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Bingo-Berra 
 

Berra spelar ofta bingo. Det är därför han kallas Bingo-Berra. Idag har han gått till 

Cityhallen. Där jobbar Maggan och hon är den finaste utroperskan han vet. Nyss strök hon en 

hårslinga åt sidan och berättade att idag kan man vinna en resa för två till Kolmårdens 

Djurpark. Sade hon. Maggan. Och blinkade åt Bingo-Berra. Tyckte han i alla fall. Nu måste 

han vinna. Det vet både han och hon. Han förstår att hon känner det på sig. 

Trea-fyra. Trettifyra. Trea-fyra. Säger Maggan med sin sensuella finska brytning och 

Bingo-Berra markerar 34 på sin bricka. Det går bra. Det gör det. 

Femma-åtta. Femtioåtta. Femma-åtta. Den också går in. Det är otroligt så bra det går.  

Och Maggan blinkar igen. 

 

En halvtimma senare har han vunnit den där resan och står i den klibbiga hettan utanför 

personalingången och väntar på Maggan. Hon vet ju inte att hon ska med. Inte än. Bingo-

Berra slukar det sista av den flottiga burgaren som han köpt i automaten intill. Den smakar 

fett och fint. Slinker lätt och lent ner i magen.  

Berra ler och torkar bort lite dressing från hakan med baksidan av handen som han 

sedan stryker ren mot byxorna. Nu skulle man ha sig en tuting, en liten rackabajsare, tänker 

han men blir avbruten när han både ser och hör Maggan komma på hårda klackar nedför 

trappan där innanför glasdörren. Galant öppnar Berra för henne och bugar sig lätt. 

Tack, säger Maggan, men hon stannar inte så att han får berätta för henne om resan. 

Istället klapprar hon snabbt iväg bortåt Stora torget.  

Berra blir så häpen. Det skulle hon ju inte. Hon skulle ju stanna där så att han fick 

berätta och sedan skulle hon bli glad och sedan skulle hon forma sig mjukt vid hans sida och 

de skulle följas åt om inte för evigt så i alla fall till Kolmården. 

Ett tunt stråk av hennes parfym dröjer kvar och Bingo-Berra följer det med näsan mot 

marken, snubblande över trottoarkanter och promenerande. När han höjer blicken ser han 

Maggan klappra tvärs över torget mot spårbilshållplatsen.  

Berra är långt efter och flåsar astmatiskt. Hans väldiga buk gungar under hakorna och i 

de snedgångna skorna kippar det av svett. Fan. Hon kommer hinna iväg. Shit, shit, shit. 

Han ser Maggan öppna dörren till spårbilskabinen och minns den ljuva tid då stadens 

gator istället trafikerades av söliga bussar som lämnade ordentligt med tid för 
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ikappspringning. Hon är verkligen tjusig med sina ljusa lockar och sin snäva, svarta kjol. 

Solen blänker i strumporna. Han försöker öka tempot ännu mer.  

Han måste hinna prata med henne innan hon stänger dörren och far iväg till vilket 

himmelrike det nu kan vara hon bor i. 

Sista biten springer han faktiskt. Flåsande, rullande. Han blir närapå sjösjuk av sina 

egna rörelser. Förbipasserande sköljs åt sidan och på svallvågorna gungar hans ena svettfyllda 

sko.  

Han knappar in på henne men dörren till spårbilen står redan öppen och Maggans nätta 

fötter står på kabinens golv. Klackarna. De blanka strumporna. Hon vänder sig om för att dra 

igen dörren. 

Berra gör en sista kraftansträngning och kastar sig upp för rampen. Det gäller livet. 

Livet med Maggan på en resa till Kolmården. Han känner plattformen svaja lätt när han 

slänger sig raklång fram mot kabindörren som sakta glider igen. Nej. Vänta! Han vill ropa 

men finner ingen röst för allt flåsandet. Han sträcker sig i luften. Landar med en dov, 

sviktande duns. 

Handen. Han hinner få in handen. 

Dörren glider i sitt spår med stannar mot hans hand. 

- Släpp, säger Maggan. 

Men Berra släpper inte. Han griper hårt med högerhanden om kabinens tröskel. 

Maggan drar i dörren. Handen kommer i kläm. Det gör ont, men Berra släpper inte. 
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