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Och Han går framåt. Svävar över betongen. Hör klackarna som ekar. Katterna som väser och tänderna som
krasar när de hugger in i råttkraniet.
Gatan är blå. Den gungar och
HAN sugs bara längre in i
mörkret. Den platta väggen.
Stor och svart kommer den
emot honom. Som en kall
skrovlig knytnäve. HAN känner
redan hur han sakta pressas,
mosas och glider som en ägggula längst den knottriga ytan.
Så! Plötsligt. Viker den sig. Ljus
strömmar emot honom. Vacklar
vidare. En liten gubbe med stor
hatt och finnig hy sitter på en
upp och nedvänd tomatlåda och
ler förtroligt mot honom.
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- Välkommen min son,
skrockar hatten med en
röst som sandpapper. Tar
honom i handen och leder
honom framåt. HAN känner
vårtorna. Gatlyktorna
svajar i blåsten och markiserna skallrar. Kattögonen
lyser skadeglatt ur
gränderna.
- Vi har väntat på dig. Du
får skylla dig själv som kom
hit. En gammal cykel glider
förbi. Utan förare.
- Var och en gör
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som den vill, ler gubben. Det är hans rätt…
Cykeln saknar ram. Det är en damcykel.
- Var och en blir salig på sin fason, blinkar den gamle
finurligt. Redan de gamla romarna hade den
läggningen…
En slips hänger över kanten till ett hål i gatan. HAN ser
ner i brunnen. Långt där nere krälar något klibbigt runt.
- Hellre det här! hörs ett avgrundsvrål och han går
illamående vidare medan spyorna rullar upp och ner i
strupen. En fyrkantig svart sol stiger sakta över de kortklippta höghusen. Från en bar klingar dåsiga jukeboxtoner ut. På feta stjärtar som väller över barstolarna
sitter sega damer med tunga gröna ögonlock sörplandes
sina ”Fotogen on the rocks” ivrigt blossandes sina långa
Ritz.
Plötsligt sjunker den ihop.
Baren och damerna. Och
alla glasen. Bartender, disk
och ölskvättar. Ja, hela
skiten glider ner i en rosa
gyttja och försvinner
smackande och bubblande
som mannagrynsgröt. Och
så står HAN där i ett dimmigt kärr.
Fladdermössen susar förbi
på låg höjd och HAN
känner hur
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HAN sjunker sakta ner i skiten. Han vill skrika men en
kloakstinkande soppa väller in i munnen på honom och
Han dras neråt, neråt…
- Nu dör jag… tänker han. Men icke! HAN ser rötter och
stenar passera förbi och så befinner han sig i en lång
gång. Långt där framme sitter ett gäng kortspelare och
klatchar sina flottiga lappar med gälla smällar i det nötta
mahognybordet. Cigarröken ligger tät och de märker
honom inte.
Den äldste spelaren är gulvit i hyn, bär en svart
slängkappa och dålig
andedräkt.
Det är han som hela tiden
vinner.
- Nu har ni snart spelat ut
alla era kort, viskar han

5

och hans stela små grå ögonkulor spelar lustigt. HAN
kan inte se motspelarna i mörkret. Bara skymta dem.
Den enes blekt gula skägg och den andre med de såriga
händerna och träbjälken som han lutar sig mot.
- Ni börjar tråka ut mig, muttrar den bleke och så glider
en svart eka upp framför HAN och uppmanar honom att
ta plats… På tysta mörka vatten utan horisont går så
den stilla färden. HAN fryser. En benvit skiva stiger med
ett sus mot skyn och
kastar långa ljusknippen
på honom. Långt ner i det
svarta vattnet ser HAN de
vita nakna ålarna slingra
omkring som drunknade
lemmar. Men HAN är inte
rädd. Bara skräckslagen.
Dock lugn. Andas tyst men
häftigt. En stöt mot durken
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och HAN känner hur ekan börjar kränga. Så ser han det.
Någonting stort, kollosalt, sluter sig runt båten och lyfter
den. Fingrar tjocka som ekstammar runt hela honom.
Och så kastas HAN med eka och allt med en våldsam
kraft bort, bort… Störtar mot något som liknar land. Ett
moln, tjockt, frätande, svidande och stickande… Ögonen
blöder och tungan skrumpnar. Ett bekant torrt skratt.
Den lille med finnarna sitter på en bananlåda och
betraktar honom roat.
- Man måste bli luttrad,
nickar han knipslugt.
Reser sig stödd på sin
krokiga käpp och går.
- Du ville ju veta…
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- Håll ut nu! Vi är strax framme. Gubben sätter sina förvridna fötter på en stentrappa som tycks leda rakt uppåt
utan slut och börjar ivrigt traska steg för steg med små
ettriga stötar mot stenarna. HAN följer hatten i spåren.
- Detta är DÖDENS TRAPPA min son, knarrar gubben
sensationslystet. Vi brukar rulla de OTROGNA utför den.
De som bryter mot lagen. Det brukar ta ett bra tag
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innan de rullat färdigt… HAN ryser. Trappstegen slingrar
sig brant uppför. Klippväggar inpyrda med mögel och
fukt hänger över honom. Nu ser han de första benen…
En krossad fotled ligger i hans väg. HAN lyfter darrande
sin fot och tar ett långt kliv över till nästa trappsteg. Då
kommer regnet. Och nu hör han hur det riktigt smattrar
mot knotorna. Flodvågorna störtar ner längst stentrappan och där kommer de seglandes. Kranium. Skenben…
och höfter. HAN pressar sig mot den drypande kalla
klippväggen blundande och bitande sig blodig i handleden. Han känner hur de griper efter honom i flykten.
Gubben skrockar förtjust.
– De vill bara jävlas lite. Knalla på nu bara! Seså!
Nu ser HAN det. Som i ett grått töcken. Och så lyser en
blixt upp det hela. På toppen. Halvt raserade kolonner
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sticker upp mot skyn och
utmanar åskan. En skara
kutryggiga varelser i grå
koltar masar sig sakta
framåt på åsen där uppe.
– Vi är framme min son,
säger gubben med ett
högtidligt grin. Välkommen till DE FYRA
VISDOMARNAS RIKE...

Asgamar betraktar honom med lysande muntra ögon.
Men gubben vinkar avvärjande. Med långa förnärmade
vingslag flapprar de iväg lämnandes tussar och virvlande
svarta fjädrar i vinden. En liten gosse med en hink på
huvudet, beväpnad med en sprucken träslev som han
med jämna mellanrum bankar mot hinkbottnen, marscherar förbi.
– En liten avfälling bara, ler gubben trött. Vill bara visa
sitt missnöje…
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Så börjar ljuset komma. Men det kommer inte underifrån. Nej, det kommer som från ett lysande klot som
redan tycks befinna sig däruppe. Och det bara glöder och
glöder och sprider ett allt starkare ljus tills HAN blir
tvungen att kisa och slutligen titta bort. Och himlen. Vilken himmel!!! Det är som om man långt däruppe kan se
ett landskap. HAN tycker sig ana berg och floder, öknar
och skogar…
- Det är inte sant! utropar han.
– Nähä, men vem fan kan motbevisa? skrattar gubben
skevt och rättar till hatten. Ingen har ju varit här nere
förrut…
- Är detta helvetet??? skriker HAN förtvivlat i blåsten.
– Nähä! säger den gamle bestämt. Men inte himlen heller.
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Nu ser HAN staden. De underliga byggnaderna. De krokiga tornen. De smala gatorna som leder upp mot de fantasifulla palatsen bland bergen. Och nedanför. Slummen.
Skjulen. Kojorna. Rören med fötterna som sticker ut.
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De hopsatta kartongerna med antennerna. Hundarna
som rafsar i skiten.
– Här härskar DE TVÅ VISDOMARNAS ORDNING, säger
gubben och pekar med käppen. Ögonen tänds. Men det
är omöjligt att avgöra om det är hat eller lycka som glöder
ur dem.
– DE STARKES RÅD trummar ut sina snabba, effektiva
och oemotsägliga dekret ifrån tornen och i de lustiga vackra palatsen går SJÄLVTÄNKARNA omkring på de hala
blanka marmorgolven och skapar, lyckliga över att ständigt ha sin älskade och inspirerande spegelbild under fötterna. Utan dem vore rådet många blänkande goda idéer
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och uppfinningar fattigare. Men det har sitt pris. SJÄLVTÄNKARNA är bångstyriga och nyckfulla. Du kanske vill
se hur de bor? Utan att invänta svar rantar gubben iväg
längst den stenlagda stigen som för varje meter sväller
och växer i bredd tills de befinner sig promenerande på
en maffig paradgata som skjuter som ett spjut rakt genom stadsporten, genom slummen och upp mot palatsen
på kullarna.
- Välkommen HAN!
En lång mager herre iklädd rutig rökrock betraktar honom leende. Hans blonda vågiga peruk tycks nypudrar
och slätkammad.
– Stig på i mitt enkla tjäll!
HAN ser sig omkring.
Det är magnifikt. Golvet
är sannerligen som en
spegel. Han kan se sitt
bleka ansikte långt där
nere. Som i en brunn.
Den långe skrattar. Så
pudret dammar.
– He! He! Stiligt inte sant?
– Jovisst. HAN nickar instämmande. Trappan.
Den är märklig. Inga
kanter som på normala
trappsteg. Nej, de flyter
som i en lång våg, runda,
mjuka och på rött tyg.
Och i dess ände däruppe
en avlång rund öppning.
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- Fantastiskt, viskar HAN.
–Asch, myser den
långe och skrapar
med foten. Lite stil
måste man ha.
Och god smak…
Jag vore väl inte
RIKSARKITEKT
annars. Han gör
en paus. Drar in
andan och ler
slugt.
–
Ni kanske vill gå
upp och se vad
som finns däruppe?
- Ja, varför inte?
HAN är en smula
nyfiken på hur det
känns att gå i den.
Den är en förvånansvärt lättsprungen. Som i en dans. Ja, han riktigt flyger fram. Så! Han hejdar sig tvärt och griper efter öppningens kanter. Vad är det som möter honom däruppe??
Jo… INGENTING!!! Inte ett dugg!!! Det är som att kliva
rakt ut i evigheten. I en rymd. Som i en himmel. Och det
blåser våldsamt… HAN skakar och stirrar rakt ut i tomheten. Vänder sig förbryllad och chockad och börjar nergången. Gång och gång. Han glider, nej rutschar riktigt
ner och för varje trappsteg hörs riksarkitektens vassa
skrattsalvor allt tydligare.
– Varför? säger HAN.
– Det är ”karriärstegen”. Den leder ingenstans. Men det
trodde mina kollegor. Alla ville de ha en. Den har gjort
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mig rik. Nu hatar de mig. De som överlevde vill säga. Som
inte sprang (skratt) för fort… hade för bråttom in i (fniss)
”paradiset”!!! Riksarkitekten är inte disponibel längre. De
lämnar honom vridande sig i skrattkramper på sitt blanka golv.
– Han har i vilket fall som helst ett vackert hus, suckar
HAN. Gubben betraktar honom bekymrat.
– Det är på tiden att du får ett namn. Du kan ju inte gå
omkring och kallas HAN av alla.
– Nej, det är riktigt. Jag tappade det under färden hit. I
tunneln nånstans eller i det svarta havet kanske…
- Skit samma! Här har du ett i alla fall, gruffar gubben
och trycker som en keps på honom ett nytt. ”Hans” får
duga! Det blir billigast så. Det är ju bara att spika dit ett
s…
Hans är nöjd. Han… förlåt Hans när nöjd med hela den
omgivning som omger honom. De fantasifullt utsmyckade
små slotten med snirklade fönsterbrädor, prång, nisher
och torn. De vita marmorstatyerna som sticker upp i
trädgårdarna och de små dammarna som glittrar i det
höga gräset. Man
tycks frossa i gräs.
Den lite otuktade
vilda ogrästrädgården verkar stå
som föredöme.
– Självtänkarna
har varken tid
eller lust att klippa
gräset. Vissa av
dem älskar sin
meter-höga
djungel. De brukar
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träffas då och då och gå på safari i den. Sen sitter de där
hopkrupna, så bara skallarna sticker upp, och ”tänker
självständigt” som de kallar det. ”Tänker på sig själva”
kallar jag det, skrockar gubben. Men strunt i det! De har
sin stil. Sin förresten? Det vore rena helgerånet att komma och påstå att de har EN stil! De skulle bli dödligt generade om man kom på dem med att ha något gemensamt. Nej, de är så jävla unika och självständiga att de
knappt kan ligga i samma säng när de ska till. Om det
inte vore för släktets bestånd föredrog de väl att onanera.
Och då tänka på sig själva… som partner…
Nu är gubben i gasen.
– Fast, som sagt, de är ju intelligenta. Och för all del humana också. Ibland kan man höra hur de sitter där i gräset och suckar över slummen.
– Vad kan vi göra för de stackarna? klagar de och häller
sorgset mera vin i glasen. Till slut enas de om att i alla
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fall skänka panten på tomglasen till SLUMFONDEN…
- SLUMFONDEN???
– Ja, det är en fond som De starkes råd på inrådan av
Självtänkarna instiftat. Det är en liten frivillig extrafond
till de nödställda. En filial till RIKSFONDEN kan man
säga.
– Och vad är RIKSFONDEN då? Hans skakar på knoppen
och kikar förbryllat ner på gubben som går där under
honom och stöter med sin lilla fåniga käpp mot kullerstenarna. Fjutt , fjutt, fjutt…
- Det är dags att söka audiens hos DE STARKES RÅD,
mässar den gamle gravallvarligt.

18

Och nerför kullarna vandrar de. Prästkragar och vallmon
i salig röra. Vår- och sommarblommor i en ohelig allians.
Den mäktiga paradgatan brer ut sig framför dem kantad
av små taggiga barrträd som på något sätt vill visa att
”härlighetens stig” måtte rispa den som här far fram.
Under deras fötter ligger tätt hopfogade marmorplattor.
Större och större ju närmare palatset man kommer. Och
där uppe. Ligger det. Rövarkulan. DE STARKES BORG…
Trappstegen. Bara dem. De är en meter höga minst.
– Du får putta mig, gruffar den gamle och ler skevt. De
vill ha det så här. Det ska vara en uppoffring att ta sig hit
upp resonerar de. Hans nickar och slänger upp spirorna
som en saxande höjdhoppare. Svettiga och på darrande
avskrapade knän kryper de över det sista trappsteget.
Framför dem tonar en kollosal portal upp sig. Ett skalligt
stenmonster med korslagda armar, rynkad panna och
barsk blick, synar dem kritiskt. Mellan dess ben är de
tvungna att passera för att inträda i ”maktens boning”.
Och är det inte som om monstrets stela kalla ögon följer
dem när de försiktigt och trevande prövar ett par steg in
mellan dess ben? Så! När de befinner sig rakt under
monstret vibrerar stenrummets massor av en våldsam
harkling. Gubben ser upp och skriker till.
– Aj! Aj! Aj! Höll på att glömma…
Ovanför dem svajar monstrets gigantiska stenpung och
ser ut att i vilket ögonblick som helst kunna rasa ner och
massakrera dem som flugor mot stengolvet…
- Store väktare, hostar gubben lismande. Jag ber ödmjukt om audiens hos De starkes råd…
Stenpungen svajar tveksamt ett par sekunder. Så far den
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plötsligt upp mellan de grova stenlåren och försvinner.
Gubben torkar svetten ur pannan och nickar klartecken.
Framför dem i dämpat ljus vräker en blankmatt vidsträckt stengata ut sig som ett flygfält. Och långt därborta, efter en oändlig vandring som i en öken, skymtas en
upphöjning. På brännande fotsulor stapplar Hans och
gubben närmare och närmare. Men för varje steg är det
som om upphöjningen där borta flyttas en bit längre bort.
– Som att jaga regnbågen, mumlar Hans. – Makten gäckar, skrockar gubben. Den vill visa sin otillgänglighet.
Håll ut bara! De tröttnar snart. Och så börjar den torna
upp sig inför dem. En hög bred tribun, som ett domarskrank i ek, bröstar upp sig framför deras fötter. Plötsligt
badar de i ljus!

21

Från kolonner på tribunens bägge sidor störtar starka
ljusknippen över gubben och Hans och får dem att kröka
sig som en larv i en stekpanna. Genom ljusskenet skymtar siluetterna av en samling allvarliga herrar med vita
stela ansikten och svarta kappor.
– Högt vördade RÅD, väser gubben medan strålarnas
svedja svärtar skinnet på honom. Jag ber om en ynnest.
Min gäst här från den yttre världen vill gärna höra om
Stora rådets måtto och gärningar. Ljusknippena dämpas.
Hans flåsar befriat och klipper med ögonlocken. Två kappor reser sig från de båda tribunändarna och tar till orda.
De är bägge klädda i svarta kappor med silverkedjor runt
halsen. Den ene är skallig, blek, örnnäst och stirrar genomträngande. Den andre har kraftig kluven haka, lätt

22

böjd näsa likaså, samt burriga ögonbryn och rågblont
kortklippt hår.
– Mitt namn är MAKTUS! pressar den förre ut genom sina
smala läppar och borrar sina svarta pupiller i Hans. Jag
är ordningens väktare, beslutens verkställare och dess
beslutare!
En kort stund av tystnad följer. Så tar den rågblonde till
orda.
– Jag är EFFEKTUS. Effektivitetens och de snabba beslutens arkitekt.
Effektus blick är sval, inte hård och genomträngande
som Maktus utan snarare tycks de se förbi Hans och
försvinna bakom horrisonten. Han lägger armarna i kors
under kappan, drar andan och fortsätter: Till skillnad
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mot ”De grå” i källarvalven och deras måtto ”allas väl”
har vi en mer sansad ton. Vi säger ”så många som
möjligts väl”… Endast vi, De starke, med inspiration ifrån
Självtänkarnas skapande, kan dra riket ur den stora kris
som drabbat oss. De ständiga regnen hotar skörden och
vår stora vattendamm, fördämningen… om den brister
går vi alla under!
Han sträcker på sig och betraktar Hans med forskande
blick innan han fortsätter: Om vi ska klara detta måste vi
ha stimulans. ”Så många som möjligts väl” betyder att så
många som möjligt ska kunna få ”lite extra” ur skattkistan d v s vår stora ”riksfond” och ju mer den fylls via
medborgarnas skatter till vårt ”stora språng” desto fler
”förtjänta” medborgare blir det som får lite extra på faten.
Effektus harklar sig och
tillägger: Det är därför
”Självtänkarkullarna”
kommit till. Skaparna
behöver stimulans i
vacker miljö…
Det ska visserligen erkännas att bland dem
döljer sig det klandervärda patrasket ”Självälskarna” med sitt
horribla ”Spegelsällskap”, fnyser han indignerat. De bär speglar på
skorna för att kunna
spegla sig var de än
befinner sig och deras dörrar är utsågade efter deras
profil så bara de själva kommer in.
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Han tystnar och stryker sig över hakan. Så fortsätter
han: De övriga får ge sig till tåls tills dess deras tid kommer. De får, kort sagt, offra sig en tid till…
Hans står tyst och lyssnar. Framför sig ser han slummens eländiga trashankar och han känner sig torr i
munnen.
– Men, men slummen då? Hur länge…
- Vi ska utrota slummen! biter Effektus av. Ur Maktus
ögon glimmar något snabbt till.
– Audiensen är över min herre! mässar Effektus svalt.
Jag hoppas ni fått veta det ni önskade. Ni kan gå den här
vägen…
En liten dörr öppnas nu i ekpanelen och de följer en dunkel gång som slingrar sig nedåt på hala stenar. Ljus
skymtar och plötsligt är de ute i stadens mörka gränder
igen.
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Hans lutar sig mot första bästa husvägg och suckar
tungt.
– Dra in tungan och fatta mod pojk, grymtar den lille med
hatten. Det finns faktiskt en motpol till de här gossarna!
Han gnuggar gnisslande sina torra handflator så hudflikarna yr.
- Vi ska besöka KONSPIRATIONSKÄLLAREN…
De fortsätter allt djupare in i de trånga mörka gränderna
där hundar ger skall och kärringar häller skurvatten över
dem. Fyllon pissar i portarna så det stänker. Hans ryser
och drar kragen över öronen. Pisset och skurvattnet bekommer inte den gamle ett dugg. Tvärtom. Han visslar
förnöjt och slickar skurvattnet ur sin tunna, knappt
synliga, mustasch. Så viker han tvärt av och smattrar en
melodisk salva mot en ohyvlad, blöt, lerig ekport halvvägs
ner i en källartrapp. Ett tveksamt knarr och en lång vädrande snok blir synlig.
- Så, det är du, piper en
beskedlig stämma. Och vem
för du med dig?
- En son från den yttre
världen vill träffa oppositionen, anförtror gubben
dovt i förtrolig ton. Porten
glider upp och snoken
stramar upp sig i något
som liknar giv akt. En
doft av fotogen, stearinljus
och tobaksrök blandat med
vanlig jordkällar- och
ölstank tränger sig på dem.
De befinner sig i ett stort
källarvalv där ljuslågor
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fladdrar i hörnen och sotiga fotogenlampor sprider sitt
gula dämpade ljus. Gubben stöter med käppen mot stengolvet och struttar ivrigt fram mellan borden mot en vilt
gestikulerande karl med yvigt rött hår, pipskägg och blå
skrud.
– Ah! Vem är det som kommer? skriker den rödhårige och
slår ut med armarna. Det var inte i går! Får vi in en öl va,
Snoken? viftar han och ler brett. Han dunkar gubben i
ryggen och nickar åt Hans.
– Och vem är din kamrat?
Gubben återfår fattningen igen, efter det hjärtliga välkomnandet som snudd på kostat honom tre revben i ren
välvilja, och stammar: D-detta, käre Folke, är Hans, en
medborgare från den yttre världen… Han har just, host,
varit på audiens hos De starkes råd…
En kort tystnad följer vid bordet. Ett medlidsamt leende
spelar över Folkes läppar. Så tar han till orda: Då förstår
jag att du behöver lite perspektiv på tillvaron va, ha, ha!
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Host! Det här Hans, harklar
sig gubben, det är Folke.
FOLKVILJORNAS
FOLKVALDE LEDARE! Folke
skruvar sig och rod-nar lätt.
– Så, så. Inför folket är
naturligtvis allas viljor lika
värda men av praktiska skäl
behöver vi ju någon som
sticker ut näsan
”i
folkets namn” så att säga…
- Och vad sa De starke då?
hörs en lätt bitterironisk

kvinnoröst. I den fotogenmatta glansen vid bordet mittemot skymtar de en oansenlig, småknubbig kvinna med
spikrakt hår.
– Det är Medel-Lotta, NIVELLISTERNAS taleskvinna, viskar gubben försiktigt.
- De drog väl den vanliga harrangen om
”så många som möjligts väl” inte sant?
fnyser hon och ler
skevt. Hans nickar
och Medel-Lotta fortsätter: När folk bor i
pappkartonger och
gamla rör kan måttot
aldrig bli annat än
”allas väl”! Eller..?
Hans känner hur
det hettar i kinderna
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och nickar åter bifall. Med ens ökar sorlet betydligt och
det är som om gamla spöken fått liv igen.
– Det är bara våra vänner DE GRÅ´S RÅD, ursäktar
Medel-Lotta. Det är en liten, vad ska jag säga, speciell
”avart” av oss nivellister…
Protester och huvudskakningar utbryter från hörnet och
en vassnäst mager pottklippt figur i grå kolt med huva
kraxar: Medel-Lotta är som vanligt ute och kohandlar hör
jag! Du är bara avundsjuk för att du inte törs ha samma
vida visioner som vi! Du svettas bara du hör talas om
DEN TOTALA NIVELLERINGEN! Inte sant?
Medel-Lotta skakar på huvudet och tiger. Då uppenbarar
sig en skugga ur mörkret och lösgör sig från sin långa
slängkappa.
– Nämen, se Leonardo! Den fritänkande skaparen! skrattar den rödhårige Folke och gör en teatralisk, lätt ironisk,
välkomstgest åt den sistkomne.
– Scch!! Är vi bland vänner? viskar skaparen och skelar
med blicken.
– Visst! Visst! Vad för dig
hit, käre bror? Har du
inte det gott nog där
uppe bland kullarna?
fortsätter Folke i faderlig
ton.
Leonardo suckar och slår
sig ner på en träbänk.
– Maktus förkväver mig!
Hans eviga petande och
antydande om vad som
är passande vingklipper
mig mer och mer.
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Vi skapare måste ha frihet för att kunna tänka och göra
nytta för riket…
- Det är just ordet, myser Folke och ler triumferande. Så
nu har du kommit till oss?
Leonardo nickar resignerat och slår ner blicken i smutsen på golvet.
– Det gläder mig! Spinner Folke och betraktar roat
Leonardos eleganta fantasifulla utstyrsel som jämförelse
med gråkoltarna i hörnet.
– Vilken ohelig allians! Men man tager vad man haver,
tänker han och trummar med fingrarna mot den tjocka
robusta bordsskivan.
– Men… men det är inte det värsta egentligen. Jag anar…
stammar Leonardo och får något konstigt i blicken. Han
tystnar och sväljer. Folke tar snabbt över.
– Jag tror tiden är mogen, medborgare! För ett litet sammanträde om rikets fortsatta öde…
Ett envist strilande regn faller över staden. Som en jättelik blåsvart tvättsvamp hänger molnen över hustaken.
Den stora dammen, stadens vattenreservoar, som får sitt
tillflöde uppifrån bergen tycks bågna och man kan se
hotfulla sprickbildningar på dess väggar. Uppe i maktkulan hålls krismöte och stämningen är hätsk. Effektus
står vid sin ektribun med huvudet sänkt i djupa funderingar. Maktus går idisslande i cirklar runt podiet med
spänd hotfull blick.
– Regnet spolar bort skörden, mumlar Effektus. Det kommer att bli hungersnöd! Här krävs djärva och snabba tag!
– Så du börjar inse att jag har rätt bror? mal Maktus och
ler ondskefullt.
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Tja, vad har vi annat att ta till… om vi ska kunna följa
vår princip? suckar Effektus och biter sig bekymrat i läppen med en min som om han i likhet med biskop Brask
tänker ”härtill är jag nödd och tvungen”.
– Då kallar vi väl in herrar och damer Självtänkare då,
grymtar Maktus belåtet och klappar händerna. Ett ljus
blir synligt och strax uppenbarar sig en man och en kvinna i färgsprakande munderingar.
– Sitt! Sitt! vinkar Effektus i ett försök att klara stämman
och hitta den rätta ton som krävs för att på rätt sätt
kunna säga vad som sägas måste… så att säga.
– Ni inser säkert att riket befinner sig i en kris. En fruktansvärd katastrof kommer att drabba oss om dammen
brister! harklar sig Effektus och fortsätter med blicken
långt borta i fjärran som vanligt. Och även om den håller
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så är skörden i fara vilket betyder hungersnöd för de
medborgare som står sist på rikets prioriteringslista!
Han drar in andan och fixerar dem kort med blicken.
För att undvika detta kan vi tvingas tumma på vår heliga
princip ”så många som möjligts väl” vilket kommer att betyda stora uppoffringar från er sida också. Såtillvida vi
icke…
Han tystnar och iakttar den paranta damen som nu börjar skruva sig och den elegante herrns begynnande pannsvett.
– Alltså! Såvida vi inte håller rak kurs förstås! fortsätter
han och formar läpparna till en lätt vissling. De betraktar
honom frågande. Maktus ler i bakgrunden och tar ett
varv till runt podiet.
– Det skulle betyda att vi erkänner vår princip såsom
helig och orubblig och utför den till dess yttersta konsekvens för rikets bästa! Han tystnar och inväntar resultatet. De stirrar på honom. Den högdragna tjusiga damen
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med de koketta lackpumpsen och det långa cigarettmunstycket som darrar lätt mellan hennes blålackerade naglar stammar: V-vad innebär då detta herr Rådsminister?
Effektus tar ett stadigt grepp om podiets kanter, spänner
blicken i damen och vräker ut sin ”sanning”: Det betyder
att vissa medborgare helt enkelt måste OFFRAS för rikets
överlevnads skull!!!
Herr Självtänkare lättar på kragen och känner sig torr i
halsen.
– H-hur ska då detta gå till? väser han medan svetten
rinner in i ögonen på honom. – Som jag just sa riskerar
dammen att sprängas och gör den det så skulle det väl
betraktas som en olycka och inget annat av gemene man
inte sant?
- Jovisst… men, mumlar självtänkarna.
Effektus viftar med pekfingret, kör labbarna genom kalufsen och försöker i så logisk ton som möjligt kasta sin
brandfackla: Om då en smärre olycka sker som, låt oss
säga, bara drabbar en del av innevånarna så skulle väl
ingen lasta oss eller…?
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Den jättelika salen är dödstyst. Rådet sitter tigande med
slutna ögon. De bägge självtänkarna ryser och kastar
ängsliga blickar på varandra.
– Ni, Ni menar alltså… hackar herr självtänkare.
– Jag menar… rakt på sak… att ni ska konstruera en
läcka samt tekniskt leda vattenmassorna så smärtfritt
som möjligt genom staden och ut i slummen.
– Ni kan inte mena allvar, viskar madam självtänkare betydligt blekare än när hon kom.
– Kan inte jag??? dånar Effektus. Vi slår ju två flugor i en
smäll! Vi lättar trycket på dammen, sanerar slummen
som totalt sköljs bort och minskar därmed både arbetslösheten och bristen på föda! Det är hårt men vad kan vi
annars göra om vi inte alla ska tvingas gnaga på naglarna eller till och med dränkas om dammen spricker? Vi
har alltså att välja mellan ”allas undergång” eller ”så få
som möjligts undergång!”...
Han tystnar och stirrar dem stint i ögonen. Självtänkardamens hårdspacklade ögon ser ut att vilja trilla ur sina
hålor. Hon, den sanna medlemmen av det självfixerade
”Spegelsällskapet” med egen figursågad dörr och allt, har
fått sin världsbild satt
på ett hårt prov. Hon
vänder på klacken och
vacklar
bort
mot
horrisonten tätt följd av
sin manlige kollega.
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Vaxljusen fladdrar i draget från de fuktiga gluggarna.
Sorlet i det rökiga dunklet börjar avta. Hans och gubben
sitter försjunkna i tankar. Ett svagt mummel tränger ut
genom den spruckna trädörren där konspiratörerna sitter
och skrapar sina hakor med fundersamma gravallvarliga
miner. Gubben tycks som försänkts i bön eller har han
bara fallit i sömn? Hans skruvar sig oroligt. Vad är det
som händer? Vad väntar de på? Svettdoft och unken andedräkt från bordsgrannarna, blandat med deras dämpade stötvis utpuffade skrattsalvor, är hans enda sällskap
för stunden.
Så plötsligt. Glider den upp. Porten. I motljus ser han en
späd gestalt. Snoken, dörrvakten, rycker till och fnattar
oroligt fram. En ung kvinna står mitt på golvet. Hennes
långa skugga sträcker sig mot honom. Hon är dyblöt och
håret hänger som ett risigt buskage runt hennes bleka
ansikte. Blicken far hastigt runt. Ängsligt och forskande.
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Hon betraktar honom en sekund och glider sedan in i ett
hörn. Snoken smyger snabbt efter. Hans betraktar henne
fascinerat. Stöter till gubben som vaknar och slår pannan
i bordkanten.
– Oj som fan! Vad är det frågan om?
Hans lutar sig mot gubben och väser försiktigt: Vem är
kvinnan i hörnet?
Gubben blinkar till och skruvar sig besvärat.
- Jag förstod att hon skulle komma, muttrar han.
- Vem är hon?
Gubben rullar sina knotiga tummar och rycker på axlarna.
– Den som det visste, brummar han lågt och kikar kvickt
över axeln. Hon förbryllar oss alla. Är inte som oss. Allihop är de rädda för henne. Från Maktus till de Grå. Det
är något…
- Vad är de rädda för?
Hans betraktar henne
helt öppet. Varför är hon
så farlig?
– Schyy!! Gubben höjer
sitt spetsiga finger.
– Hon passar inte in. Hon
följer inte buden.
– Buden? Hans kan inte
ta ögonen från den dyblöta svarta varelsen i hörnet. Hon bara sitter där
och ser på honom. Inte
ett leende. Inte en min.
Bara ett par ögon.
– Vad heter hon?
– Hon? Hon kallas bara
”Hon”.

36

Hans vaknar med ett ryck. Regnet smattrar mot gatstenarna och rinner ner i gluggarna. Han ryser och blinkar
yrvaket. Runt i de fuktiga källarvalven tassar svarta
råttor omkring. Ett hårt vitt ljus slungas mot honom från
gluggarna. Gubben sover. Med näsan i askkoppen. För
varje andetag fräser han ett moln aska ut över den
klibbiga bordsytan. Det är alldeles tomt i källaren. Inte
ens Snoken är synlig och råttorna drar sig tillbaka. Hur
länge ska vi sitta här egentligen? gäspar Hans och vrider
sina stela tentakler.
Ett dovt mummel tränger ut ifrån dörren och förkunnar
att konspiratörerna ingalunda sagt sitt sista ord än på ett
tag. Hans känner sig sur i magen.
– Måste få luft! Gubben ligger bra där han ligger. Han
reser sig. Sträcker knakande ut sig i stående ställning
och struttar ryckigt mot dörren. Känner sig som en sop-
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tunna i käften. Ljuset flödar. Regnet kastar sig i skyar
över honom. Men det är ändå klart.
– Märkligt? tänker han och halkar framåt på de hala
kullerstenarna. En blandning av starkt ljus och dimma
virvlar runt och i töcknet kan han ana ruggiga slitna getalter som kommer irrande mot honom ur grändernas
mörka hål.
– Hjälp oss herre! Stormen dränkte det sista vi ägde. Den
enda plätt vi hade att odla en gnutta grönfoder på!
En skäggig finning tandlös gam med ögon som står som
råttpittar stirrar på honom. Hans backar förfärad och
skamsen över sina blandade känslor. Nu dyker de upp.
Från alla håll. Under larm och klagorop. Under svordomar och med hotfulla gester. De första fönsterrutorna
sprängs med dova knallar. Skrikande husfruars gälla tjut
skär genom luften från salongerna. Cigarrdoften blandas
för en sekund med stanken från soptunnorna. Tjock fet
svart rök slickar sig rullande mellan väggarna och larmklockor skräller ettrigt i smeten. Svetten rinner som
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smält plast över skuldrorna på honom och han står
blickstilla mitt i alltihopa ur stånd att röra en enda muskel. Bara andas. Och stirrar. Med röda vattniga ögon.
Som ser allt. Super in allt. Utan ord. Utan tanke. Så
känner han en hand på sin axel. Svänger blixtsnabbt om.
Och där står hon. Bara en gest. Ett ”följ mig” med allvarlig uttryckslös uppsyn. Och han följer henne in i gränden.
– Det börjar nu, säger hon i lugn ton. Tankfullt utan varken oro eller glädje.
– Upproret? flämtar han. Folkviljans, nivelleringens och
fantasins uppror?
Hon ser snett åt sidan och liksom söker orden. I det samma brister allt löst. Horder av skränande, plundrande
folkmassor vräker sig mellan gatorna. Explosioner och
skrik studsar mellan stenmurarna.
– Det är ändå en bit som fattas! hinner han uppfatta och
så är hon bara borta. Han kastas mellan tiggarnas
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ångande kroppar. Slänger med huvudet mellan hårtestar
och luvor. Men inte en chans. Han sjunker sakta ihop i
rännstenen.
När han återvänder är allt förändrat. Häftiga diskussioner och vilda gester far över borden. Folkes ögon lyser.
Medel-Lottas käftar mal i takt med hennes pickande
pekfinger. Leonardo sitter försjunken över sin öl och
tycks lyssna spänt. De grå darrar upphetsat i sina koltar.
Och mitt i alltihopa. Sitter gubben. Han ser riktigt
munter ut.
– Vår väntan är över nu pojk, myser han. För den här
gången. Nu får vi se.
– Leonardo säger att han vill stödja oss! mästrar den
magre i kolten som talat kvällen innan.
– Det är Tristan, viskar gubben med ett småleende. De
grås talesman.
– Hur ska vi kunna lita på en sån självupptagen
Narcissus som han som setat uppe på kullarna och
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petat naglarna medan vi krupit här nere i slammet med
risk för våra huvuden?
Leonardo slår upprört ut ölglaset över bordet.
– Jag protesterar! Jag har aldrig önskat tjäna Maktus
terror. Jag har bara velat ställa min skapande kraft till
allmänhetens och rikets tjänst! piper han gällt och förorättat.
– Allas tjänst! Bah! Tristan ler syrligt.
Folke harklar sig och slår generöst ut med armarna.
– Seså, medborgare! Om folkviljan bara är god finns det
nog plats för såna som Leonardo också!
I samma stund hörs en skräll och en tomflaska slår ner i
stengolvet. Inslängd genom gluggen.
– Dags att komma upp nu va? Dönickar! hörs ett vrål
från gatan ovanför.
– Ja, det är nog tid att vi tar vårt ansvar nu, hasplar
Folke ur sig.
Slammer och instämmande miner blir följden och så
tågar alla mangrant ut i ljuset under gåsmarsch.
- Fågeln är plockad.
Dags att gå till bords,
flinar gubben hest
och är med raska
små fjät kvickt ifatt
de som nu ska
göra historia.
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I brandrök och dimma kommer de. Med lysande hat och
förhoppning i blickarna. Magra och slitna men inte en
krökt rygg så långt ögat når.
– Mot borgen! väser en bekant stämma som plötsligt befinner sig i den rasande folkmassans tät.
– Tristan, mumlar gubben ironiskt småleende. Naturligtvis!
Tusentals klapprande fotsulor smäller mot de plaskvåta
gatstenarna. Framme vid borgen skymtar man de i panik
vilt flyende ordningstruppernas suddiga skepnader som
hastigt försvinner och löser upp sig i dimmorna. Med ett
gällt kraxande triumftjut äntrar Tristan de höga
trappstegen. Kvick som en ekorre är han uppe vid stenstoden och snart kan Hans och gubben se hans lilla
magra grå gestalt stå däruppe och peka trotsigt mot stenpungen.
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- Hit med spett och störar, gott folk! gastar han och viftar
med sina magra knytnävar.
Ett entusiastiskt muller stiger upp stiger upp ur folkmassan och så flyter de som en omvänd lavaström uppför
trapporna. Med hugg och slag går de lös på stengubben
tills dess stenpung maktlös slår i backen i backen och
krossas av sin egen tyngd.
– Nu är makten impotent! hojtar Tristan synnerligen upprymd och tar ett raskt kliv mellan stenblocken.
– Kom igen kamrater! Nu tar vi dom lössen!
Som pressade ur en kaviartub stöts de i ojämna klumpar
in mellan resterna av stenmonstrets ben och borgens
öppning. Och så fylls det enorma vidsträckta stenfältet
upp av den framstormande gröten av människokroppar.
Tristan hejdar sig för en sekund. Han är inte beredd på
det som ligger framför honom. Detta vidsträckta stora.
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Som om vägen vore för lång. Uppgiften för stor? Så får
han liv igen och den för ett ögonblick andaktsfullt stumma klungan av upprorsmän skakar loss och skjuter som
en spjutspets in i det vidsträckta dunklet.
- Mot ljuset! Mot den fördömda tribunen! flämtar Tristan.
Men för varje steg han tar glider den bakåt… bakåt.
– De fega kräken, pustar han med ett imponerat segerflin.
Vad de kan va! Men nu är det slut på leken mina herrar!
Även makten har sin ände. Eller hur gott folk? Bifallsrop
och bullrande skrattsalvor dunkar honom i ryggen och
snart är de ifatt tribunen.
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Tribunen darrar. Hundratals vassa metallspadar ränner
in i dess kropp så flisorna ryker.
– Där har vi dom jävlarna! skriker Tristan plötsligt.
Svettpärlorna glimmar ur pannan på honom och tungan
spelar mellan hans fult leende läppar.
Tysta, med händerna höjda och mungiporna som streck,
kryper Maktus och Effektus fram ur tribunens ruiner.
– Skär dem i strimlor! Skränar folkhopen.
Då glider en spänstig gestalt in på scenen. Med ett raskt
kliv befinner han sig på brädhögens topp.
Folke. Folkviljornas folkvalde tjänare.
– Medborgare! Låt oss sansa oss! Vad är det vi vill
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åstadkomma? Slut på förtrycket? Slut på lidandet och
våldet?
Brädorna svajar. En häpen och eftertänksam tystnad
uppstår.
– Får vi det om vi fortsätter som de har gjort?
Mummel.
- Ska befrielsen inte vara en befrielse från själva våldet?
Sorl och protester.
– Ska vi inte visa dessa herrar att vi minsann inte är
rädda för dem och deras åsikter?
Instämmande miner. Vaga protester.
– Har vi inte sanningen på vår sida kanske?
– Jooo!!!
En glimt av triumf lyser upp honom.
– Då så! Låt oss släppa de kanaljerna och TVINGA dem
att delta på våra villkor i de fria medborgarnas riksdag!
Det kan vara straff nog för dem som bara vågar tala till
folk med munkavle!
Det sista sagt med
snärt och elegans.
En orkan av bifall döljer de
svaga protester
som ännu finns
kvar. Saken är
klar. Folke är
brädhögens
härskare.

46

Regnet faller stilla över ”maktens boning”. Grå, tyst och
öde ligger den nu tungt i vila. Men på en annan plats,
mitt i slummen, vibrerar väggarna i ett gammalt vittrat
palats som en gång spelade en viktig roll. Här ångar svetten och luften är tjock. Men den lever. Och de vill ju så
mycket.
– Det är dags att släppa fram det nu! skriker Tristan.
– Ja, vi har väntat länge nog, suckar Medel-Lotta och
skjuter upp sina runda glasögon över pannluggen.
Leonardo reser sig, stryker en lock ur pannan, och anlägger en bekymrat eftertänksam min: Det är inte bara att
fördela…
En storm av protester!
- Ni vet lika väl som jag att vi Självtänkare faktiskt setat
dag och natt och försökt lösa problemen!
Skratt i salongen.
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- Men hade inte herrarna i Stora rådet ständigt motarbetat oss så kanske…
Burop från Nivellisterna och tystnad från Rådet.
Folke höjer handen.
– Medborgare! Är vi inte vuxna? Ska vi inte äntligen kunna samsas och försöka reda ut den här saken
tillsammans?
Muller och skamsna miner.
– ”Formella” vill visst säga något, fortsätter Folke generöst. Men det är något påtvingat i gesten.
– Det är Folkviljornas fula ankunge, brummar gubben
försiktigt.
– Medborgare! Skriker Formella med gäll stämma. Om
folkviljan ska kunna fungera krävs det att varje fråga
VERKLIGEN har avgjorts öppet och under omröstning.
Låt oss ta varje fråga i taget och rösta om den! Liten som
stor!
Suckar och folk som skruvar på sig.
– Alltså! Låt oss börja med dagordningen! Punkt ett…
Vad ska vi diskutera?
Förvirrad osäkerhet och vilda förslag dansar genom
luften.
– Alla som vill diskutera
räcker upp en hand!
Eller ska vi kanske
avgöra det med sluten
omröstning?
– Nej! Nej! Vi kör!
Formella lugnar ner
sig en halv minut.
– Då så! Vi går vidare.
Vad ska vi diskutera?
Åter vilda förslag.
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- Vi behöver en talarlista! Får jag be om förslag till mötesordförande?
– Folke! Rop ur dunklet.
– Kan vi välja Folke? Sluten omröstning… Jag finner
Folke vald.
Folke sträcker stolt på sig och försöker få ordet.
Men!
- Vi behöver sekreterare, justeringsmän, rösträknare och,
och…
Effektus sitter tyst på sin plats med fingertopparna inborrade i kinderna.
– Ska vi anta denna plats som rikets riksdagssal? Ska vi
träffas här varje dag? Ska vi anskaffa sittriktiga stolar?
Omröstning kommer. Omröstning går. Händer far upp
och händer far ner… stigande tyngd.
Folke gäspar. Maktus sover och Tristan slår en drill bakom knuten.
– Paus!
Sorl och korridorsnack. Så kliver Medel-Lotta fram. Flyter
ut i talarstolen och slänger en sur blick på Leonardo.
- Folke har sagt att vi
ska hålla ihop. Men,
men… Hon harklar sig,
håller handen för munnen och studerar församlingen.
– Hur ska vi kunna
lita på Självtänkarnas
goda vilja? De som varit springpojkar åt
Stora rådet och använt
sin s k begåvning till att
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sko sig själva under käcka
rop om att ”lita på sig själv”
eller ”de utvaldas rätt” etc
Vad är väl det om inte enbart de bortskämdas ”egoistiska evangelium”?
Ett kackalorum av gester.
Nämen! Pust! Och: jag protesterar! utbryter.
En parant dam vi tidigare
mött i historien studsar
upp i talarstolen.
– ”Fina Stina” har ordet,
förkunnar Formella torrt
trots att det faktiskt är
Folke som är ordförande.
– Spegelsällskapets självutnämnda fjant, suckar gubben med en trött gest.
Hans ser sig omkring. Det
är någon han söker med
blicken.
- Jag undanber mig nivellisternas tarvliga smädelser!
piper hon och häver sig på tå.
Munterhet i salen och förväntansfull skadeglädje.
– De begåvade, de som visar fallenhet och kan lära sig
saker snabbt, måste faktiskt kunna få gå före och få lite
stöd och stimulans…
- Lite??
- Det tjänar hela riket på! fortsätter hon med slutna öron.
Deras kunskaper kommer ändå till slut ALLA att tjäna
på!
- Till vilket pris då?! Hur många måste offras innan dess?
mullrar Medel-Lotta från sin ohyvlade bänk.
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- En akademisk fråga! fnyser Fina Stina lätt besvärad.
Hånskratt och dovt mummel ur folkdjupet.
Hon tar ett fast grepp om talarstolen och skjuter näbbigt
halsen: Hur många uppfinningar och sociala framsteg
skulle inte ha blivit ogjorda om det inte satsades pengar
på dem som kunde göra dem? Kanske har det i alla tider
varit nödvändigt att en generation fått offra sig för att
nästa generation skulle få det bättre?
Mummel och tveksamma instämmanden.
– Men inte HELA generationer va?! rappar Tristan till.
Vissa slipper ju alltid undan! Inte sant? Såna som ni till
exempel. Var går gränsen??
Råa skratt och bifall.
– Och du! (Nu är han riktigt på hugget) Hur många goda
fattiga uppfinnare har inte gått under för att de helt
enkelt SVALT IHJÄL?! Vi kanske skulle ha behövt deras
uppfinningar nu!
Stormande bifall och hetta i luften. Hans duckar för alla
krängande armar.
Då får han se henne.
Tre bänkar bakom.
Tyst och tankfull.
Där sitter hon. Samma flyktiga blick.
Ser hon honom?
Han reser sig och
pressar sig fram
mellan stolarna.
Hon ser hastigt upp
mot honom. Som en
skrämd sparv.
- Allting går igen! De visar bara sin fula bak igen!
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- Näh! Nu måste vi vara
konstruktiva! tjuter
Formella utan att begära
ordet.
Folke sneglar oroligt på
henne men säger inget.
– Om vi ska kunna rädda
riket måste vi ha
ORDNING! Vill vi inte
rädda riket?
- Jo, självklart! Tystnad.
Formella tar sats.
– Vi måste tillsammans
skapa en plan för hur
riket ska räddas! Var
ska vi börja?
Innan någon hinner öppna truten viftar hon om tystnad i
salen.
– Vi måste få folkviljan att fungera. Det är punkt nummer
1. Utan folkvilja ingen räddning av riket! Hur får vi folkviljan att fungera? Jo! Genom ett funktionsdugligt röstförfarande.
Hon tystnar och ser sig hastigt omkring.
– Vi behöver PAPPER! Massor av papper helt enkelt!
- Papper??? Förvånade miner.
– Papper ja! Folkvilja är papper!
Häpen tystnad.
– Vi behöver tonvis med röstsedlar!
Hon får något drömmande i blicken. Papper är folkviljans
smörjmedel. Dess blodomlopp…
En tår i ett dolt ögonvrå nånstans i salen kan anas.
– Folk kommer att få massor av arbete på detta sätt!
De kommer att få tillverka pappersmassa, trycka
valsedlar och räkna röster.
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Hon kniper belåtet ihop läpparna och avvaktar.
En kort tystnad… och så brakande applåder från de
fattiga trashankarna längst bak i salen.
– Men! Men! ropar Leonardo. Var ska vi ta pappret ifrån?
– Vi har gott om skog än så länge, knipsar Formella av.
Folk kan få jobb i skogen också!!!
Rungande applåder.
– Ja men virke behöver vi ju till att sanera slummen,
hojtar Tristan med social patos.
– Utan folkviljan kan vi inte organisera byggandet av
bostäder, rappar Formella till med från sin upphöjda
plats vid podiet.
– Ska vi inte rösta om saken? Gastar Tristan rävigt:
Vill ni ha bostäder???
– Jaaa!!!
- Vill ni ha folkvilja så vi kan bygga dem? kontrar
Formella blixtsnabbt.
– Jaaaaaa!!!
Hur får vi då folkviljan att fungera?
- Papper! Papper!
skriker folkmassan.
Formella ler.
– Då så! Gå hem
och hämta era
yxor och ge er ut
i skogen… föreslår
jag!
– Jaaa!!!
Salen töms hastigt
och Formella står
kvar uppe vid sin
tron med ett

53

trolskt leende.
Nu sker allt slag i
slag… bokstavligt
talat. Yxhuggen
ekar i skogarna
och stadens lilla
pappersbruk går
för högtryck. Riksdagshusets alla salar är nu fyllda av
trashankar som
räknar högar av
röstsedlar. För varje
kvart ökar de och
stiger mot det höga
taket i en skrämmande takt. Varje
skitfråga kräver
minst en meter.
– Det här går inte!
dundrar oväntat Effektus och äntrar till allas förvåning
talarstolen. Vi kommer ingen vart! Om vi ska sitta och
vänta på de skriftliga resultaten från varje omröstning så
hinner dammen brista!
Instämmande nickningar till och med från Medel-Lotta.
– Håller med faktiskt! ropar hon och springer upp på
scenen.
Effektus stiger artigt åt sidan och lämnar sin plats vid
podiet.
– Vi kommer att svälta ihjäl om vi inte börjar bruka
jorden istället för att sitta och sortera papper! Vi kan väl
inte äta röstsedlarna?!
– Kan vi inte blanda bark i brödet? fnissar Tristan i
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Ett försök att göra sig lustig.
Medel-Lotta sitter vid sitt vinglas på Konspirationskällaren. Plötsligt glider dörren upp och Snoken backar
förskrämd när han ser vem det är.
– God afton Medel-Lotta! ler Effektus.
Hon hoppar till och skrattar trött: Jasså du har hittat hit!
– Ja vi har visst äntligen fått något gemensamt, säger
han med en spjuveraktig glimt i blicken.
– Ha! Ha! Vem kunde ana det va? Lika bra du tar en öl så
får vi prata om saken, suckar hon smått full i skratt.
Effektus viftar åt Snoken som kvickt rantar fram med ett
jättestop pilsner.
– Tack käre bror! Ja vad var vi? Oavsett mina visioner
har jag faktiskt försökt tjäna riket på ett effektivt sätt i
alla är… men det som händer nu leder till en katastrof!!!
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Medel-Lotta nickar: Jag har visserligen aldrig gillat dina
metoder men du kunde i alla fall få saker och ting gjorda.
Effektus ler smickrat.
– Kanske hade jag en för snäv världsbild och borde väl ha
lyssnat på dig tidigare… men dina idéer kan bara genomföras om det sker lite, vad ska jag säga, ”smidigare”.
– Och utan papper ja, nickar Medel-Lotta.
Hon ser på honom, som på ett nytt sätt, och fortsätter
trevande: Vi kanske borde utbyta mer tankar i framtiden
och gräva ner gammalt groll.
Effektus lägger sin stora hand på hennes och viskar förtroligt: Varför inte redan ikväll? Jag har några
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gamla fina årgångsviner kvar uppe i borgen…
Hon tvekar en sekund men nickar sen hastigt. Tillsammans lämnar de den förvirrade Snoken vid sin bardisk.
Hans och gubben traskar genom gränderna. Regnet duggar fortfarande olycksbådande. Plötsligt hoppar Hans till
och stirrar. FOLKET SVÄLTER!! VEM VILL HA PAPPER??
VI KRÄVER HANDLING!! Överallt skriker budskapet från
brandväggarna. Och nu kommer de igen. Skränande
pöbelhopar är på väg mot riksdagshuset.
– Här är nåt på gång! flämtar gubben. Häng på!
De smyger tätt i trashankarnas bakhasor och snart är de
framme vid riksdagshuset. Folkmassorna pressar på mot
ingången. En frän odör av fuktiga kläder och upphetsade
kroppsvätskor stiger mot regnskyarna.
– De har sparkat Formella, viskar någon diskret.

57

- Vilka då? undrar
Hans och hugger en
liten gubbe i rock
-ärmen.
– Gå in och se efter
själv, flinar han tandlöst och försvinner i
gröten.
Gubben slår sig rappt
fram med käppen och
de når förvånansvärt
snabbt dörröppningen.
Därinne råder kaos.
Formella skriker och
vrider gråtande sina
händer. I talarstolen
står Effektus och viftar hotfullt mot henne
med en bunt hoprullade papper.
– Det här är allt din ”folkvilja” lyckats åstadkomma din
eländiga lilla blankettråtta! Allt står stilla! Det enda vi
skulle kunna använda de här sladdriga lapparnas till
vore väl som tätning i dammen!
Jubel och gapflabb!!!
Medel-Lotta rusar upp i talarstolen och ger honom en illa
dold förtjust blick innan hon tar till orda.
– Vi har inte tid att diskutera längre! Nu måste vi handla
snabbt! Vi måste bruka jorden och bygga bostäder!
- Och laga dammen innan den dränker oss alla! tillägger
Effektus torrt.
Det blir dödstyst i salen.
Medel-Lotta lägger armarna i kors och flyter ut över podiet. Så kommer: Det är väl allmänt bekant att
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vi nivellister alltid velat förädla folkviljan så att den
gäller ALLA medborgare. Eller hur?!
Salen börjar vibrera.
– Jovisst!!! Självklart!!! Spontan applåd.
– Ni vill väl hellre ha mat än papper?!
– Självklart!!!
Medel-Lotta ler med en ryckning i vänster mungipa.
– Får vi mat om vi sitter här och pratar?
– Neeej!!!
– Borde inte så många som möjligt vara ute på åkrarna
eller i fabrikerna?
Absoluuut!!!
Stampande fötter
och skrapande stolar.
– Är det inte bättre
att bara några av
oss sitter här och
planerar uppbyggnaden av riket?
– Jooo!!! För fan!!!
Kör hårt Lotta!!!
Tveksamma invändningar drunknar i
sorlet.
– Törs ni låta gamla
Medel-Lotta diktera
villkoren? skrattar
hon hurtigt.
– Jooodå!!!
Rörda leenden.
– Det kanske faktiskt
är högst nödvändigt
just nu, tillägger hon
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trevande.
Samtliga själar i
salen nickar allvarligt och tystnar. De betraktar henne förväntansfullt. Så
slår hon ut i en
frejdig gest och
skrattar: Då så!
Vill vi ha ”nödvändighetens
diktatur?!!!”
Folke hoppar till
men hinner inte
säga ett pip
förrän hela riksdagshuset exploderar i ett öronbedövande skrål.
Träskor och snusdosor far i luften. Medel-Lottas runda kinder lyser soligt
och Effektus studerar roat ”karnevalen” diskret tillbakadragen från ett hörn av salen.
Effektus och Medel-Lotta sitter med armarna i kors bakom en nysnickrad tribun i riksdagshuset. De beskådar
roat Leonardo och Fina Stina som ödmjukt tassar in i salen med krökta ryggar. Effektus knakar med fingrarna
och Medel-Lotta rättar till sina runda glasögon.
– Välkomna! säger Effektus avmätt. Nu är det slut på leken för er däruppe bland kullarna. Här ska arbetas! Och
ingen kommer undan! Begrips??!!!
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Leonardo svettas och Fina Stinas läppar darrar. Hon ser
vinflaskor med vingar fara mot skyn.
– Vad kan vi göra? stammar Leonardo.
– Dammen måste lagas! Snabbt som fan! dundrar
Effektus.
– Men först måste folk ha mat och bostäder. Annars kan
de inte arbeta och reparera dammen, skjuter Medel-Lotta
diplomatiskt leende in.
Effektus harklar sig.
– Naturligtvis! Kan du rita ett storkök?
– En folkmatsal, tränger Medel-Lotta in.
– Jo-jovisst! Jag kan börja direkt. Det ska bli roligt…
faktiskt…
- Sen får du ta i tu med dammen, viftar Effektus och biter snabbt av hans entusiasm.
- Det ska bli en
ära, gnisslar
Leonardo och
backar ut ur
salen.
– Än jag då?
hulkar Fina
Stina avundsjukt.
– Du? MedelLotta kliar sig
i pottfrisyren.
– Du? Du? Du
kan få göra
något åt toaletterna!
– Toaletterna?
- Ja! Du kan få skapa en ”folkmugg”.
Medel-Lotta biter sig elakt i läppen.
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- Stick iväg nu! Vi har annat att göra.
Fina Stina rantar chockad bort på sina höga klackar.
– Det var dom de, skrattar Effektus och plockar fram två
vinglas från en dold hylla under tribunen.

- Skål på dig för ”nödvändighetens diktatur!”
Medel-Lotta skakar på huvudet och rufsar till hans
kalufs.
– Du är lite väl burdus. Men kanske är det vad som behövs… just nu.
Tristan sitter på Konspirationskällaren och gnölar över en
pilsner.
– Vilken ohelig allians! ”Nödvändighetens diktatur?” Kyss
mig där bak!
– Gärna det kära medborgare!
Han känner en sträv tunga i nacken och ryser.
– Maktus! Ditt äckel!
– Så! Så! Nu ska du inte vara sipp! fnissar den skallige
gamle mannen och väter sina torra läppar.
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- Vad är det för fel
på ”nödvändighetens diktatur”?
Tristan betraktar
honom med avsmak. Maktus
klämmer ner sina
skinkor över en
pall och släpper
en dov fjärt.
Tristan får kväljningar. Maktus ler
överinseende.
– Parollen är bra…
men det beror förstås på vilka som
förverkligar den.
Tristan studerar
misstroget hans vita sladdriga kinder.
– Om diktaturen ska kunna segra måste den ledas av en
stark hand och ha ett djärvt mål…
Tistan låter sin blick glida över hans hala hud och solkiga kappa med de små trubbiga fingrarna som ser ut att
kunna strypa kattungar. Han nickar slugt. Maktus viskar
lent: Jag har några arbetslösa ordningsvakter från rådets tid här utanför. De skulle kanske kunna omskolas
till nyttiga uppgifter för riket. Tristan ler utan att se honom i ögonen.
Hans och gubben promenerar runt i staden. Hammarslagen ljuder mellan husväggarna. Leonardos gigantiska
folkmatsal reser sig ur slummen. Virke från skogarna
fraktas in mellan gränderna men passerar nu Formellas
pappersbruk. Hon skymtar surt bakom sina pappers-
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gardiner. Leonardo spatserar fjädrande stolt runt byggarbetsplatsen med armarna på ryggen. Byggarbetarna
vinkar uppskattande till honom. Effektus och MedelLotta betraktar belåtet nickande det hela på avstånd.
Effektus lägger armen om Lottas axlar men avbryts
plötsligt av upprörda röster bakom ett gathörn. Han tar
Medel-Lotta i armen och går med bestämda steg och stela
läppar i oväsendets riktning. På en upp och nervänd tomatlåda står vem… om inte Tristan och skriker. En liten
grupp i svarta koltar nedanför honom fäktar upphetsat
med sina grova nävar. Åskådarna runt omkring ser förvånade på.
– Nu är det er tur!!! gastar han. Låt er inte nöjas med
halvmesyrer! Ta allt!!! Varför bara en gemensam folk-
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matsal? Varför inte ett helt gemensamt folkhem???
Nivellera hela skiten!!! Vi behöver gemensamma bostäder
också! Jämna ut rubbet!!! Inget högt! Inget lågt!
– Tristan! Tristan! Tristan! vrålar de svarta koltarna och
delar av folkmassan faller tveksamt in: Visa oss vägen!!!
Tristan ler smickrat och fäller ut fingrarna.
– Kalla mig inte Tristan, säger han plötsligt i en fånigt
högtidlig ton. Säg ”Tristus” i stället!
Massan tystnar förvånat och glor storögt på honom.
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- Låt oss tillsammans införa ”Tristendomen” i riket!
– Tristus! Tristus! skallar den svartklädda talkören och
gör hotfulla pockande gester åt de medborgare som ännu
tvekar.
Effektus skälver och gör en ful grimas. Med gnisslande
tänder vandrar han lätt chockad bort i gränderna.
– Det där schackdraget kunde ha varit mitt, mumlar han.
Gubben och Hans växlar oroliga blickar.
– Det är min gamla tomatlåda, fnyser gubben. Det är illavarslande…
Tristan… förlåt ”Tristus” hoppar ner från sin tomatlåda.
– Folket behöver upplysning! tjuter han och pekar bort
mot Formellas pappersbruk.
De svarta koltarna applåderar smattrande och föser folkmassan framför sig mot pappersbruket. En last virke dirigeras med milt våld om från Leonardos bygge till
pappersbruket.
– Stick ut näbben Formella! flåsar Tristus. Du ska få
arbete. Hederligt arbete.
Formella öppnar tveksamt på skakande knän.
– Vad vill ni? viskar hon.
– Du ska trycka kultur! Nivellerad kultur!
De svarta koltarna släpar fram en sprattlande varelse.
– Släpp mig! Jag har inte gjort något! piper Fina Stina i
de svartklädda före detta rådsvakternas kalla järngrepp.
– Just det! Du har inte gjort något! Du har aldrig gjort
något… vettigt! snärtar Tristus till.
Men nu ska du få skriva för folket!
– M-men jag skulle ju göra en ”folkmugg”, protesterar
hon svagt.
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- En folkmugg??? Ha!
Tristus funderar en sekund och så klyvs hans torra
ansikte i ett snaskigt leende.
– Du ska få göra din mugg! Efter mina… folkets ritningar!
Men först ska du skriva uppbygglig litteratur! Sätt i gång!
Här är instruktionerna!
– Vad är det här? mumlar fina Stina.
– Det är en mall för nivellerad kultur. Lika många män
som kvinnor i huvudrollerna. Varken mer eller mindre.
Djur, fula, rödhåriga och de med stora öron, ja alla väsen
i riket ska alltid finnas representerade i varje verk. Du
kan börja med pjäsen ”Den fules rätt”. I fortsättningen
ska nämligen ingen så kallad ”vacker” mallhoppa ha rätt
att nobba exempelvis en kutryggig medborgare.
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Fina Stina stirrar på honom.
– Det måste ju betyda att…
- Att du ska behaga mig exempelvis om jag kräver det!
spottar Tristan och ser ut att svälja henne hel.

Leonardo står och snorar uppe i Effektus och MedelLottas tomma riksdagshus.
– Det är ingen som bryr sig om min folk-matsal. Tristus
så kallade folk-hem lovordas i Formellas nya tidning
”Tristessens” ledarspalt som skrivs av Fina Stina.
Effektus borstar honom lätt på ryggen och trampar runt i
salen.
– Jo tack! Vi vet. Det viskas om att han ska bygga ett
stort folk-palats som ska kallas ”Tristen-domen”.
Medel-Lotta putsar sina runda glasögon och suckar: Lika
bra vi går och kikar på eländet.
Som skuggor sveper den lilla trion över kullerstenarna.
Slummen är förvisso borta. Allt som återstår är en enorm
låg fyrkantig byggnad… utan fönster. Leonardo skjuter
försiktigt upp portarna. En vidsträckt sovsal med en enda
madrass stor som tio fotbollsplaner sträcker ut sig så
långt de kan se.
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- Ah! Besökare.
En gråkoltad ung dam med fyrkantigt leende kommer
taktfast stegande över madrassen.
– Välkomna till stora sovsalen! Vissa medborgare sover.
Andra kopulerar som synes. Här döljer vi inget.
– Har ni någon toalett? stammar Medel-Lotta plötsligt
nödd och tvungen.
– Naturligtvis! Den gråleende guiden stampar käckt fram
till en dubbeldörr och sliter kavat upp den. Medel-Lotta
tappar sina glasögon. Toaletten är inte riktigt som hon
väntat sig. På en fjöl, mer lik en kilometerlång
brevlådeöppning, sitter en lång rad medborgare stånkande och skvalande.
– Tack, jag tror jag håller mig, sväljer Medel-Lotta och
lämnar hela härligheten på korslagda ben. Effektus och
Leonardo följer henne tätt i spåren. En filt rör sig.
Bredvid Fina Stinas plågade ansikte sticker ett snett
leende tryne fram.
– Nu är det dags för ”den totala nivelleringen!”
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- Du lovade ju att skona mitt palats, lismar
Fina Stina darrande.
Tristus stryker henne
över munnen: Självklart! Vi börjar med
Leonardos hus. Inget
ska vara högt! Inget
ska vara lågt…
Regnet öser ner.
Gubben sover som
vanligt med näsan i
askkoppen på Konspirationskällaren.
Hans följer vattnet
som ilar ner längst
fönstergluggarna. Så
ser han något där ute.
Han lämnar den misstrogne Snokens blickar och ger sig
ut i staden. Han följer den dunkla skepnaden som hastar
bort långt där framme. Färden går bort från staden. Det
skvalpar i skorna. Men det berör honom inte. Måste ju få
veta. Upp för kullen. Under det gamla trädet. Där sitter
Hon. Han sätter sig bredvid henne. Hon ler. Med vatten
som rinner längst kinderna. Som tårar.
– Sover han nu?
- Gubben? Ja!
- Då är det kanske min tur att ta över, ler hon.
– Vem är du?
Hon ruskar regnet ur håret och ser upp mot skyn.
– En gång fanns det bara EN visdom, börjar hon sakta.
Jag var deras dotter. Effektus, Maktus, Medel-Lotta… ja
allihop. Jag gick från den
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ene till den andre för att lära.
Hon tystnar och ser forskande på Hans.
– Och de lärde mig alla en visdom var…
- Varför verkar de vara så rädda för dig? flämtar Hans.
– Därför att jag såg helheten. Deras GEMENSAMMA
visdom! Den visdom de själva inte ville se och hotet mot
den… som fick allt att falla samman.
Hans betraktar dammen i fjärran och plötsligt förstår
han: Var det därför regnet kom?
Hon nickar tyst.
– Det var därför jag kallade hit dig.
– Var det du?
- Ja! Du måste söka upp vissa av dem. Föra dem en och
en utan att de vet varför… till en viss plats i natt. Innan
det är för sent…
Stearinljusen fladdrar i Konspirationskällarens mörka
valv. Snoken skakar om gubben.
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- Va? Vad är det frågan om?
- Lokalen är… vad ska jag
säga ”ABONNERAD”, ler
Snoken.
- Va? Gubben reser sig
knarrigt och dammar av
sig askan.
– Sånt modernt tjafs,
muttrar han och stapplar
ut i regnet. Innan han
viker runt hörnet
skymtas en silvergrå herre
som tveksamt närmar sig
porten.
– Jag har fått bud om att
komma hit, hostar Effektus
i den råa kylan.
Men varför är det så mörkt?
Ett enda ljus vibrerar i
rummet.
- Schyy! viskar Snoken. Ingen får veta att du är här.
Effektus trevar sig ner vid ett bord smått förnärmad. Så
hör han ett dovt mummel från ett annat hörn. Snoken
bordsplacerar en annan hemlig gäst.
– De tycks komma in från olika ingångar, funderar
Effektus. Visste inte att stället hade så många kryphål.
Medel-Lotta stöter mot en stol i dunklet.
– Vad har jag gett mig in i? Vilka är de andra som är här?
- Är jag verkligen på Konspirationskällaren? grubblar
Folke och knuffar blint till stolar och bord.
Leonardo famlar mellan väggarna. Han är mörkrädd
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och känner ångest. Plötsligt hörs en harkling nånstans i
allt det dolda.
- Välkomna! Jag tror ni känner igen min röst… nej spring
inte här ifrån nu… Förresten hittar ni nog inte ut. Så det
är väl lika bra att ni sitter kvar och lyssnar.
Effektus svettas. Medel-Lotta får en klump i halsen. Folke
skäms och Leonardo glömmer sin mörkrädsla.
- Minns ni varför ni byggde dammen? Vad ni lovade?
Minns ni vad som behövdes för att bevara den? Vad ni
kallade den? Känslornas damm! Förstår ni inte regnets
betydelse? Tårarna!
Ett spritt mummel hörs i dunklet.
- Ni sitter för långt ifrån varandra för att kunna samtala.
Och det är för mörkt här inne för att ni ska kunna se
varandra. Är det inte det som alltid varit ert problem? Var
och en av er besitter ju den pusselbiten som behövs för
att kunna täta dammen.
En stol skrapar. Någon hostar besvärat och en halvt
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avbiten protest gnisslar från ett hörn.
– Varför lät ni era svarta skuggor ta över?
Ett skamset mummel rullar över borden.
– Nu är det mörkt här inne. Skuggorna har ingen makt
över er längre. De är utsuddade… Ni har en chans nu. Är
det inte dags att återinföra den visdom jag såg innan era
skuggor försköt mig bort i från er och splittrade oss alla?
Man kan ana en siluett av henne bakom det enda ljuset
som lyser i det kvävande mörkret runt omkring. Alla
håller andan.
- Tillsammans har ni ju faktiskt det som behövs.
Handlingskraft! Samarbetsvilja! Rättvisa och fantasi!
Tystnad. En lätt puff och det blir totalt svart.
– Nu får ni själva leta er ut i ljuset. Öppna ögonen och
lycka till!
Stolar välts och
stressad svettdoft
strålar ut i svärtan.
Skamsna och fundersamma vacklar
den utvalda skaran
ut på de hala
stenarna.
Grävskoporna
rullar uppför kullarna mot
Leonardos hus. En
samling förtvivlade
självtänkare kastar
vinflaskor och glåp-
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ord mot dem. Tristus
står upphetsat lycklig
mitt i folkmassan, på
sin tomatlåda, och
dirigerar den kommande massakern.
– Äntligen, viskar
han raspigt. Min stora
stund är inne.
Plötsligt dyker en
mager gestalt upp på
Leonardos tak.
Tristus snubblar till
och trillar ner från
sin låda. Slår på ändan
och glor dumt på den
färgglade välbekante
figuren däruppe.
– Leonardo? Trodde
inte du hade någon
kurage…
- Tristan! Har du tappat din sista skruv? hojtar Leonado
med ångande strupe. Tänker du nivellera bort kullarna
också?
Tristus klipper med ögonen och mal med käftarna mot
den moppsige kättaren. – ”Tristus” om jag får be! ryter
han fåfängt. Det är klart att kullarna ska bort! Här ska
bli platt! Platt och totalnivellerat!
Folkmassan rycker till och tittar på varandra.
– Då får du platta till mig med! studsar det mellan kullarna.
– Det ska bli ett nöje! Du kommer att ligga som en mosaikfläck mitt i alltihopa!
Mummel och tveksamma ögonkast.
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- Du kanske tycker att jag är en självupptagen posör som
bara levt gott men det var faktiskt jag som vågade avslöja
Stora rådets planer genom att läcka till folk på gatan.
Tristus stelnar till men finner sig snabbt.
– Ha! Du talar bara i egen sak. Effektus skulle knäcka dig
som en lus om han hörde dig nu!
Något rör sig bakom Leonardos skorsten.
– Effektus??? Jasså du är här… Kaka söker visst maka
va? slänger Tristus trotsigt fram.
– Dämpa ner dig din fjant! Dånar Effektus och tar ett rejält grepp om skorstenen.
Nog för att jag gjort dumheter i mitt liv och underlåtit att
sanera slummen… och lite annat… men tror du verkligen att folk i längden vill dela din platta livsfilosofi?
Han slänger med armarna och gormar ut över folkhavet:
Vill ni verkligen bo resten av era liv på Tristans brottarmatta och skita
i kapp?
Ett tveksamt
sorl
utbryter. Man
ser gestikulerande
och huvudskakande
koltar som samtalar diskret och
snabbt med
ängsliga blickar
mot de svarta
före detta
rådsvakterna
i sina ”folkkoltar.”
- De kallas
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”de svarta khmererna”, viskar Leonardo till Effektus.
Det lär ha funnits sådana i den yttre världen enligt Hans.
”Tristapo” är ett annat namn på dem också. Vet inte
riktigt vad det syftar på men det låter inte trevligt…
Effektus rycker på axlarna och borrar sina stålgrå ögon i
de forna underhuggarna.
– Och ni era kräk! Som inte ens kunde vissla och
marschera på en gång! UTGÅ!!!
Han gör en våldsam gest i riktning mot borgen och knäpper med fingrarna. Som vesslor försvinner de svarta koltarna, med hängande tungor, upp mot borgen på rad.
Effektus borstar av händerna och brister ut i gapflabb.
- Så var det med det! Jag har ju själv lärt upp dem. Hade
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det inte varit för Maktus så hade det kunnat bli hyggligt
folk av dem. Men kanske är det inte för sent än…
Tristus tuggar fradga. Han känner sig plötsligt naken.
Maktus drar sig hastigt tillbaka.
– D-du… du har väl aldrig varit någon ”folkets man”?
Vem vågar lita på dig?
- Jag gör det! hörs en rapp replik bakom taknocken.
– Folke… Folke, hörs folkmassan viska.
– Effektus kan få saker och ting gjorda om han bara inte
låter fel typer ange riktningen, klatschar Folke elegant
till. Jag tror på honom!
Den ”felaktige typen” glider kvickt längre och längre bort
från scenen.
Det brokiga folkhavet böljar förvirrat men nu
smått entusiastiskt.
– Du ska inte
snacka om
dåliga
rådgivare!
Vad blev det
av din
”folkvilja”?
Det blev bara
pappersmassa!
Inte sant???
Folke rodnar.
Tveksamma
huvudskakningar
igen på torget.
- Ni är bara pajasar allihop! viftar Tristus när han nu tror
att vinden ska vända.
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Då faller ett
par tegelpannor ner från
taket. Det
rasslar till och
en knubbig
dam klättrar
upp ur en
taklucka. Hon
hjälps gevaljeriskt upp till
skorstenen av
Effektus.
– Är jag också
en pajas? Har
jag inte alltid
försökt skapa
rättvisa även
om jag kanske
är lite grå och
tråkig? ropar Medel-Lotta gällt över deras huvuden.
Oro utbryter.
– Men så förbannat tråkig och tillplattad som Tristan har
jag väl aldrig varit? Inte har jag velat att ni alla skulle sågas av så att ni kom ner till hans simpla nivå!
Tristan är torr i munnen och säger ingenting.
– Förstår ni inte att det var det han var ute efter? En liten
människa som avundsjukt ville att alla skulle bli lika låga i anden som han!
Nu börjar marken på torget att skaka. Tristan jagas som
en kloakråtta och försvinner i de stinkande kanalerna
som flyter genom staden. Maktus gömmer sig i en soptunna…
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Det slamrar och gnisslar. Kärror med murbruk och timmer rullar fram mot dammen. Entusiastiska ansikten
lyser under svetten. Leonardo går omkring med sin ritning över dammreparationen. Effektus är överallt som en
lagbas. Inget får lämnas åt slumpen. Alla måste sysselsättas.
– Då tar vi i gubbar! ropar han hurtigt till ett gäng som
bildat kedja. De har svarta koltar och flinar glatt. Längst
bak i kedjan svettas två pinade herrar.
– Ja, lägg på ett kol nu va, Tristan! Visa att du inte bara
är flink i tungan! Och du Maktus behöver mycket motion!
Du har ju bara suttit på andra!
De två tilltalade tiger idisslande. I stora folkmatsalen
går det ångande
hett till.
Medel-Lotta far
mellan kastrullerna.
– Ta hit
köttbullarna,
na, Formella! Är
du klar med potatisen, Stina?
- Mina naglar blir
förstörda, gnäller
hon.
– Var glad att du
slapp bära virke
och sten. Då
skulle du ha fått
valkar i nävarna
i stället.
Fina Stina hukar
sig snabbt ner i
sin potatisbalja.
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Formella rullar tyst sina köttbullar.
– Önskar de vore av papper. Det skulle täppa till käften
på henne…
Hon ler soligt och lämnar över bullarna.
– I tanken är jag fri åtminstone, viskar hon för sig själv
och fortsätter med sina fula fantasier.
– Nu är vi nästan klara! skallar Leonardos stämma från
dammens kant. Plötsligt upphör regnet. Solen bryter
fram. Ett öronbedövande jubel slår emot honom där ner
ifrån. Alla stormar mot folkmatsalen.
– Nu blir det fest gott folk! kommenderar Effektus och går
själv i täten. Fina Stina och Formella trippar runt i små
fåniga vita förkläden och serverar. Stämningen är god.
– Här är verkligen ingen varken hög eller låg. Var det
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inte det du ville, Tristan? slänger Effektus fram.
– Det kunde ha varit högre i tak, mumlar Tristan.
– Varför byggde du då så lågt tak i ditt folkhem? skrattar
Leonardo. De skulle aldrig jag ha gjort…
Tristan surnar till och biter sig i kinden: Du ja. Har ju
alltid sett allt privilegierat från ovan.
Leonardo svarar inte.
– Nu ska vi väl inte tjafsa! Dammen är ju lagad! Låt oss
fira i stället! medlar Folke.
Men fröet är sått.
Hans kastar en orolig blick på Hon. Får en menande
nickning tillbaka och känner att hon hastigt kramar hans
hand under bordet.
Fina Stina kommer in med köttbullarna. Tristan flinar åt
henne: Du kunde ha suttit vid min sida i Tristen-domes
stora sal om inte de här klåparna satt P för mitt stora
experiment!
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Han har fått en
jamare för
mycket.
Redan nu.
– Håll käften din
döskalle! väser
Maktus. Det är
inte läge för sånt
här snack nu.
– Ja, nog skulle
jag väl kunna
göra bättre nytta
för riket än att
gå här och utfodra kreatur!
snärtar Fina
Stina till och
sätter näsan i vädret.
Nu börjar ögonbryn att höjas.
– Vad säger den fräcka lilla bimbon?
Formella tiger men kan inte undgå ett kvävt fnitter som
hon försöker dölja i köttbullsfatet.
– Nämen! Har man sett? Propagandaministern skrattar åt
oss! Köttbullarna är kanske gjorda av papper?
Formella rodnar som en konfirmand och tassar ertappad
i panik ut i köket.
– Fy fan! Det är som om de tittar i mina underkläder!
Syns det så tydligt vad jag tänker?
- Ta ut salladen nu! ropar Medel-Lotta.
– De kommer bara att säga att den smakar papper, tänker Formella. Men varför inte? De ska få som de vill…
Hon plockar fram en bunt gröna pappersservetter, vrider
snitsigt till dem och petar in dem här och var i skålarna.
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- Fy för den lede!!! Det ante mig!!! Papper i salladen! Ta
hit slynan!
Formella gömmer sig i ett baktråg.
– Tvi fan! väser Effektus och spottar papper omkring sig.
– Ha! Ha! Har du ingen pli på din personal? Det hade åtminstone jag! flabbar Maktus och glömmer att han skulle
ligga lågt.
Effektus spänner sina stålgrå i honom. Maktus får en
tupp i halsen och dunkas i ryggen av Tristan.
– Jo du! Hade du fått råda hade vi varit dränkta som råttor vid det här laget! Så knip igen va!
Maktus tappar fattningen och känner hur hettan stiger i
hans feta kinder: Hå! Hå! Hå! Var det inte du som ville
dränka alla i slummen?
Effektus tappar sin köttbulle: Om jag inte minns fel var
det väl egentligen din idé din eländige kanalje?
Maktus skrattar
besvärat: En hypotetisk fråga…
jag drog bara
slutsatsen av dina
effektiva visioner
den gången. Och
gav ett praktiskt,
om än något drastiskt råd…
- Gjort är väl gjort,
försöker Folke
mildrande. Nu ska
vi väl hålla ihop i stället för att bekämpa varandra som vi
gjort hittills.
Ett baktråg dyker plötsligt upp i köksdörren: Hade
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jag fått låta
folk komma till
tals hade vi
kanske kunnat
hålla ihop…
- Bah! Vi kanske
skulle ha lagat
dammen med
dina papper va som
Effektus föreslog?
Minns du det?
muttrar Medel-Lotta
och bankar med en
träslev i baktråget.
Formella och hennes baktråg hasar kvickt iväg som en
trimmad sköldpadda.
– Det där påminner mig om den lille gossen som bankade
en träslev i en hink på huvudet. Minns du det? funderar
Hans.
– Jag glömmer aldrig en hink, vitsat gubben. ”ProtestPutte” kallas han och lär faktiskt vara lillebror till MedelLotta…
Maktus börjar bli lite i hatten: Jag har inget dåligt
samvete! Jag vet hur saker och ting ska skötas! Ni är
bara fega! Det är alltid såna som jag som får göra skitjobben…
Tristan vaknar till och fyller på: Just det!!! Jag gjorde
bara det Medel-Lotta inte tordes! Hon sålde ut revolutionen för en herdestund med Effektus… och den jäkeln!
Vad skulle han med henne till? Hon var bara ett redskap
för att han skulle få visa sig så duktig och
handlingskraftig!
Nu bryter fan lös. Stolar och karotter yr. Köttbullar viner
genom salen och Fina Stina springer hysteriskt omkring

85

och skriker: Jag ville aldrig bli Tristans älskarinna! Det
var Effektus jag försökte få!
Medel-Lotta ger henne en orre så hon ylande seglar iväg
längst salsgolvet.
– Nu är det nog! De lär sig aldrig! HON griper Hans näve
och drar ut honom i natten. De lämnar tysta matsalens
stridslarm och vandrar upp mot det gamla trädet på
kullen. Hans betraktar henne sorgset och så… börjar det
regna igen. De sätter sig under trädets dystra grenar.
– Nu har vi gjort vårt… nu är det bara att vänta, säger
hon stilla.
Så sitter de där och lyssnar till regndropparnas ploppande som bara ökar tills det går över i ett dånande skyfall.
– Nu är snart allt över, viskar hon och ser honom djupt i
ögonen.
Då brakar det till. Murbruk och träflisor yr och en
kaskad av vatten spyr ut över staden.
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Skrik och hundskall blandat
med svordomar
och förvridna
ansikten är det
sista de hinner
uppfatta innan
de tvingas fly
upp över kullarna. På ett par
minuter är allt
borta. Endast
borgens svarta
torn sticker upp
ur den skummande floden.
- Titta! Där kommer några överlevande flytande på ett
matsalsbord. Det ser ut som Effektus, Medel-lotta, Folke
och… är det inte Leonardo som hänger efter i bordduken?
flämtar Hans.
- Jo visst! Men där då? Kom vi måste här ifrån!
En blöt raggig skara släpar sig upp på kullens strand.
– Ta dom jävlarna! skriker Tristan.
– Var lugn för det! flåsar Maktus ondsint.
– Jag ska klösa ögonen ur henne! piper Fina Stina.
– Jag hjälper dig gärna, ler Formella. Utan dem hade vi
kanske…
Hans och HON snubblar mellan de hala klipporna.
Hatets lilla härskara närmar sig envist steg för steg. Och
har ju inget att förlora. Kan göra precis vad de vill med
dem nu. Det begriper Hans och HON och så står de där
vid ”Dödens trappa”. Avgrunden ler mot dem.
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- Nu ska de ”otrogna” ner för den! rosslar Maktus och
lyfter en stor sten över sitt huvud med bägge händerna.
Innan han lyckas kasta iväg den hinner en jättelik flodvåg upp honom och han begravs under sin sten i
slammet.
– Nu! ropar HON och sliter tag i honom. Innan Hans
hinner stoppa henne lyfts de upp i luften och ut för
stupet. Vattnet pressas in i öronen på honom och han
tappar hennes hand. Förtvivlat skriker han: Kom tillbaka!
Lämna mig inte! Vad är det annars för mening…?
Hans vaknar upp. Ser sig omkring. Tycks befinna sig i ett
sjukrum. Det är grått och stilla.
– Hur kom jag hit? Kläderna är ju torra. Var är HON?
En dörr öppnas. En leende man i vit rock kommer
emot honom.
– Hur känns det?
- Var är jag?
- Du är på ett sjukhus.
– Hur kom jag hit?
- Du har varit på en
lång… resa.
– En resa? Ja just
det. Var fann ni mig?
Hur kom jag hit upp?
Utan att drunkna?
Läkaren betraktar honom vänligt.
– Det är nog inte som
du tror. Du har gjort
en… vad ska jag säga

88

…inre resa.
– En inre resa?
Läkaren lägger
handen på
hans axel.
– Du har råkat
ut för något vi
läkare kallar
”en slags psykos”…
- Vadå? Har
jag blivit
tokig?
Läkaren
skrattar milt.
– Nej då! Ibland
säger kroppen
och själen
ifrån. När
känslorna som
bor i din mage
inte får komma
till tals gör de uppror mot din hjärnas regering och knyter sina muskler i protest. Då blir det syrebrist och kaos i
hjärnregeringen.
– Jag förstår inte riktigt…
Läkaren sätter sig på sängkanten.
– Det här är egentligen min privata teori. Mina kollegor
tror mig inte riktigt. Men det är den enda förklaringen jag
kan ge dig. De andra lär nog bara ge dig piller.
Han ser sig över axeln som för att förvissa sig om att
ingen lyssnar.
Hans ler: Fortsätt!
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- Jo! Har du aldrig tänkt på vad som händer i det ögonblicket du brukar somna in? Just när dina tankar börjar
upplösas och det liksom är som att ha flera radiostationer på en gång i skallen? Du hör osammanhängande röster som du inte själv styr. Som bara fladdrar omkring tillsynes utan sammanhang…
- Jo, faktiskt när jag tänker efter…
- Det är då du hamnar i en så kallad ”tweilight-zon” eller
vad det heter. Jag vet inte om syrenivån i hjärnan minskar när man håller på att insomna så att denna effekt
uppstår.
– Vilken effekt?
- Jo, den effekten att hjärnans regering liksom tappar
kontrollen. Normalt slussar den ju bara fram de tankar
den tillåter, en i taget, för att behandlas så att säga. De
förbjudna ”fula” tankarna hålls tillbaka. De får ligga i
opposition i ditt undermedvetnas fängelse. Där ligger de,
språkrören för din kropps förtryckta önskningar,
exempelvis. De blockerar dina celler och ger dig sjuk-
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domar. De ger dig
ångest och drar
samman dina magmuskler så att syrebrist uppstår. Då
börjar det att hända
saker. Utan syret
kan hjärnans regering nu inte längre
härska och kontrollera slussen av
tillåtna tankar. Du
hamnar i ”zonen”
och de otillåtna
tankarna börjar slinka in okontrollerat. Man säger att du
hör ”röster” och ger dig piller.
Läkaren tystnar en sekund och ser på honom.
– Men det är bara dina egna tankar du hör. Visserligen
kommer de nu in alla på en gång och du begriper
ingenting… förrän revolutionen, ”psykosen”, är fullbordad
och hjärnans regering har fått nya medlemmar av nya
tillåtna tankar i sin nu nybildade samlingsregering.
Hans kliar sig i huvudet och funderar.
– Jag gjorde alltså en resa i mitt inre. Men vem var då
”HON” som jag mötte där?
Läkaren tar sig om hakan och ser ut över rummet.
– Det kanske var en del av dig själv helt enkelt. En sida
som behövde förenas med dig för att du skulle bli en hel
människa…
Hans stirrar förtvivlat på honom: M-men då finns hon
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alltså inte på riktigt?
Läkaren klappar honom på axeln.
– Jag måste gå nu. Men jag tror att det finns någon som
kan prata med dig i rummet intill.
Läkaren lämnar Hans åt sitt öde och går ut i korridoren.
En lång allvarlig vitrock med en stöddig pärm i näven
kommer emot honom.
- Har du tömt soporna, Jansson?
- Javisst, doktorn…
- Du… du har väl inte varit inne och oroat min patient
med dina bisarra teorier nu igen va?
- Naturligtvis inte doktorn…
Hans går ut i korridoren och in i rummet bredvid. En
mager mörkhårig kvinna sitter yrvaken på en sängkant.
Hon ler mot honom.
– Jag har varit ute på en lång resa, säger hon stillsamt.
Det känns mycket
bättre nu…
Då kommer han
ihåg. Det var ju
henne han vandrade med i sjukhusparken strax innan
allt svartnade. Men
det är ändå inte
riktigt den ”HON”
han mötte där nere.
– Du är inte den jag
minns, säger hon
plötsligt. Men det
kanske inte är så
viktigt. Jag tycker
om det jag ser…

92

