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Publicerad i antologin ”Kärlek i juletid”, Semic 2006 
 

Med pannan nästan mot glaset tittar hon ut mot parkeringen. Han är lite sen idag men nu 

kommer han snart. Hennes armbågar vilar lätt mot den svala marmorbrädan. Doften från den 

rosa pelargonen sticker lite i näsan. Som vanligt. Hon ska vattna den sedan, mot kvällen, och 

varsamt vrida den så att den bleka vintersolen kommer åt överallt. Så att plantan inte ska växa 

snett och få en vacker blommande sida och en ful utan vare sig knoppar eller blommor. I 

morgon ska den få lite gödsel också, som den får alla torsdagar. Eller kanske inte i morgon 

förresten för i morgon är det ingen vanlig torsdag. I morgon ska bli en mycket märkvärdig 

torsdag. 

Hon suckar lätt. Sänder ett leende inåt, låter känslan leva i mellangärdet en kort sekund 

innan hon tvingar den tillbaka. Inte än, inte förrän i morgon. Nu är det fortfarande onsdag och 

på söndag är det julafton. 

Asfalten blänker kall där nere där han snart kommer att komma gående längs det låga 

träräcket som ramar in parkeringen. Ännu syns han inte till. Bara kvinnan i fyran går försiktigt 

där ute med sin hund. Det är nog halt. Molnen som låg så tunga över förorterna kvällen före 

har dragit bort och mot skogen som skymtar mellan husen trevar sig de första solstrålarna. 

Natten har varit klar och kall. Det kommer att bli en solig dag men än ligger skuggan från 

huset där hon bor mörk över parkeringen. 

Av gammal vana drar hon med ena pekfingret utmed fönsterbrädan och kontrollerar 

resultatet. Fingret är rent. Här finns inget damm. Julhelg eller vardag spelar ingen roll. 

I morgon är det torsdag. Då ska hon gå till bokhandeln där han arbetar, hon vet vilken 

det är, var den ligger, hon har varit där förut. Hon var där förra julen. I morgon ska hon dit 

igen för att köpa en present, en julklapp, till sin dotter som pliktskyldigt kommer att titta in på 

julaftons morgon. En inre spänning svider till när hon tänker på det. Inte på dotterns 

julaftonsvisit alltså, utan på att hon redan i morgon ska gå in i bokhandeln där han jobbar. Att 

hon ska återvända dit, på dagen ett år senare, då måste han förstå. Att hon vill honom något. 

Att hon och han. 

Varje dag sedan förra julen har hon suttit här innanför fönstret med den rosa pelargonen 

med armbågarna mot marmorskivan och sett honom gå förbi på sin väg mot pendeltåget. 

Varje morgon går han förbi och vid biljettautomaten vänder han sig varje morgon åt hennes 
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håll och nickar, knappt synligt men ändå, som till hälsning. Snart 365 morgnar har hon suttit 

här. Även i somras satt hon här, då han var ledig och inte gick förbi på sina vanliga tider. 

Även på helgerna. Han ska inte kunna säga annat än att hon varit trogen. Trofast. 

Direkt när hon gick in i bokhandeln förra året hade hon känt igen honom som en av de 

anonyma som bor i samma område som hon. En sådan som man tid efter annan lär känna till 

utseendet eftersom man möter dem i trappan, på gångbanorna, i affären. Den här mannen var 

en av dem, hon hade sett honom förut och kanske hade han nickat svagt när hon gick in i 

bokaffären. Nu i efterhand tror hon det. Han hade nickat och kanske till och med blinkat. Det 

var första gången han nickade mot henne, det tror hon nu. Så som han sedan nickat varje 

morgon. 

Hon hade känt igen honom direkt men ändå blivit totalt överrumplad när han kommit 

fram till henne, det var vid kokböckerna, han hade kommit fram och frågat om hon behövde 

hjälp. Om hon behövde hjälp hade han frågat. Hon hade inte svarat. Han hade så vacker röst 

och det var så länge sedan någon frågat henne om något. 

Trots att så lång tid gått och hon känner vinterkylan genom fönstret rodnar hon hett när 

hon tänker på deras möte där bland hyllorna. När hon tänker på hans händer och hur de trevat 

på bokryggarna, hur de fumlat, fingrat och plockat fram böcker om vin, vilt, vegetariskt, wok. 

Hon tänker på hans läppar och hur de format orden, kanske, hade han sagt, kanske den här? 

Eller vad tycker du om, tycker du om, vad tycker du om efterrätter, söta med bär, syrliga eller 

svala, med varma såser. Ordet syrliga hade format hans läppar som till en kyss och hon hade 

blygt vänt undan blicken. Eller den här, hade han fortsatt och låtit sina långa fingrar smekande 

välja en ny titel, den här kanske, om frukt, äpplen, päron med mintchoklad, passionsfrukt – 

titta här – under mandeltäcke... och han hade lagt sin hand på hennes arm för att få hennes 

uppmärksamhet och handen brände nästan hål på hennes kappa, hennes hud, hennes kropp 

och i hennes inre tog hennes hjärta stora språng och hon tänkte att det gör ingenting om jag 

dör nu, spring bara mitt hjärta, spring fort, fort, och hennes underliv hade bultat och bultat och 

hennes ben hade mjuknat och hans hand bara låg och låg där och hans läppar fortsatte men 

hon hörde inte orden för pulsen dånade så i hennes öron att hon inte hörde vad han sa men 

hon såg. Hon såg hans mjuka läppar forma alla fantastiskt heta och kryddiga rätter en 

människa kan tänka och ibland anade hon hans tänder och tungan och till slut orkade hon inte 

mer, hon tänkte att hon kanske skulle falla. Tänk om jag faller hade hon tänkt. 


