnar  berättade en rövarhistoria  och
jag lagade kakao. Det gick om fort”, minns Eira.

”Jag kommer bättre ihåg magkramperna.”
Plågsamma skoldagar. Han gick krokig som en gammal ek

på grund av den stickande smärtan i  magen.  Hos Eira och
Ragnar fick han alltid lägga sig på soffan med en kudde under
magen. Det hjälpte.

Var det kudden som var magisk eller det trygga lugnet i
Eira och Ragnars stuga? När det knep riktigt ordentligt sjöng
Ragnar  alltid för  honom  Vargsången ur  Ronja  Rövardotter.
Ragnars  låga,  lugna stämma fyllde stugan,  och när de sista
tonerna ebbade ut kändes det redan bättre.

Så fort smärtan släppte kokade Eira havregrynsgröt.
Eiras gröt var inte som någon annans gröt, den smakade

miljoner gånger bättre. Hon lagade den på stora gryn och de
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kokade  länge.  Sen  åt  de  gröten  med  smöröga,  socker  och
kanel. Ragnar visade hur man gör smöröga. Han lade en tjock
smörklimp i mitten av grötportionen och lät den smälta.

Peter  sparade  alltid  mitten  av  portionen  till  sist.  Han
började  vid  kanterna  och åt  sig  in  mot  mitten.  Det  smälta
smöret  smakade  himmelskt.  Peter  doppade  skeden  i  det
gyllengula smörögat och Ragnar blinkade till honom:

”Nu får du krafter att ta dig an Fiolito.”
Det slår Peter nu, att Eetu ofta hade ont i magen. Han ville

gärna sitta i Peters famn och lyssna på uppdiktade historier.
Elsa suckade när Peter hittade på snuskiga smeknamn till

alla han kände. Men det fungerade alltid, Eetu gapskrattade
och glömde bort sin sjuka mage.

Ibland, när Elsa befann sig i ett annat rum och inte hörde,
sjöng Peter  Vargsången för Eetu med låg röst. Då blev Eetu
riktigt lugn och lyssnade intensivt med allvarlig min.

Peter sneglar på Eira som satt sig i gungan. Hon gungar
lätt fram och tillbaka.

Antagligen  funderar  hon  på  vad  hon  ska  göra  härnäst,
tänker Peter.  Hon kan  aldrig sitta stilla och göra ingenting.
Också när hon och Ragnar satt i varsin fåtölj och vilade hade
hon alltid en stickning på gång. Ragnar sög på pipan och löste
sina eviga korsord. Emellanåt frågade Ragnar  om något ord
och Eira svarade, oftast rätt, medan hennes fingrar frenetiskt
arbetade med stickningen.

Har Peter någonsin hört Eira prata om sig själv?
Ofta sade hon att Ragnar är en känslig själ. Var han det?

Peter minns hur han och Ragnar satt och såg på en film med
Greta Garbo i  den gamla TV:n,  som står i  vardagsrummets
hörn. Drottning Kristina var det väl?
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I slutscenen, när tårarna rann ner för Greta Garbos kinder,
grät Ragnar också.

Eira gråter aldrig framför TV:n och säger aldrig någonting
om sig själv.

”Hur mår du egentligen?” frågar Peter. Eira rycker till helt
lätt, som om någon skulle ha väckt henne ur en dvala.

”Jag frågade hur du mår?”
”Asch. Lite krämpor på olika ställen. Och hjärtat krånglar

ibland. Så är det att bli gammal.”
”Ragnar var en känslig själ,  det brukade du säga.  Är det

verkligen så att allt bara rinner av en del människor, eller har
de bara lärt  sig att  förtränga allt  de känner?”  tänker Peter
högt. Eira reser sig ur gungan, stirrar ner i marken och lutar
sig framåt.

”De där jäkla sniglarna! Jag måste hitta på ett effektivare
sätt att bli av med dem.”

Peter suckar inombords.  Typiskt Eira att vända allt som
känns svårt till något praktiskt.

”Vi kan ju äta dem”, föreslår Peter.  Eira skrattar till  och
skakar på huvudet.

”Ibland är du en likadan lustigkurre som Ragnar.”
*
Ragnar. Ragnar som alltid fanns där.
Peter öppnar dörren på glänt och kikar in.
Ragnar ligger med täcket uppdraget till hakan.
Hans ansikte är blekt, nästan vitt. Peter sätter sig på stolen

bredvid sjukhussängen.
Ragnars magra kropp under täcket. Han håller på att tyna

bort. Om han skulle orka prata skulle han nog säga att han är
på väg till Nangijala, tänker Peter.
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Han känner en klump i halsen.
Ragnars bröstkorg höjer och sänker sig knappt märkbart.
”Det är inte långt kvar”, sade Eira i telefonen.
Peter fyller bröstkorgen med luft och andas ut.
Han tar Ragnars hand i sina. Den känns sval i hans varma

händer.
Öppnar Ragnar ögonen? Svullna ögonlock.
”Jag är här nu”, säger Peter.
Kramar Ragnar hans hand? Ja, svagt. Hör Ragnar honom?

Vad ska han säga?
”Följ ditt hjärta, pojk.” Så sade Ragnar till honom när han

var barn: ”Låt inte någon annan bestämma över ditt liv.”
Ryggen, tänker Peter. Slappna av ryggen.
Vad är det för konst att lyfta 200 kilo jämfört med att säga

det som finns där djupt inne någonstans?
”Jag är så ledsen att jag försvann.” Orden stockar sig. ”Men

jag är här nu och jag lovar att jag ska ta hand om Eira… ”
Det rycker och knycker i Peters ansikte.
Ragnar blir suddig. Peter blinkar, sväljer och ser ner på sin

ryggsäck som ligger på golvet. Han tänker på chokladen han
köpt för att ge till Ragnar.

Ragnar äter nog inte något längre.
Tårarna bränner och blir en flod.
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STOCKHOLM

Har han kommit rätt? På andra sidan gatan finns en liten park
med ett par bänkar. Inga löv på buskarna. Ett tunt snötäcke
täcker trottoaren. Någonstans längre bort bullrar storstaden,
men på den här undangömda lilla,  branta  gatan står  tiden
stilla.

Peter står framför en stängd dörr. Han trycker på knappen
igen. Hans hjärta dunkar. Hit har han kommit. Till en storstad
i ett annat land. I hamnen står båten hem. Han kan när som
helst vända om och gå sin väg.

”Hej, är du Peter?”
En kortklippt kvinna i sextioårsåldern nickar som om hon

vet vem han är.  Peter har sett Marie Lazou på bild och ler
igenkännande.  Marie  ser  annorlunda  ut  i  verkligheten  och
skorrar lätt på sina r.

Hon plockar fram en nyckel och låser upp dörren.  Peter
tvekar. En brant trappa leder nedåt. Vart är han på väg?

”En trappa till ditt inre, kanske”, säger Marie. ”Varsågod.”
Hon går före, mjukt som en katt. Längst nere finns en liten

hall med skor på golvet och några jackor på en klädhängare.
Marie hjälper Peter att ta av ytterjackan. Han är fortfarande
stel i ryggen efter operationen. Det känns ovant. Han kan inte
påminna sig om att någon läkare eller fysioterapeut han varit
hos skulle ha hjälpt honom med jackan.

De går in i ett stort, ljust rum. Peter ser ingen utrustning,
och inte heller någon massagebänk.  Ska hon inte behandla
honom? Det enda som finns på det ljusa trägolvet är några
hopvikta vita filtar, små kuddar, färggranna bollar i en korg
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och mindre bollar som ser ut som kork i en annan korg. Mitt
på golvet står två stolar, mitt emot varandra.

Marie sätter sig på den ena och Peter på den andra.  De
betraktar varandra. Hennes ögonbryn är lite höjda, som om
hon skulle vänta på att Peter ska säga något. Blicken är lugn.

”Jaha, här är jag då…” är det enda Peter lyckas säga.
”Var det svårt att hitta hit?” frågar Marie.
”Nej, inte egentligen. Jag har varit i Stockholm förut.” Men

inte  ensam,  tänker  Peter.  Han har aldrig rest  ensam förut.
Han har alltid följt någon annan, oftast pappa. Pappas planer
har alltid varit minutiöst  planerade. Han måste erkänna för
sig  själv  att  det  kändes  skrämmande  att  åka  iväg  på  egen
hand.

”Nu åker du”, sade Elsa bestämt när han ringde henne. ”Du
ångrar dig om du inte far till Stockholm. Gör det direkt.”

”Varför vill du delta i en kurs?” frågar Marie.
”Jag... jag har haft en massa skador… En mycket god vän

rekommenderade dig”, svarar Peter.
”Och du? Vad tänker du?”
”Hm. Jag har nyligen gått igenom en ryggoperation. Jag vill

väl att kroppen ska börja fungera igen.”
”Det vi jobbar med här är att lära känna kroppen. Det är

ingen behandling eller terapi.”
”Jag har gått hos massor av fysioterapeuter och läkare. Jag

vill prova något nytt.” Ärligt talat vet Peter inte vad han vill,
men Marie nickar.  Peter lyfter upp sin ryggsäck och börjar
rota i den.

”Jag har några röntgenbilder med mig”, börjar han.
”Det behövs inte. Hur många diagnoser har du fått?”
”Diskbråck i ryggen. En axelskada, högra bicepssenan slets
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nästan av. För hjulbent och stel i övre ryggen, och överrörlig i
nedre ryggen.”

”Tror du något blir bättre om jag försöker hitta ytterligare
något fel på dig?” Marie ser honom i ögonen. Peter lägger ner
ryggsäcken. Det finns ett bestämt drag bakom vänligheten. Är
det för att hon är från Frankrike? Gunnar hade som vanligt
åsikter: ”Om hon är fransk är hon en bitch. Fransmän är alla
stroppiga.”

”Du blev lite osäker”, säger Marie. Hon lutar sig framåt och
fortsätter: ”Vad jag ser framför mig är en ung, frisk och stilig
man. Om du är nyfiken på din kropp och dig själv och hur du
fungerar kanske den här kursen är något för dig. Men om du
letar efter någon som ska bota dig, berätta hur du ska leva
eller lösa dina problem, så är du på fel ställe.”

Peter stirrar förvånat på henne.
”Jag vill vara tydlig med det här”, nickar Marie.
Plötsligt känns hon skrämmande, men han vet inte varför.

Men tanken att åka tillbaka till Finland utan att delta i kursen
skulle kännas som ett nederlag. Vad kunde han säga till Elsa?
Plötsligt blev han, ett berg av muskler, rädd för en Marie?

Marie reser sig upp och säger:  ”Bra.  Ska vi  börja? Lotta
kommer strax.”

Marie talar lågt men tydligt: ”Kan ni lägga korkbollen mitt
under högra hälen? Bra. Nu kan ni börja massera hälen mot
bollen. Ingen brådska. Resten av foten vilar på golvet.”

Peter grimaserar lätt.  Hans bara häl  känns öm mot den
lilla hårda bollen.  Lotta står ett par meter ifrån och stönar
medan hon masserar hälen mot bollen. Hennes mun formar
ett O och ögonen är uppspärrade som hon skulle vilja skrika.

”Aj, aj, aj, hur kan det göra så ont?” suckar hon.
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”Ni kan minska trycket på bollen om det gör för ont. Om
det gör ont betyder det bara att musklerna i foten är spända.
Tänk att bollen är som en pensel och ni vill måla hela hälen,
fotvalvet, trampdynan och tårna”, fortsätter Marie.

Peter har lust att skrika när hans fotvalv rullar på bollen.
Det  inre  fotvalvet  är  som  en spänd sträng.  Han biter  ihop
tänderna så att käkarna knakar.

”Det är onödigt att bita ihop tänderna, det hjälper inte… ”
Peter hör orden, men vill inte lyssna. Jäkla kärring, tänker

han. Vafan ska hon ha oss och göra det här för?
”Glöm inte tårna. Ta tid på er.”
Peter suckar. Hur länge vill hon att de ska gnida foten mot

bollen? En timme?
”Sååja. Det är säkert bra. Nu kan ni lägga ner högra foten

på golvet och bara vänta. Vad känner ni?”
Peter lägger högra foten bredvid den vänstra. Vad känner

han? Lättnad, han slapp bollen, men högra fotbottnen börjar
kännas varm. Lotta skrattar till:

”Högra foten är mycket plattare och bredare!”
Det stämmer. Foten vilar mot golvet, platt som en ankfot.
”Kan ni luta er framåt, utan att runda ryggen, luta er från

bäckenet.  Låt  händerna  sakta  komma  ner  mot  golvet.  Hur
känns det?”

Peter tvekar. ”Jag vet inte om jag borde”, säger han. ”Luta
framåt menar jag. När jag har opererat ryggen.”

”Du gör som du vill.”
Lotta skrattar igen: ”Titta på mina händer!”
Peter stirrar på Lottas händer.
Den högra når golvet.  Vänstra  handens fingrar är några

centimeter ifrån.
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”Om musklerna  i  foten slappnar  av,  slappnar  benet  och
ryggen också av. Kroppen är en helhet”, förklarar Marie. ”Hur
är det med dig, Peter?”

”Jag vet inte. Jag menar högra foten känns nog plattare… ”
Marie nickar.
”Det kan ta tid att känna efter vad som händer i kroppen.

Det är lite som att försöka fotografera ett ovanligt djur. Man
sitter i skogen och väntar. Kanske man måste komma tillbaka
nästa dag, nästa vecka, nästa år. Det behövs tålamod.”

Hon flummar,  tänker Peter.  Så skulle  Gunnar  säga,  men
Elsa skulle hålla med och säga att hon talar i metaforer.

Marie avbryter: ”Kan ni spreta med högra lilltån? Få den
att gå mera mot höger?”

Peter försöker. Ingenting händer. Han försöker igen. Hur
kan det vara så svårt? Han hör Marie fråga om det kan vara
endast högra lilltån som rör sig, även om det skulle vara bara
en millimeter. Peter spänner skinkan, låret, vaden. Men lilltån
sitter envist fast vid de andra tårna.

”Varför måste lilltån kunna röra sig?” Han låter frustrerad.
”Ingen tvingar dig att röra på lilltån, men lever vi verkligen

för fullt om det finns muskler i kroppen som är nästan döda?”
Peter glor på sina nakna fötter. Han kan inte komma ihåg

när han senast skulle ha tittat på dem.
Bägge lilltårna är lite inåtböjda, de är hårt fastklistrade vid

följande tå. Spelar det verkligen någon roll om de rör sig eller
inte?

”Om lilltån inte rör sig betyder det att det finns stelheter
högre upp i  benet”,  säger Marie som om hon skulle ha läst
Peters tankar. ”Vi kan öppna upp stelheter i benet och ryggen
genom att röra på lilltån”, fortsätter hon.
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”Och  dessutom,  om  vi  står  stadigt  på  våra  fötter  vet  vi
bättre vad vi vill i livet.”

Peter sneglar på henne. Marie ler.
”Har du någonsin sett en gorilla trippa på tårna? Nej, jag

tänkte väl det. Att inte stå stadigt på jorden skapar förvirring
i hjärnan och nervsystemet. Man blir nervös och rastlös.”

Marie reser sig och ställer sig nära Peter.
”Sträck på tårna utan att lyfta dem från golvet. Spreta med

dem, som era fötter skulle vara en solfjäder.”
Peter känner hur värmen stiger i kroppen och sprider sig

hela vägen upp i nacken. Hur kan det vara så ansträngande
att röra på tårna? Ett vagt illamående börjar åka runt i hans
mage.

”Vila om det känns för ansträngande”, säger Marie. 
 Peter känner en svag doft  av någonting  bekant.  Är det

cigarr? Luktar fysioterapeuten Marie Lazou verkligen cigarr?
”Är det svårt att stå med hela fötterna på golvet?” frågar

Marie med mycket låg röst.
”Joo, jag vet inte, jag har ingen kontakt med dem.”
”Kanske har du sprungit undan någonting i hela ditt liv?”
Det snöar lätt när Peter efteråt vandrar genom staden. En

kall snöflinga träffar hans panna.
Snöade det inte där utanför baren? När han stod på den

kalla trottoaren framför Mikko och frågade om Mikko kom
ihåg honom. Mikko tvekade först men sade sedan: ”Aj joo, lill-
Pete, Gonas brorsa. Fan vad stor du har blivit. Bodar du eller
något?”

”Payback-time!”
Sade han inte så när han slog? Trots att han var full minns

han  hur  det  kändes  i  hans  händer  när  de  träffade  Mikkos
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ansikte,  och hur blodigt Mikkos ansikte var när han låg på
trottoaren. Peter känner hur magen drar ihop sig.

Det känns overkligt att tänka på vad som hände den där
kvällen.  Kunde han verkligen slå folk?  Och hur var det med
gaphalsen Piltti? Han som jäklades med Ole. Han flinade bara
när Peter sade till honom att han har jävlats med fel kille.

Peter tappade besinningen och slog honom i magen. Piltti
rosslade när han föll ihop. Peter lyfte upp Piltti som en säck
hö och var på väg att kasta honom i ån. Vad tänkte han på?
Vad skulle ha hänt om han kastat Piltti i ån?

”Vad håller du på med?” Elsas vackra ögon, mera besvikna
än arga.

Krampen i magen blir värre. Peter stannar. Han var alltid
full när han blev våldsam, men är det en ursäkt? 

”Har din pappa någonsin slagit dig?” frågade Elsa en gång.
Peter sade nej. Men nu vet han, att han ljög eller förträngde
sanningen. Pappa slog Peter med ett bälte den där gången när
grannen  klagade  på  att  Peter  kastat  snöbollar  in  genom
hennes öppna fönster.

Pappas stora händer, långa fingrar, beredda att slita i hår
och kläder om man inte gjorde som han sade.

Peter börjar sakta gå igen. Han tar fram sin mobiltelefon
och klickar fram meddelandet han fick från Fleksnes igår. Det
får honom att le. Fleksnes är IT-expert  i en stor firma, men
han är fortfarande tokig i filmer. Meddelandet handlar om en
ny film han sett. Där fanns en figur, som påminde honom om
Peter. De har inte setts på många år, inte sedan Peter flyttade,
men Fleksnes har inte glömt honom.

Peter skriver: ”Vi går på kaffe så fort jag är i Finland igen.
Hälsningar från ett snöigt Stockholm.”
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BALKONGEN

Marie Lazou sitter framåtlutad på en liten pall med korsade
ben. Ena armbågen vilar mot det ena knät.

”Är det verkligen hälsosamt att sitta så där?” vågade Lotta
fråga en gång. Marie höjde på ögonbrynen och såg frågande
ut.

”Jag menar med benen i kors”, fortsatte Lotta. ”Borde man
inte sitta med bra hållning?”

”Man blir galen av att hela tiden tänka på hur man sitter,
står och går. Är det inte bättre att lita på sin kropp?”

Peter  möter  Maries  blick  och  ler.  Under  de  två  år  han
pendlat mellan Finland och Sverige och gått på hennes kurser
har han lärt sig att hon inte alls är som alla andra. I början
tyckte han att Marie var konstig. Han visste inte riktigt varför,
men Lotta satte ord på hans känsla.

”Det går inte att tämja henne”, skrattade Lotta. ”Man kan
inte imponera på henne med någonting. Det går inte att dra
en roll. Hon ser rakt igenom en. Kristallklart.”

”Varför ger du inga råd, hemläxor eller träningsprogram?”
frågade Peter en eftermiddag  då de klädde på sig i  hallen.
Marie virade en tunn orange scarf  kring sin hals. Hon höjde
sina ögonbryn med den bestämda minen som fortfarande får
Peter att rycka till.

”Du säger inte om vi ska göra rörelser hemma eller inte,
eller hur ofta vi ska göra rörelser eller vad vi borde undvika.
Sådana saker”, fortsatte Peter.

”Vill du hitta din egen kropp och de svar som finns i dig
själv, eller vill du bara göra det någon annan säger?”
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Peter hade inget svar, men frågan snurrade i hans huvud.
Var det så han alltid hade gjort, följt någon annan? Alla de där
berömda som Rich Gaspacci. Masa Keränen... listan var lång.
Hade han alls lyssnat på sig själv? Han var ju helt övertygad
om att han hellre skulle dö än sluta lyfta tyngder.  Men nu
kändes det inte längre så. Vad ville han egentligen? Vem var
han egentligen?

”Det är nog lättare att ha ont än att se ärligt på sig själv”,
funderar Lotta.

Ljuset från fönstren lyser upp det stora födelsemärket på
hennes kind. I går berättade Lotta att hon alltid har avskytt
födelsemärket, att hon känner sig missbildad. Nu tycker Peter
att fläcken är vacker. Skulle Lotta vara just Lotta utan den där
fläcken?

”På något sätt var det lättare att ha ont i ryggen än att ha
ångest”, fortsätter Lotta.

Vänta.  Har Lotta också haft  ångest?  Det rycker i  hennes
ansiktsmuskler. Ena benet är rakt och det andra är böjt. Hon
håller händerna runt det böjda benet och vaggar lätt fram och
tillbaka.

”Nu när jag inte längre har så ont i ryggen har jag ångest
istället. Det är konstigt, jag känner mig mjuk och lugn, men
samtidigt har jag ångest. Vad beror det på?”

Lottas ansikte är allvarligt men fridfullt.  Naket på något
sätt,  tänker Peter. Nästan som en mask skulle ha ramlat av
det. Peter minns hur Lotta i början ständigt log. Men det var
ett spänt leende som inte nådde ögonen.

”Ge inte upp”, säger han till sin egen förvåning. ”Du ser så
mycket lugnare ut. Något i ditt ansikte har förändrats.”

Lotta ler och leendet når ögonen.
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Peter står i hallen, på väg ut i stadsvimlet. Marie lägger en
hand på hans axel och ler uppmuntrande:

”Det är väldigt kul att jobba med dig, Peter.”
Peter känner den svaga cigarrdoften och rynkar på näsan.

Omedvetet. Marie ser rörelsen.
”Hoyo  de  Monterrey”,  säger  hon.  ”Kubansk  cigarr.  Jag

röker en ibland.”
Peter ser framför sig Marie med en tjock kubansk cigarr i

munnen. Han måste le.
”På riktigt? Röker du cigarr?”
”Ibland. Har du smakat någon gång?”
”Aldrig.”
”Om du har lust kan jag bjuda dig på en cigarr. Jag bor inte

långt härifrån. Du kan komma och ta ett bloss med mig.”
Menar hon allvar? En cigarr? Hur passar det in i arbetet

med kroppen? Marie läser hans tankar. Hon säger:
”Många av de mest neurotiska människor jag jobbat med

har varit hälsofixerade. De vill äta perfekt, motionera perfekt
och så vidare. De har skapat ett fängelse åt sig själva. Deras
kroppar har blivit lika spända som deras spända tankar och
krav på hur de ska vara.”

Marie öppnar den tunga dörren. Kall luft väller in.
”Ibland tänker jag, att kanske måste vi våga leva lite farligt

också. Leva helt enkelt.”
*
Peter  håller  den  tjocka  cigarren  i  handen  och  tar  ett

försiktigt bloss. Cigarrsmaken och doften fyller munnen och
näsan.

”Jag brukar låta röken åka runt i munnen. Låt smaken fylla
den”,  säger Marie,  som sitter bakåtlutad i  en solstol  ute på
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balkongen och puffar på sin cigarr. Peter tänker på Ragnars
piprök. Han känner en stark känsla i bröstet, den dyker upp
ofta nuförtiden. Det är som om allt det han inte velat känna
nu bara bubblar upp.

”Inte så illa”, säger han till Marie. ”Jag är överraskad. Det
är inte varje dag en kvinnlig hälsoguru bolmar cigarr.”

”Hälsoguru?” Marie skrattar. ”Det är det sista jag vill vara.
Jag tycker att människor ska få hitta sina egna svar och vägar.
Steget är inte långt mellan en guru och en fanatiker.”

De puffar under tystnad en liten stund. Det enda som hörs
är det svaga bruset från trafiken nedanför.

”Jag har funderat  på din fråga om din bästa väns bror”,
avbryter Marie tystnaden. ”Jag tror inte att du kan säga till
honom vad han ska göra,  och kanske inte ens komma med
goda råd. Om han inte vill lyssna så lyssnar han inte. Kanske
det är livsviktigt för honom just nu att lyfta tyngder.”

”Det var det för mig också”, nickar Peter. ”Det var mitt sätt
att överleva.”

”Kanske kan du bara finnas där för honom?”
Peter suger på sin cigarr och ser hur det glöder i ändan på

den. Hur kan han bara finnas där för Eetu?
”Jag vet inte om jag vet hur man gör.” Peter låter osäker.
Då slår det honom. Hur var det Ragnar gjorde? Varför sögs

Peter alltid till honom som en magnet? Ragnar sade aldrig till
honom hur han skulle vara. Ragnar bara var. Han drog ner
hakan en aning och tittade under sina buskiga ögonbryn när
han lyssnade på Peter.

Marie tittar på sin cigarr som har slocknat.
”Märkligt. Epicure brukar inte slockna i mitten.” Hon lutar

sig framåt, tar gaständaren från bordet och lägger lågan mot
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cigarren, samtidigt som hon puffar häftigt. Ändan på cigarren
börjar glöda igen.

”Såja”,  säger  hon  och  lutar  sig  bakåt.  ”Jag  blev  väl  för
avslappnad i munnen.” Hon fortsätter:

”Att lyssna, att verkligen lyssna, är ofta det allra svåraste.
Jag tror att man först måste kunna lyssna på, och se sig själv.
Du är på god väg.”

”Jag  vet  inte.  Emellanåt  känner  jag  inte  igen  mig  själv.
Förut skämtade jag alltid, nu känner jag mig ofta ledsen... ”

Marie blåser ut ett par runda rökmoln. Avlägsna sirener
skär genom det matta trafikbruset. Marie sträcker lite på sina
ben och rättar till filten hon lagt över dem.

”Förstås skulle jag kunna säga till dig att det är en kamp
mellan den du är och den du tror att du vill vara.”

Orden sjunker in i  Peter.  Han kommer inte på något att
säga. Marie reser sig:

”Nej, nu måste vi ha lite dryck också.” Hon lägger cigarren
ner för att vila mot askkoppen på bordet och försvinner in i
lägenheten.

Peter bolmar på sin cigarr. Han känner sig helt tom. Marie
kommer ut på balkongen med en bricka med två små glas och
en flaska calvados.

”Vi dricker franskt i dag”, säger hon och räcker ena glaset
till Peter. Hon höjer sitt glas och säger à votre santé. Peter tar
en  försiktig  klunk.  Den  starka  smaken  fyller  munnen  och
bränner i halsen.

”Ibland brukar föräldrar fråga mig om de kan komma till
mig med sina barn. De säger att deras barn är styva och har
ont och behöver fysioterapi.”

Marie tystnar.
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”Vad gör du då?”
”Jag säger att jag tror att om vuxna jobbar med sig själva

löser sig också barnens problem.”
”Så du säger att om jag jobbar med mig själv påverkar det

också människorna i min omgivning?”
”Det blir nog bra med pojken ska du se.  Du kommer att

vara ett bra stöd för honom.”
*
Peter och Lotta sitter på 7-Eleven och äter en snabblunch.

De ser på folket som skyndar förbi på trottoaren utanför. Alla
verkar ha bråttom, de rusar framåt med telefon i handen eller
blicken fäst mot något fjärran mål.

En medelålders man i lång svart  rock och portfölj rör sig
mellan fotgängarna som en slalomåkare.

En kvinna med barnvagn kommer över gatan och mannen
är tvungen att bromsa in sin framfart.

Mannens panna rynkas.  Hans mun formar orden: ”Jäävla
barnvagn!”

Peter skakar på huvudet. Var han också så där?
”Mår du bättre nu?” frågar han av Lotta.
”Jadå, det tar sig. Du då?”
”Jag vet inte riktigt. Emellanåt är jag enormt ivrig. Som om

jag skulle ha hittat en ny styrka. Men så drabbas jag av tvivel
och vill hoppa av alltihopa. Börja lyfta skrot igen. Som förr. ”

Lotta väntar med blicken fäst på Peter.
”Jag har inte haft någon kontakt med mina gamla vänner”,

fortsätter  Peter.  ”Jag  vet  inte  varför.  Jag  har  försökt  träna
några gånger, men det är som om kroppen skulle protestera
direkt. Jag blir spänd och styv, nästan illamående.”

”Huvudet vill en sak och kroppen en annan?”
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”Exakt. Men jag bara måste komma hit på kurs. Varför vet
jag inte.” Peter rycker på axlarna.

”Kanske det är din kropp som vill. För mig känns det som
om kroppen, eller vad det nu är, skulle styra mig hit.”

Peter ser på sina bara armar. Han kavlar automatiskt upp
ärmarna när han sätter sig. Underarmarna är ännu kraftiga.
Som då han lyfte stenen på skolgården. I åttan var det visst.

Solen värmde då han vandrade över skolgården mot de
andra pojkarna. Tom visslade: ”Visa hauis!” Peter ignorerade
hans kommentar. Det gällde att verka som om han inte skulle
vara medveten om att han har svällande armmuskler.

”Inga e tåkå dä muskler starka”, sade Andersson.  Det var
en utmaning. Peter pekade på en stor sten en bit ifrån.

”Vad  får  jag  om  jag  lyfter  den  där?”  Andersson  och  de
andra skakade på huvudet.

”He klarar do inga!” Peter ställde sig framför stenen och
böjde benen. Fingrarna sökte grepp, underarmarna svällde.
Känslan när han lyfte stenen och de andra bara gapade, var
den inte fantastisk? Vad skall han ersätta den känslan med?

Peter ser sin spegelbild i fönstret. Axlarna och bröstet har
sjunkit ihop. Förra veckan speglade han magen och tänkte att
han borde nog börja leva på grynost, fisk, ris och grönsaker
igen. Men Lotta avbryter hans tankar:

”Varför går du inte en utbildning och blir terapeut?”
Peter ser förvånat på Lotta. Hennes blick är allvarlig.
”Menar du det?” Peter skrattar till. ”Det skulle jag aldrig ha

tänkt att  jag kan.  Men någon sade samma sak till  mig helt
nyligen.”

”Säkert en klok person.”
”Javisst är hon det, vis som Ronja Rövardotter.”
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Saknaden slår Peter som en hammare. Han skulle vilja ha
Elsa  här,  just  nu.  Han älskar  hennes  leende,  hennes  ögon,
hennes burriga hår. Han älskar hur hon rör sig, hur hon talar,
hennes  häftiga  humör  och  utstående  öron.  Han  älskar
fräknarna som dyker upp runt näsan på sommaren, hennes
doft. Han älskar hela Elsa. Allt, allt.

”Vad händer?” undrar Lotta förvånat.
”Det gick plötsligt upp för mig vad det är att älska en riktig

människa”, säger han. ”Inte en fantasi, utan en riktig person
av kött och blod. Med alla fel och brister.” 

”Det är något helt annat än att älska en drömbild. Riktiga
människor är  jobbiga och ofullständiga.”  Lotta  sväljer  sista
biten av sin hot dog. Peter kastar en snabb blick på klockan.

”Dags att gå tillbaka”, säger han. De går ut på gatan.
”Den där personen, den riktiga människan du insett att du

älskar, vad heter hon?” frågar Lotta.
”Elsa.”
”Det är aldrig för sent, hördu. Min man Niklas och jag var

tillsammans redan när vi gick i skolan. Sedan tog det slut för
vi var alltför unga, och vi träffades inte på många år. Men så
sågs vi igen och märkte att gammal kärlek rostar aldrig.”

Peter nickar. Kanske det inte är för sent för honom heller.
Senast han pratade med Eetu frågade Eetu plötsligt:

”Varför är inte du ihop med Elsa?”
”Hon är ju med Antti.”
”Nå jåå, men det går inget vidare.”
Plötsligt ropar Lotta till: ”Vad har hänt där?”
Blinkande sirener. En man ligger på gatan. Sjukvårdare på

knä, de försöker få liv i mannen.
Peter känner igen honom. Svart rock och portfölj.
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SKROT

Rädslan kryper i kroppen varje natt. Den börjar lite kittlande
någonstans långt inne och sprider sig till armar och ben. Den
griper tag i Peters hjärta och får det att slå fortare. Han ligger
och stirrar upp i det mörka taket. Vad är det? frågar han. Vad
vill  rädslan  berätta  för  mig?  Känslorna  kommer  ju  inifrån
honom  själv.  Inte  utifrån.  Varför?  Vad  var  det  Lotta  sade?
Ryggont blir ångest. Kan det stämma?

Den förföriska rösten börjar igen viska i hans öra: ”Hoppa
av.  Det här är  inte för dig.  Pappa har rätt.  Det finns  ingen
framtid i det här. Visst tycker du också att det är lite fjolligt?
Skämdes du inte när pappa sade att det bara är medelålders
tanter som går på sådana där kurser? Du vågar inte ens ringa
dina gamla vänner och berätta vad det är du håller på med.”

”Var inte livet förut ganska  trevligt trots allt?” fortsätter
rösten  inne  i  hans  huvud.  ”Se  hurdan du  håller  på  att  bli.
Allvarlig  och  ledsen.  Vad  har  blivit  bättre?  Monstret  finns
fortfarande.  Var det  inte  borta  när du var i  ditt  livs  form?
Varför kan du inte bara återgå till den killen du var i början
av gymnasiet? Minns du? Du var inte rädd för någonting.”

Peter  lägger  händerna  på  sina  nedersta  revben.  Han
känner hur revbenskanten rör sig när han andas. Förut rörde
den sig inte alls.  Nu känner han hur den åker ner när han
öppnar munnen och andas ut. Nedre delen av ryggen trycker
mot madrassen. ”Vad är det för idé?” frågar rösten. ”Du får ju
bara mera ångest av att försöka andas sådär.”

Är det sant? Är det så farligt? Konstigt. Det känns både bra
och hemskt när ångesten kommer krypande. Den överraskar
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honom inte längre. Han fortsätter att andas med händerna på
revbenen och tänker ”låt den komma, låt den äta upp mig, jag
orkar inte kämpa emot längre, släpp ut allt bara”. Då börjar
den sakta avta. Peter somnar med händerna på revbenen.

Han vaknar av att  mobiltelefonen piper.  Han sneglar på
väckarklockan. 7:30. Det börjar vara dags att stiga upp. Han
tittar på mobilen. Elsa har skickat ett meddelande.

”Hur går det där? Eetu har börjat lyfta skrot. Han vill bli
lika  stor  och tuff  som du.  Hans  rum är fullt  av påsar  med
proteinpulver. Kan du prata med honom?”

Peter skakar på huvudet. Såklart. Eetu beundrar honom.
Han suckar. Vem var den första som kom emot honom, när
han  stapplade på sina kryckor ut  genom sjukhusets dörrar?
Elsa. Hon städade hans studentlya  då han själv inte orkade.
Hon dök upp med hans favoritmat,  äppelpaj med vaniljsås.
Hon var blek och hade svarta ringar under ögonen. Men hon
klagade inte.

Peter sätter sig upp och slår numret.
”Hej”, säger Elsa. ”Hur är det?” Låter hon trött?
”Jag  ska  prata  med  Eetu.  Men  det  är  inte  sagt  att  han

lyssnar på mig. Om han är som jag var så lyssnar han inte på
någon. Men jag ska prata med honom.”

”Tack. Han tycker att jag tjatar. Och mamma… ja, du vet.”
”Er pappa då?”
Elsa suckar högt: ”Han är alltid på resa. Han har inte tid

med oss längre, bara sin nya familj.”
Peter skulle  ha lust  att  säga:  ”Om du var här skulle jag

hålla dig i famnen.” Men det kan han väl inte? Elsa är ju med
Antti nu.

”Jag ska prata med Eetu. Jag ringer honom ännu idag.”
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*
”Hur  länge  har  du  gått  på  de  där  kurserna  i  Sverige?”

Malins  fråga  får  Peter  att  rycka  till.  Hans  blick  är  fäst  vid
fågelbrädet  utanför  köksfönstret.  En  koltrast  pickar  i  sig
smulor på marken under brädet. Peter vänder sig mot Malin.
Det korta, röda håret är rakat ovanför ena örat. Mamma sade
då Gunnar inte hörde: ”Gunnars Malin är nog ganska söt, men
varför har hon en så hemsk frisyr?”

”Ett år. Hur så?”
”Du har förändrats. Dina axlar ser annorlunda ut.”
”Du menar att Petes axlar är normala och klena som alla

andras nuförtiden”, skrattar Gunnar.
”Pete har nog magrat, men det är inte det jag menar. Du är

mera avslappnad på något sätt.” Malin ler mot honom.
Peter rycker på axlarna. De känns mjuka efter den senaste

kursen i Stockholm. Han minns fortfarande hur det kändes
att  ha  korkbollen mellan skulderbladet  och ryggraden,  hur
spända och ömma hans ryggmuskler var, och hur musklerna
slappnade av när han avlägsnade bollen. Han minns hur hans
rygg låg platt mot golvet. Det fyllde honom med motstridiga
känslor. Var han lättad?

Ja, det var han. Men det fanns också någonting tungt och
sorgset. Kan man känna lättnad och sorg på samma gång?

Efteråt kämpade Peter med att få ryggsäcken på axlarna
och svor för sig själv. Varför ska det alltid vara så krångligt att
få den på sig? Ryggsäckens remmar skar in i hans axlar och
han kände hur svårt det var att inte spänna nacken. Det var
nästan som att ha en tvångströja på ryggen. Men vad gör det,
tänkte han. Bara stå ut. Gå genom staden den där timmen det
tog att gå till hotellet i andra ändan av Stockholm.
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”Kommer du med tunnelbanan?” frågade Lotta.
”Näe, jag tänkte gå”, svarade Peter.
”Är  du  säker  på  att  det  är  bra  för  dina  axlar?”  frågade

Marie.
Gunnar avbryter Peters vandrande tankar.
”Du har faktiskt blivit ganska spinkig. Hur mycket har du

gått ner? Tie kilo?”
Peter suckar. Varför påpekar alla att han har magrat? Det

första  Tom ropade  när  han såg Peter  var:  ”Peteee,  du  har
blivit spinkig! Har du slutat träna?”

”Jag vet inte”, svarar Peter. ”Jag bryr mig inte.”
Varje gång han får kommentaren att han magrat vill han

gå tillbaka till gymmet och börja äta mera igen. Men samtidigt
vill  han inte förlora  den nya känslan han har i  axlarna.  De
oroliga myrkrypningarna han haft i axlar och nacke så länge
är äntligen borta.

*
”I  Stockholm på kurs.  Marie  Lazou  säger att  jag lämpar

mig för det här yrket. Funderar på utbildning. Hoppas ni mår
bra.”

Elsas svar kommer snabbt.  En smiley och tummen upp:
”Såklart! Du har det terapeutiska i dig. Problem med mamma,
men studierna går bra. Sköt om dig.” Hjärta.

”Ring mig när som helst om du vill prata”, skriver Peter
och  sänder  ett  stort  och  bultande  hjärta.  Skickade  han
verkligen ett  hjärta?  Vad håller  på att  hända med honom?
Gunnar eller pappa skulle aldrig skicka ett hjärta. Men han är
inte som de.

Det börjar regna. Peter vänder ansiktet upp mot himlen
och sträcker  ut  tungan.  Vattendroppar  träffar  tungspetsen.
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Han minns hur han som barn flydde ut på gården under kalla
och klara vinterkvällar, lade sig i snön och såg upp mot den
mörka stjärnhimlen.  Ögonen sökte efter ett bekant mönster:
Karlavagnen. Då han hittade den kände han sig lugn.

När försvann pojken som gärna lekte för sig själv, försjönk
i Astrid Lindgrens böcker, lyssnade på samma favoritlåt om
och om igen, älskade att vandra i naturen i hopp om att få se
något spännande djur,  bakade torrkaka och åt upp smeten,
lekte med vem som helst och skrev berättelser sida upp och
sida ner, bara för att det var roligt?

När blev det så viktigt att  vara framgångsrik,  snygg och
bäst?

När blev det viktigare hur han och livet ser ut, än hur han
och livet är i verkligheten?

Att bli vuxen... är det att bli som alla de där människorna
som rusar förbi, som mannen med portföljen? Är det sådan
man blir, när man ger efter för hur andra vill att man ska se
ut och vara? När började det kännas som att Peter skulle vara
fel?

”Sitt inte så där, rör inte, sluta peta på dig själv, gör inte
miner, lugna ner dig nu, du är så känslig, sluta springa, sätt
fart på då, söla inte, försök nu ens, fattar du inte? Lek inte så
där, var tyst!”

Det var som om ogillandet i blickarna och alla orden som
innehöll order skulle ha borrat in sig i hans kropp. Suckarna
vägde som osynliga, tunga säckar på hans axlar. Ibland fanns
det bara tomhet och tystnad som fick Peter att känna sig som
en övergiven astronaut i ett stort rymdskepp.
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ANSIKTET

Det stramar i  nacken och längre ner i  ryggen.  Peter nickar
snabbt, med små rörelser, om och om igen.

”Och nu kan ni skaka på huvudet som ni skulle vilja säga
nej.  Snabba,  små rörelser.  Som ett barn skakar på huvudet
när det inte vill vara med”, säger Marie Lazou.

Peter skakar på huvudet.
Det går lite  lättare.  Det  spänner  någonstans  under hans

bakhuvud.
”Och nu ja-nickningar. Kan ni göra rörelserna turvis, några

snabba ja, några snabba nej.”
Värst vad ja-rörelserna tar emot… Någonting dyker upp på

näthinnan... Peter stannar rörelsen. Vad var det? En obehaglig
känsla, en bild.

Ett ansikte. Buskiga grå ögonbryn.
Peter håller andan. Vems ansikte? Han är säker på att han

sett ansiktet. Sträng blick. Inte Ragnar.
Någon annan. Farlig.
*
Mammas förvånade röst: ”Nämen hej, hur har du det?”
”Bara bra.” Peter kramar telefonen i sin hand. ”Jag skulle

vilja fråga en sak.” Han blundar, försöker återkalla ansiktet.
Buskiga ögonbrynen. Blicken. Har han verkligen sett ansiktet
eller var det inbillning?

”När jag var liten... Umgicks vi med någon man som hade
stora, buskiga ögonbryn och såg sträng ut?”

Det blir alldeles tyst. Peter kan höra mamma andas.
”Du menar Ragnar?” frågar hon.
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”Nej, Ragnar låtsades se sträng ut, men var det inte.”
”Buskiga ögonbryn? Sträng? Ingen aning. Varför det?”
Peter ligger i hotellsängen och stirrar upp i taket med en

kudde under huvudet. Varför är hotellkuddar alltid så stora?
Den obehagliga känslan finns kvar. Inbillar han sig? Kan hans
hjärna ha hittat på ansiktet?

Han pratar lite om kursen och avslutar samtalet.
Mamma ringer tillbaka efter en timme. Peter suckar. Han

skulle inte orka prata med henne nu, de pratade ju nyss.
”Jag pratade med pappa. Han hälsar. Han kommer hem i

morgon.” Mamma låter ivrig. Peter kommer inte ens ihåg var
pappa är den här gången. Tyskland kanske?

”Jag frågade honom om han mindes någon med buskiga
ögonbryn och stränga ögon.”

Peter sätter sig upp i sängen: ”Och?”
”Han sade att det måste vara doktor Larsson. Neurologen

som undersökte dig när du var liten. Men kan du verkligen
komma ihåg det? Du var tre, kanske fyra år gammal.”

Peter blundar. Det dunkar bakom ögonlocken.
”Varför undersökte han mig?”
Peter vet, men han måste fråga. Han har hört så ofta, att

han var hos en neurolog som barn. Men han hade ingen aning
om att han kunde ha några minnen av det.

Marie  påminner  ibland: ”Kroppen  glömmer  ingenting.  I
våra muskler finns minnet av det som förorsakade stelheten
kvar.” Gunnar skulle skratta om han hörde det.

”Ja, du vet”, mamma låter osäker. ”Pappa var orolig. Han
tyckte att du lekte konstigt.”

Orolig, tänker Peter. Så var det alltid.
Pappa ville, pappa tänkte, pappa gjorde. Men mamma då?
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Hon var alltid någon annanstans. Hon var hemma, men i sin
egen värld.  Hon hackade på sina tangenter eller låg bakom
stängda dörrar med huvudvärk.

”Vad hände hos neurologen egentligen?”
Mamma suckar: ”Måste du bli så arg, Peter?”
Han känner hur trycket bakom ögonlocken ökar och får en

plötslig impuls att kasta telefonen i väggen. Om han nu höjer
rösten vet han vad det leder till. Pappa ringer om några dagar
och frågar varför Peter måste vara så elak mot mamma: ”Hon
har mått dåligt efter det.” Precis så kommer pappa att säga
om Peter nu öser sin ilska över mamma.

”Jag är inte arg”, säger han. ”Men något hände där.”
”Inte vad jag vet. Han undersökte dig och sade att du nog

är normal. Du fick sova på hans mottagning och han tittade
på din hjärnfilm. Du får prata med pappa om det.”

Förstås minns mamma inte. Det har väl aldrig intresserat
henne speciellt mycket. Lika lite som allt annat Peter sysslade
med.  Pappa  vill  han inte  prata  med.  Det  leder  bara till  en
föreläsning om hur duktig pappa var, som förstod att ta Peter
till neurologen.

”Tack och god natt”, säger Peter och knäpper av samtalet
innan mamma hinner säga något mer.

Larsson. Ulf Larsson. Varifrån fick han namnet? Det bara
dyker upp någonstans inifrån. Peter söker på nätet och får
genast flera träffar. Han stirrar på buskiga ögonbryn och ett
ansikte som stelnat i en ilsken min.

”Så det är du som spökar i min nacke”, säger Peter lågt och
känner nästan  sympati för  mannen på bilden. Vad har han
varit med om, som gjort att hans ansikte stelnat i en så hård
mask?
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Telefonen ringer igen. Mamma än en gång. Peter stänger
av telefonen. Han lägger sig på rygg och blundar. Hur många
dagar månne det  tar  innan pappa ringer  och frågar  varför
han varit oförskämd mot mamma?

Han ska ringa mamma igen i morgon. Nu behöver han vara
bara med sig själv. Han blundar. Ilskan väller upp.

Hur kunde de lämna en liten treåring ensam hos en sträng
gubbe?

Han måste ha varit skräckslagen för Larsson och inför alla
testerna han utsattes för.

Peter sätter sig upp och söker efter Larsson igen på nätet.
Ansiktet väcker fortfarande mera medkänsla än rädslor hos
honom.

Kanske doktor Larsson inte alls var farlig egentligen?
Kanske har Larsson fått agera syndabock i hans värld som

barn, men det egentliga monstret är någonting helt annat?
Han lägger sig igen. Pappa och mamma hade fel. Insikten

virvlar upp i hans medvetande.
De hade fel. Jag var inte konstig, tänker Peter. Jag var det

de är rädda för. Det är ju de som alltid varit rädda för att vara
annorlunda,  att  inte  verka  perfekta  i  andras  ögon.  Det  är
deras rädsla jag bär på. 

Han somnar slutligen. Armarna kramar kudden hårt, hårt.
Han  drömmer.  Han  ligger  på  britsen  hos  neurologen,

ensam och rädd. Det är mörkt i rummet och han fryser. Han
skriker, men ingen kommer.

Ingen utom monstret.
Kallt mörker under fötterna.
Bubblor  omkring,  bubblor  som söker sig  uppåt  mot det

ljusa ovanför hans huvud. Han får inte luft, han får inte luft…
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Peter slår upp ögonen.  Hans bröstkorg pumpar upp och
ner.  Den  förbaskade  mardrömmen  igen.  Mellangärdet  gör
ont.  En hårt knuten hand öppnar sig.  Kan det göra ont  att
slappna av?

Peter lägger ena handen på solarplexus och trycker lätt.
Den där knuten han haft där inne någonstans. Kan den bero
på att han höll på att drunkna som barn? Är det därför han
drömmer att han sjunker?

En tung suck skär igenom mörkret.  Peter känner genast
tyngden på sin högra axel. Han ser på monstrets rygg, på det
vågiga svarta håret.

Monstret suckar igen. Vad vill det egentligen? Orkar han
kämpa emot det längre?

”Varför suckar du?” frågar Peter.
Monstret vänder ansiktet mot honom. Läpparna är svarta

streck och de vattniga, matta ögonen stirriga.
Är det här vad han varit rädd för? Fulhet?
Peter möter monstrets blick.
Han blinkar. Handen på hans axel är borta.  Han ser bara

konturerna av monstrets kropp.
Monstret reser sig och vänder ryggen mot Peter.
Sedan är det borta.
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VILLAN

Peter, pappa, mamma, Gunnar och Malin sitter runt det stora
köksbordet. Peter stirrar på den ljusa, släta bordsduken. Inte
en fläck. Han märker att han biter ihop tänderna. Mamma har
gnisslat  tänder  så  länge  han  kan  minnas.  Hon  sover  med
bettskena för att hon på natten inte ska gnissla sönder sina
tänder. Hennes knutna högra hand vilar på bordet.

”Jaha, vad var det du ville berätta?” frågar pappa.
Peter öppnar munnen lite och låter tungan lägga sig. Han

känner  hur  spänningen  i  käken  lättar:  ”Jag  har  hoppat  av
studierna vid universitetet. Jag tänker inte doktorera.”

Alla stirrar på honom. Vi är tillbaka i barndomen, tänker
Peter. Han är den lilla pojken igen. Pojken som inte ville tävla
i löpning. 

”Säg inte att du tänker åka till Sverige flera gånger på den
där… på den där… fransyskans kurser”, får pappa fram.

”Det är precis vad jag tänker göra. Jag kommer att åka till
Stockholm och Paris i två år framåt.”

”Hur ska du ha råd med det?” undrar Gunnar.
”Sverre och jag har börjat jobba för Limpan.”
”Limpan?”  Pappa  spärrar  upp  ögonen.  ”Han  som  fäller

träd och städar folks trädgårdar?”
”Precis. Han behövde två raska och starka karlar.”
”Jag trodde du inte träffade Sverre mera.” Mamma suckar.
 ”Han har flyttat tillbaka från Österbotten.”
”Men inte är det ju någon framtid i det där. Det är ingen

ekonomisk trygghet i det.” Pappa låter upprörd.
”Vi får se. Just nu tänker jag göra så här.”
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”Det är strongt”, säger Gunnar plötsligt. ”Strongt att våga
göra det du vill. Ärligt talat trodde jag inte det om dig.”

Mamma stirrar på kaffekoppen, snurrar den.  Välvårdade,
rödmålade naglar. Hon ser fundersam ut.

”Kanske det är rätt så”, säger hon med låg röst.  ”Du har
alltid varit lite annorlunda. Du var så känslig när du var liten.”

Peter känner hur någonting börjar koka inne i honom. Ett
välbekant  dunkande  i  pannan  bakom  ögonen.  Han  sluter
ögonen och andas in och ut. Lugn, bara lugn.

”Vad betyder det att vara känslig? Det fick jag alltid höra.
Du är så känslig. Sjåpa dig inte. Struntprat!”

”Nå, nå” säger pappa. ”Nu ska vi inte brusa upp.”
Pappas ögon är oroliga och ansiktet är stelt som en mask.

Ögonbrynen går upp och ner. Han tror att han har kontroll
över situationen, tänker Peter. Men inte över sitt ansikte.

”Det viktiga är ju hur saker och ting ser ut utåt, eller hur?”
säger Peter med lugn röst.  ”Livet ska vara som bordduken.
Fläckfritt. Men under duken finns rispor i bordet.”

Pappas fingrar kramar bordets kant. Gunnar stirrar ner i
bordet. Malin vet inte vart eller på vem hon ska titta.

”Ni har lärt mig att känslighet är svaghet”, fortsätter Peter.
”Att vara normal är att förtränga känslor. Det är bättre att gå
omkring och ha en massa fysiska krämpor i stället.”

”Peter!”  Mammas  ögon  är  oändligt  sårade.  Gunnar  ser
bort. Det rycker i pappas ansiktsmuskler.

”Sverre plockar upp mig strax”, säger Peter. ”Vi ska rensa
en skog idag. Ni får fundera och besluta om ni vill fortsätta att
vara en del av mitt liv eller inte.”

Peter går ut och fyller sina lungor med den friska luften.
Kändes det bra att säga ifrån? Hans händer darrar lätt. Efter



170    Pontus Anckar

några dagar kommer han att tycka att han sade ifrån onödigt
hårt. Då hör han Gunnars röst bakom sig.

”Du har rätt. Konflikterna sopas under mattan i huset.”
”De kommer säkert aldrig att prata med mig igen.”
”Oroa dig inte. De är sårade en tid och sedan är allt som

vanligt igen.” Gunnar klappar Peter på axeln.
”Du har i alla fall mitt fulla stöd”, säger Gunnar.
Det känns bra, men också skrämmande att göra som han

själv vill. Peter sneglar på Gunnar. Har han någonsin tänkt på
hurdana krav som vilat på broderns axlar? Var inte Gunnars
högsta önskan att satsa på fotboll? Istället  blev han doktor i
ekonomi och ska nu bli professor.  Varför har både Peter och
Gunnar så länge gått i fafas och pappas fotspår?

Marie Lazou säger ofta: ”Många lever sina liv som andra
vill  att de ska göra.  Kanske känns det tryggt.  Men trygghet
kan bli ett fängelse.” Hon har rätt, tänker Peter.

Peter får ett plötsligt infall och lägger armen runt Gunnars
axlar. Gunnar har alltid haft svårt med kramar, men han låter
Peter hålla armen runt hans axlar.

”Hur mår din rygg?” frågar Peter.
”Det går i vågor. Ibland bättre, ibland sämre.”
I samma stund hörs en dovt brummande motor. En stor,

gammal Buick kör upp på gården. Gunnar skrattar.
”Kör Sverre ännu omkring i de där gamla skrothögarna?

Vem har påstått att världen går framåt?”
*
Vårsolen lyser stark och smälter bort  den sista isen vid

vägkanten. Tom skuffar barnvagnen framför sig. Peter kikar
in i vagnen. En liten näsa sticker fram under täcket. Tobias,
ett år, sover gott. Tom berättar hur det är att vara gift och ha
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barn, om nattliga blöjbyten, amningar och förkylningar. Han
har svarta ringar under ögonen på grund av många vakade
nätter. Han stannar i kurvan vid skogsbrynet.

”Här dog Piltti. Minns du det?”
Peter nickar.  Ett  litet,  vitt  träkors vid vägkanten vittnar

om att  det  var  här Piltti  körde  ut  i  skogen med mopeden.
Kraftigt berusad, bara ett par veckor efter att Peter spöat upp
honom. Peter minns hur Piltti spred rykten om att han skulle
samla ett gäng för att hämnas på Peter och Sverre. Sedan dog
han. På en trimmad moped. Peter känner en klump i halsen.

”Egentligen var han en ganska harmlös gaphals.”
Tom nickar: ”Det går åt helvete för en del... Lyfter du skrot

med Sverre ännu, förresten?”
”Ganska lite, han har artros i axlarna och dåliga knän. Han

mekar hellre med sina bilar.  Nuförtiden finns bara finklädda
typer i gymmen dessutom. Inget för oss.”

Tom skrattar till: ”Sverre brydde sig aldrig så mycket om
kläder. Inte blir jag heller klok på dagens träningsmode. Kan
de där jäkla tajta trikåerna vara bekväma?” Sedan blir han
allvarlig. ”Jag såg Sverre senast för ett par år sedan. Då sade
han att du aldrig hörde av dig.”

Peter går tyst en stund. Snöslasket klafsar under skorna.
Mitten av vägen är redan bar och solen blänker så starkt på
den  fuktiga  asfalten  att  det  bländar  ögonen.  Peter  plockar
fram solglasögonen ur fickan.

”Jag behövde distans. Till allt som hade med lyftande och
träning att göra. Måste lämna allt och åka utomlands för att
hitta mig själv. Lite som att dö.”

Tom ser rakt på Peter utan att flacka med blicken. Kanske
är det för att vi har solglasögon på oss, funderar Peter.
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Det är lättare att titta varandra i ögonen då.
”Dramatiskt”, kommenterar Tom.
”Det är faktiskt lite som att dö när man lämnar en identitet

man byggt upp. Mitt liv kretsade bara kring mina muskler och
min kropp. Det var ju det första folk såg. Jag var inte Peter, jag
var bodaren, muskelberget. Det blev en mur. När musklerna
krympte var jag plötsligt ingen längre.”

”Djupt, Peter. Du borde ge ut en bok om det. Den kunde
heta En kroppsbyggares bekännelser: Tankar och aforismer.”

Peter  skrattar  och  skakar  på  huvudet.  De  går  en  stund
under tystnad förbi  arbetarhusen Sverre bodde i.  Bor hans
mamma kvar ännu? Nej förresten, Sverre sade att hon flyttat.

”Ole har fått jobb i butiken”, avbryter Tom tystnaden. ”Han
gör lite allt möjligt där, ordnar varor i hyllorna och sånt.”

”Det passar honom. Han är sig lik. Pratar på.” 
Tom skrattar men blir snabbt allvarlig igen.
”Det där som hände med Ole. Det var inte ditt fel.”
Peter sväljer. Han kan höra Oles skrik i sina öron. Ole hade

tårar i ögonen när han stod och försökte pressa skivstången
upp på raka armar. Peter hade precis snäst till honom: ”Sluta
flina, jävla pelle! Du blir aldrig någonting om du inte tar i på
allvar. Sluta fjanta och sätt mera vikt på!”

Oles läppar darrade medan han krånglade viktskivorna på
stången.  Peter svor  och började  pressa de tunga hantlarna
upp och ner. Sverre och Tom tittade på honom med ledsna
ögon: ”Pete hej, det där var väl onödigt…”

”Håll käft! Vi är här för att träna!” skrek Peter. Det var då
det smällde.  Ett  våldsamt brak och ett  hjärtskärande skrik.
Peter tappade hantlarna. Ole låg under skivstången med ena
armen i en konstig vinkel.
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Minnet får det att värka någonstans djupt i Peters bröst. 
”Jag borde ha varit klokare, inte så fokuserad på mig själv.

Jag borde ha förstått, att Ole var mitt ansvar.”
”Nej, jag och Sverre hade lika stort ansvar. Dessutom hade

Ole eget ansvar också. Det går inte att skydda alla hela tiden.”
Peter inser att det är sant. Men i hans kropp känns det inte

så. Ole följde ju alltid hans order.
”Dessutom går det bra för Ole. Han har jobb och flickvän”,

tillägger Tom.
”Va? Det sa han ingenting om.”
Peter får en stark lust att skratta av lycka och säger:
”Vet du vad? Vi måste samlas hela gänget igen.”
Tom nickar ivrigt. Plötsligt spritter det till i barnvagnen.
Både Tom och Peter lutar sig framåt. Tobias gör några små

smackande ljud med munnen,  suckar lätt  och fortsätter att
sova.

”Jag skulle gärna lära känna Tobias lite bättre”, säger Peter
försiktigt.

”Du är välkommen till oss när som helst. Det vet du. Men
vet du vad jag tänker? Nu när Elsa inte bor med Antti längre
kan ni bli ihop, så pippar ni och får barn. Sen sitter du och jag,
världens snyggaste lattepappor, med våra ungar på ett kafé
och pratar om hur vi ska skriva en bok om att vara pappa,
medan fruarna gör karriär. Gulligt!”

Peter skrattar och skakar på huvudet.
”Har du kontakt med Elsa ännu?”, undrar Tom.
”Jo.”
”Nå, vad väntar du på?”

Ja, vad väntar han egentligen på?
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VÅRSKRIK

Peter parkerar den röda bilen framför kontorsbyggnaden och
stänger  av  ljudboken.  Astrid  Lindgrens  röst  som  nyss  läst
Ronja Rövardotter tystnar. Han känner sig lugn, som alltid då
han lyssnar på Astrid Lindgrens böcker. Han har dem alla och
en dag ska han spela dem för sina barn.

Peter ser på sina bara underarmar, som är svullna efter ett
par timmar i skogen med en motorsåg i handen. Blodådrorna
ser tjocka ut. Kanske kommer de alltid att svälla, som för att
påminna honom om att kroppsbyggaren finns kvar som en
evig del av honom.

Bildörren går upp och Elsa sätter sig bredvid honom. Bilen
fylls av hennes doft.  Hon har en lång färggrann tröja på sig
som går ner till halva låren.

”Hej.”
Peter tittar på henne och ler.
”Vad stirrar du på?”
”Nuförtiden ser du mera ut som en hippie än en punkare.”
”Påstår  du,  att  det  är  något  fel  på  mina  kläder?”  Elsas

händer börjar sätta upp det burriga håret i hästsvans. 
”En mycket söt hippie.”
”Ska vi åka då? Eetu väntar säkert redan.”
Peter lutar sig närmare: ”Hej.”
Deras ögon möts. Peter lägger sin hand på Elsas. Hennes

små fingrar är iskalla.
”Hej”, säger han igen.
Deras ansikten nu mycket nära varandra. Elsas läppar mot

hans. De känns mjuka. 
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”Åhå”, säger hon när deras läppar skiljs, och så ler hon.
”Jo, åhå. Vad var det där?”
 ”En ganska bra början.”
*
Peter svettas ymnigt. Han har huggit upp hela vedhögen

hos Eira. Han sänker yxan och andas ut. Vedförrådet kommer
att räcka hela den här vintern. Det känns bra, tänker Peter.
Det känns bra att kunna hjälpa Eira. Ragnar skulle vara nöjd
med honom.

En stel trötthet sprider sig i hans axlar, armar och rygg.
Hur var det nu med att lyssna på kroppen? Han ler för sig
själv och skakar på huvudet. Ska han aldrig lära sig? Måste
han alltid hålla på tills han är utmattad? Han lutar yxan mot
huggkubben och sätter sig i gungan. Han blundar och känner
solens  värme  mot  ansiktet,  halsen  och  axlarna.  Det  slår
honom att han helt glömt sin högra axel. När har den senast
varit sjuk? Han minns inte. 

Det piper till i hans mobiltelefon. Meddelande. Mamma.
”Hur mår du? Pappa mår inget vidare, han saknar dig. Han

pratar  om  dig  hela  tiden.  Jag  har  äntligen  förverkligat  en
gammal dröm och börjat ta körkort. Jag vet inte vem som ser
mera stressad ut, bilskolläraren eller pappa. Pappa var emot
det först, men han vänjer sig. När kommer du och hälsar på?”

Peter skakar på huvudet. Mamma tar körkort.  Rubbades
världen just en centimeter? Han svarar:

”Körkort.  Strongt.  Jag är stolt  över dig.  Hälsa pappa.  Jag
sticker mig in i morgon.”

Peter suckar och ser ut över den sluttande trädgården och
den smala vägen som mellan husen ringlar sig upp till Eiras
hus. Han minns hur Ragnar alltid tryckte ner gasen i den sista
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uppförsbacken: ”Nu ska vi se hur hårt den gamla Ladan går!”,
ropade han. ”Det är bråttom! Fiolito har omringat huset. Håll
ut, Eira, vi kommer!” 

En gång fastnade Ladan i leran som bildats på vägen efter
ett ihärdigt regn. Bakhjulen snurrade så att leran sprutade,
men bilen satt fast. Ragnar svor och Peter skrattade så han
fick pressa ihop knäna för att inte kissa ner sig.

Eira kom gående längs vägen.
”Nämen, vad har ni lyckats med? Så fort man släpper er

två på egna äventyr lyckas ni ställa till det!”
Det slutade med att grannen som hade en traktor kom och

drog ut dem ur leran.
Saknaden efter Ragnar sticker i Peter. Men det känns bra

att kunna skratta åt gamla minnen. Vad skulle livet vara utan
dem?

Bofinken sjunger högre nu. Den har satt sig i tallen mitt på
gården.

Det är Ragnar, tänker Peter. Det är Ragnar som sjunger in
våren.

Dörren öppnas. Elsa har hjälpt Eira att städa huset. Nu är
de klara och Eira har kokat kaffe. Peter sträcker upp armarna.

”Ronja Rövardotter, våren är här”, ropar han.
Elsa kommer fram till honom och ger honom en kram.
Och så skriker de. Gällt som två fåglar, ett jubelskrik så att

det hörs långt bort i skogen.
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