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INIEDNINGEN TILI SCENARIOT

Mjtt i ingenmansland, den norrländska stäppen, ligger ett motell. Det har inget
namn, har aldrig haft ett.
Motellet skul'le idag betraktas som pittoreskt, kanske skulle det fjnnas flyktigt
omnämnt i en turistguide till norra Svenige, men hade samme reseskjldrare besökt
samma plats på den gamla goda tiden hade ljudet i skällan varjt ett helt annat,
om det nu låtit alls.

Hade en journalist från en rejä1 reseskjldring - som Sigge Hommerbergs',0m nj
reser till Rom", har ni läst den? - varjt där hade mycket funnits att läsa som
knappt hade varjt trovärdigt. Sigge hade alltid en sån fjn känsla för detaljer.
Han var en tränad iakttagare - om ni ursäktar?

Men låt oss nu gå tillbaka t'ill Motellet. Inte för att jag kan beskriva det som
Sigge Hommerberg, men jag kan göra ett försök.
Luta er tillbaka nu, så skall jag ta er med på en resa, en resa genom en allde-
les sann h'istoria, och en berättelse om en man, en alldeles vanlig man.

Vem iaE är? Det är oväsentligt. Jag är bara författaren, eller skall jag kanske -J
säga återberättaren? Lyssna nu, lyssna noga - för nu börjar det.

Sådär! Nu är tjden och rummet upplöst! Då börjar vi.

Bli jnte förvånade nu, när ni tittar på er själva och varandra och ser att ni
har f'örändrats.Du, till exempel,'inte hade du den där slipsen på dj9, eller den
där kostymen när du kom!? Och du då, den där tajta dräkten och smjnket?
Men var inte förskräckta! Ty, jag bådar eder en stor 91ädje. För idag, har ett
motell blivit uppfört, i hjärtat av mörkaste Norrland!
Och detta skall för eder vara tecknet: Ni skola finna en ensam träbyggnad några
t'immar från närmsta bebyggelse utmed riksväg 118 mot evigheten!

När vi stiger in genom dörren möts vj av motellets hela charm och mystik" Vi kan
höra hur väggarna knakar och hur Motellet rotar sig allt fastare'i den hårda
tiälen. Snön faller utanför och det är kallt. Inomhus sprakar brasan och vore
det inte för lukten av färskt gummi vore platsen ett paradis på jorden. Motellet
lever s'itt eget 1iv, fjärran från det vardagliga 1ivet, det är sant!

H j t söker si g en speci e11 sorts männ'iskor, och det är gott att se att n'i är av
den, den rätta, sorten. De som jnte bljr förskräckta eller räds det oförklarliga
eller mystiska. När al'lt kommer omkring är det ju ändå bara en saga.

The Lights, Mr. Archer! Just The Lights!

(0ch när musiken ebbat ut, börjar vi på riktigt)
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SCEN I

INLBDNING _ KURIRENS ANKOMST TIIL MOTEIIET
Med van och säker hand framförde han den svarta jänkare av märket Chrysler som
Ekman o]agligen 1åtit ta över gränsen från Norge ti11 hans trettioårsdag.

När vägmätaren slog om precis som Robärt hade sagt så dök Motellet upp runt
knöken. Det såg ut precis som han hade väntat sig.
Hans hjärta slog ett extraslag och han kunde känna hur blodet forsade fram,
stötvis, genom ådrorna i pannan. De kändes för tunna (ådrorna) som om de skulle
sprängas. Han var nog nervös i al I a fal I .

Bilen giorde ett tvärt kast och lade om kursen, arbetade sig mödosamt uppför
uppfarten upp ti11 parkeringen. Han lade'i handbromsen, klappade sig försäkrande
om bröstkorgen, tog ett par djupa, lugnande andetag och klev ur.

Svängdörrarna gnisslade tjll och han var inne i Motellet. En 1ång, skallig man i
vit unjform tog några trevande steg fram mot honom, som för att jnleda en kon-
versatjon. CG ställde ned resväskan på golvet och väntade. Den skallige hade
bol len nu.

Utanför, på parkeringen, stod den svarta jänkaren som en symbol för männjskans
uppfinningsrikedom; den slutgiltiga segern över naturen. Det skulle blj den
första av två stora, svarta bilar att anlända idag.
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SCEN II

INLEDNING _ GRÄLET

0, skulle det så vara, att allt är slut emellan oss
Hur vill du då förk1ara, att Karlavagnen alltjämt har
siu stiärnor och att Nordanv'inden alltjämt rycker kottar ur furan,

och kastar dem i spåret av din fot,
och att rosorna du satte doftar som i somras och har nya knoppar?

Och att igelkotten som dräpte huggormen alltjämt
I skymningen kommer till mjölkfatet under stugutrappan?

Och att djn baddräkt låg kvar i ekan?

Genom ett fönster på andra våningen kunde man se den svarta bilen svänga upp på
uppfarten och försv'inna ut ur synfä1tet; höra knastret i väggruset när den brom-
sade in; hur bildörren öppnades.

Den kraftigt sminkade kvinnans grepp om fönsterkarmen var så hårt att hennes
knogar vitnade. Hon andades häftigt trots påtagliga ansträngningar att lugna ned
sig och hennes mascara rann ut i de salta tårarna som åkte kana i hudvecken
kring hennes hårt snörpta mun.

När hon vände sig om mot mannen j rullstolen dolde hon med svårighet s'ina dar-
rande ben. Med avsmak sänkte hon bl'icken ned till hans n'ivå, bröstet hävde och
sänkte sig frenetiskt, och hennes ögon blixtrade av ilska och avsky - det var
inga ledsna tårar.

Mannen i rullstolen var fullkomligt lugn och mötte hennes ansikte med ett trium-
ferande småleende. Det rykte i hans vänstra mungipa av upphetsning.
Han lade demonstrativt handen över skrevet.

AVSTUTNING _ GRATET

Med svårighet manövrerade han den klumpiga rullstolen från hans eget rum till
hennes. Dörren var öppen.
Han fann henne naken i dubbelsängen knappt ursk'iljbar bland alla de armar och
ben tillhörande en annan man. Hon sträckte upp huvudet över mannens axel och 1og
mot honom samtjdigt som hennes händer smekte mannens rygg.
Han skulle komma att sakna henne.
Inte hennes stripiga hår, eller höga kindben. Inte hennes mjuka kropp eller
beröring. Inte hennes duktiga händer eller de små knottrorna efter nålsticken'i
armvecken.
Makten.
Han skulle sakna makten.
Rakbladet brände i fickan.
I tysthet såg han på kropparna'i sängen. Han vjsste att han hade förlorat.
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SCEN III
INTEDNING _ TIKBILEN ANIÄNDER

Joakim vevade ned fönstret och s1äppte in kylan så att det blev jmma på framrut-
ans jnsida. Han stack ut huvudet och tog ett djupt andetag, en tunn strjmma rök
steg mot mol nen; n'i ckade sedan.
Det måste vara här.

Han lade'i ettans växel och släppte upp kopplingen. Likbilen sköt åter fart och
baxade sig med stor möda upp för den iskana som utgjor:de två tredjedelar av
Motellets uppfart. Gummit i däcken tjöt när den tungt lastade Volvon lade centj-
meter på centimeter av det hala underlaget under sig. Slutligen nådde den parke-
ri ngen.

\, På parkeringen utanför Motellet var gott om p1ats. Endast en stor, svart bil
diskret parkerad vid bortre husknuten. Trots kylan stod tre män utanför dörren,
avslappnat lutade mot väggen, som hade de jnväntat deras ankomst.
Dödgrävaren spottade i nävarna, öppnade passagerardörren och klev ut.

AVSTUTNING _ IIKBIIEN ANIÄNDER

imman på framrutans ins'ida hade sakta förvandlats till små, små droppar som
hängde med tunga, spända bukar, av gravitat'ionen frestade att falla när de så
ön s kade .

Cigarettrök pyrde ut ur askkoppen på förarsidan. Radion sprakade till.

Fredagkvä1 1 .

Vattnet i vattenglaset har skiftat färg 'igen. Längtar.
Öppnade fönstret på trekvart och s1äppte in blåsten. Vjftar bort håret ur mun-
nen.\_,
Solen går inte upp idag he11er, kylan smyger närmre. Floden sover. Fönster-
luckorna klapprar mot husfasaderna, mamma kom förb'i...

. Joakim tryckte sin våta duniacka mot dömen när han famlade efter cigarett-\-' paketet mellan stolarna. Han drog nyckeln ur tändningslåset, radion iystnade,
och försvann.
En vattendroppe fö1 1 från framrutan och ned på växe1 spaken.
Den enda återstoden, en kvarglömd lovjkavante.
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SCEN V

TNTBDNTNG - SKRTKET FRÅN övrnvÅnrNcnN
Det småleende som brett ut sig över Portierns smala 1äppar stelnade p1öts1igt.
Från Motellets övervåning ekade ett kvinnoskrik, ett skrjk som innehöll skräck
och förfäran, ångest och tårar.
Och när skriket, som en pil skjuten mot solen, förklingat, sköt han fart mot det
hal a underl aget och försvann j n genom dömen.

Den handlingskraftige Dödgrävaren och den kedjerökande följde Portiern på två
stegs avstånd. Tre trappsteg i ett k1iv, övervånjngen.

Mot dörrkarmen lutade sig en kraftigt sminkad kvinna, kroppen skälvande j
konvulsioner. I hennes knä, nedbäddad'i den blommiga klänningen,1åg en ung
flicka med onaturligt vidöppna ögon och med ett gapande sår i mitten av den
p1 atta bröstkorgen.

Hennes fötter simmade omkring, 1iv1ösa, i en pö1 av blod.

Port'iern böide sig ned och tryckte pekfinger och 1ångfinger mot fljckans hals.
Han vände sig not Dödgrävaren.
"Här han du din kund".

AVSTUTNING - SKRIKET FRÅN ÖVNNVÅXINGEN

Kanterna runt ingångshå1et var målade i en svagt brun ton. i såret skulle rätts-
läkaren, om sådan tillkallats, ha hittat tygrester och en kula av modell n'io
mj I I jmeter parabel 1 um.

Vanljgen, efter en sådan ku'la, kunde man även beskåda ett kraterljkt utgångshå1,
inte sällan väsentligt större än ingångshålet. Denna ku'la, emellertid, hade på
sin odyssä genom den späda kroppen slagit i ryggraden, några kotor under nacken,
och sedan bl'ivit sittandes på den kotas vjIken den spfittrat p1ats.
Döden hade varit omedelbar.

I sitt stilla sinne undrade Dödgrävaren hur en sådan ljten kropp kunde ha hållit
så mycket b1od, men slog den kv'ickt ur hågen; fast övertygad om att han aldrig
s kul I e få veta.
Han rullade omsorgsfu'l1t ihop måttbandet, måtten stämde med kistan'i bagage-
luckan, och stängde hennes ögon.
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SCEN VI

INTEDNING _ DEN GAMTE MANNEN OCH DEN UNGA KVINNAN I MOTELL.
BARBN

DÖdgrävarens sträva tunga hängde 1ångt utanför munnen, något som han var'lyck-'llgt omedveten om. Bredvjd honom satt lastb'ilschauffören även han dreglande och
med ögonen fokuserade på Den unga kvinnan vid bardr'skens bortre ände.

Då och då kastade Dödgrävaren svartsjuka blickar på Den gamle mannen'i vars knä
Den unga kvjnnan satt uppflugen. Den gamle såg ut att vara 1ångt över pensions-
åldern, någonstans kring de sjuttio - hon absolut max tjugofem. 0rdet "lammkött',
dök osökt upp i Dödgrävarens hjärna.

Långt över liudet från den mekanjska orkestern hörde Dödgrävaren för sjtt jnre
öra Leonard Cohen sjunga. Han var nära tårarna nu.

Den gamle mannens grepp om Den unga kvinnans säte hårdnade p1öts1igt. Man kunde
se på henne att det var smärtsamt.
Ändå lutade hon s'ig ömt framåt mot honom och överöste honom med små, lätta
kyssar; på nacken, halsen och kinderna innan hon nådde hans öra, nafsade lite j
hans örsnjbb och viskade någonting samtidigt som hennes högerhand gled nedåt
över hans bröstkorg j en menande gest.

När hon lade sin kjnd mot Den gamles stirrade hon rakt in j Dödgrävarens ögon
med en blick som var svår att tolka. Log hon mot honom? Länge satt hon så, kind
mot kjnd med Den gamle mannen och med blicken låst i Dödgrävarens.

Plötsligt öppnade Den gamle mannen munnen och började tala v'ilket överrumplade
Dödgrävaren och han var nära att tappa whiskyglaset. Förlåt, sade han, jnte helt
säker på om det var honom som Den gam'le rjktat sin svada mot"
Den gam'le tystnade, harklade sig - Den unga kvinnan gav honom att dricka ur
vinglaset - och tittade sedan på Dödgrävaren.Jo, sade han, och började på nytt"
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SCEN VII

,INTEDNING BIHANDLING ETT, SCEN ETT _ POLISEN OCH POLISMORDEN
Den svartvita polispiketen rusade fram på Riksväg 118 mot evigheten. Bakom rat-
ten vältrade sig Snuten och i baksätet sov Den kriminelle som var belagd med
handfängse1. När en ä19 p1ötsligt dök upp ur tomma jntet, fast besluten att
korsa vägen innan piketbilen kastade sjg Snuten på bromspedalen och de mjssade
ä1gen med en hårsmån.
När Snuten torkade svetten ur pannan och startade bilen som fått motorstopp
vaknade Den krjm'inelle och reste sig upp i en halvsittande ställning och
blickade ut över den norrländska tundran.

Bi l en kom åter i rul l ni ng och Snuten upptäckte Den krimi nel l es rörel seri back-
spegeln - han vred huvudet lite, utan att ta blicken från vägbanan, och hasplade
ur sig ett halvfränt "gomorron".
Den kriminelle j baksätet muttrade, surmulet något ohörbart och försökte klia
sig 'i örat, de tunga, kalla handbojorna ti11 trots.

Hörru, sade han
reagerade.
Va fan ere, löd

Ge fan i att försöka snärja mig, din
sympati genom att snacka politik. Jag
bl j r andra bul I ar nere på stati onen.

Men jag har ju jnte gjort något, k.ved

handleder och huttrade j sin oknäppta

Så säger al I a.
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med sprucken whiskyröst. Hörru, sade han igen när polisen inte

svaret från framsätet.

Jag har ju inte gjort något, sade Den kriminelle jrrjterat! De andra två snuta-
rna bara skjutsade mig, iag har ju 'inte gjort något! Varför måste jag plötsf igt
ha handfängse1 ?
'Ska väl du skjta i, svarade Snuten. Nåt ere som du har gjort, vete fan vad men
nåt ere. Det skall vi nog k1ämma ur d'ig nere på stationen. Han smålog och tog av
sig den något för stora kasken och lade den på sätet bredvid.

Snutdjäve1, det här är ju för fan polisbrutaljtet, fortsatte den krimjnelle från
baksätet.Jag har iu inte gjort nåt - du är säkert j maskopi med staten och
regeringen! Till varje pris vi11 ni hjndra medborgarna från att få reda på san-
ningen.
Håll käften, skrek polisen, högröd i ansjktet. Jag må vara mycket, men i 1ag med
regeri ngen... hel I re dör j ag !

Så du är inget sossesvjn? Frågade Den knimjnelle med ett vjss mått av skepsis i
rösten. Det kan förresten kvjtta, a1la pofitiker är ljka jävla usla -
borgarbrackorna som de som låtsas företräda proletärerna. Politik är bara ett
stort skådespe1, en levande 1ögn, tjllade han med eftertryck.

Det ligger nåt i redär, nickade polisen, innan han återtog sin strama hål1n'ing
och utbrast förnärmat:

lille skit! Tro inte att du kan vinna m'in
vet allt om sådana som du - akta dig. Det

Den krimi nel I e
I äderj ac ka .

och tog sig om sina skavda



AVSTUTNING BIHANDTING ETT, §CEN ETT
Den stora piketbilen färdades med jämn hastighet på riksvägen. Snuten och Den
kriminelle kunde enas om att de var oense. så mycket var säkert.
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SCEN VIII

INTEDNING - AGENTBN SPANAR PÅ TUNINEN OCH ETT SAMTAT INLEDS
CG siönk lugnt ned i fåtöljen, lade det ena pressveckade byxbenet över det andra
och vred stolen ett helt varv om mot bordet. Han drog en 1ång cigarr från bröst-
fickan, nöp tankfullt av den med högersidan av käken och spottade ut ffisorna på
heltäckningsmattan. Den kromfärgade gaständaren blixtrade till och han drog
djupt efter andan.
Det första halsblosset stack alltid l'itet, liksom dröjde sig kvar och brände
insidan av luftstrupen. Sedan steg det sakta uppåt j en långsam piruett, kitt-
lade gomseglet, kjlade ut mellan tänderna och sedan ut! Med värme'i blicken såg
han hur röken steg mot taket, hur den vjrvlade till, och p1ötsligt bara var
borta, upplöst i tomma jntet.

CG stirrade tomt framför sig, inbegripen i en'inre monolog som tycktes uppta
hela hans sjnnesnärvaro. Cigarrglöden kröp 1ångsamt allt närmare hans fingrar.

Ur skuggorna betraktade han CG med sitt vaga, analytiska öga. Han tycktes aldrig
bljnka. Varie gest, varje rörelse som CG gjorde registrerades och analyserades
'in 'i m'insta detal j. Det slentrianmässiga bortknackandet av aska från cigarren,
den frånvarande blicken, de små ryckningarna runt tjnningarna varje gång Den
unga kvinnan skymtades genom pärldraperiet'i dörren som ledde jn j Motellbaren.
Slutligen tog han ett steg framåt, in i ljuset från det blinkande lysröret och
blev p1ötsl jgt synl ig.

cG haiade tj11, och cigamen f'lög i en vacker båge genom rummet.
Jörgen, sade mannen i kostymen, och sträckte fram en öppen näve.
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SCBN IX

LÅNcrnlDARCulurröREN ANtÄlvnnn M0TELTET
Jag vet inte hur han gjorde det!
Jag kommer aldrig att få veta hur han gjorde det!
Han gjorde det.

När iag kastade en snabb blick ut genom fönstret stod den där, frustande och
rykande och på tomgång; stor och gu1. Smutssträcken från de stora gummidäcken
avtecknades som'långa, brungråa sträck'längs med tanken - en bild långt ifrån
lik bjlden av den skjnande vita tankbil det en gång varit.
I mitten på den 1ånga tankkroppen skymtade den gula Shell-snäckskalet fram som
en färgg1ad, gu1 fläck i allt det gråa.

Hur den komm'it dit, så obemärkt och utan att krossa de tre bjlar som redan var
parkerade utanför till oigenkännliga vrak av glassp'litter och böjd metall kommer
jag aldrig att förstå, med faktum kvarstår. Den var där.

Den tröga dörren slogs upp, fastnade på mitten, fick en ny knuff och stod sedan
öppen. På fotsteget sattes en tiock, knubbig sko som klängde sig fast på ett
ieansbeklätt ben. På det ben som följde på det första kunde man se åtskilliga
svarta oliefläckar och oljiga handavtryck. De senare, förmodl igen, t'il lhörande,
resten av den kropp som slut'ligen klämde sig ut ur förarhytten.

Den knubbiga, mustaschprydde mannen sköt upp kepsen i nacken, och masserade sin
högeraxe1. Han lutade huvudet bakåt och betraktade i tysthet Motellfasaden,
fönsterluckorna på övervåningen slog i den kalla nordanvinden.
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SCEN X

FLICKANS SOM ODLAR PALMER BEGRAVNING

Det var egentligen ingen riktig begravning. På gården utanför var Dödgrävarens
medhavda kista uppstä1ld och snart skulle den fy11as. Den kraftigt sminkade
kvinnan och Portiern hade tvättat kroppen och klätt den i en av kvlnnans klän-
ningar. Den var mycket för stor.

Högtid'ligt kom de bärande på flickan, Portiern bar henne som om hon var ett
stort barn och de hiältes åt att 1ägga ned henne j kistan. Portiern lade hennes
armar j kors över bröstet och sedan tog de ett steg ti I I baka och betraktade
kroppen. På hennes finger satt en ring med en vacker röd sten. Vem har gett
henne den, undrade kvinnan?

Flera av motellgästerna hade samlats för att ta farväl av flickan. Förutom
Portiern och Den kraftigt sminkade kvinnan var 0ljemiljonären, Mannen som hette
Jörgen och Författaren. Dödgrävaren och Chauffören stod en bi t däri från.

Det var dags att ta farväl.
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FORFATTARENS MONOTOC ÖVNN FLICKAN SOM ODTAR PATMBR
Döden k1är henne, sade han uppriktigt i det att han tittade ned på den späda
kroppen i den väl anpassade andrasorteringskjstan.
Han böide sig ned på knä och strök henne ömt över k'inden. Ljlla Sa11y.
Jag hade tänkt läsa de här för dig,'innan... han avbröt sig själv jnnan han hann
tänka tanken. Men vad gör vä1 det, du får ju höra dem nu.

Han tog upp en bunt papper ur fickan och harklade sig.

An Ordinary Day

in the Normal Life
of a Common Man.

P'i cturi ng: Mr " Archer

Part I - The Li ghts

Mr. Archer. The Li ghts . I f you p1 ease...
Slowly, but not less dramatically,
he revolved, sjtting both upright in hjs comfy chair,
frenetjcal 1y sparkl ing, joyous, happy.
- Pardon?
The Lights, Mr Archer. Just The Lights...

Part II - Climax, or The Appearance of the Beholder.

What?! What lights, he replied, jn a restrained manner, playing for time.
Looki ng al I around.
First at the ceiling, then the walls and then, fina11y,
he gazed night jnto the eyes of the beholder, hjs own eyes,
almost scared now, asking: "Yonder lamp?"
The beholder nodded,
a slight vestige of superiority superposing upon 'its cherry 1ips.
S1 ow1 y,
as usual, Mr. Archer reacted,
reaching for the switch, yellow, almost beyond reach.
The swjtch was dusty, as if were jt not used for a very long time.
Mr. Archer pressed it first little.
Then a little more... until

Han knäppte med fingrarna.

And so, f i nal 1y, The Li ghts... went... 0n...

Han reste sig upp, dramatiskt och tog ett steg tillbaka med en uppfordrande mjn,
som om han väntade sig kritik från den döda flickan. Han stoppade tjllbaka
papperna ned j fjckan och nickade mot de övriga närvarande.

Jag kommer att sakna dig, Janet, hej, förlåt, Sal1y, menar jag.
Sa1 1 y.
Jag kommer att sakna dig.
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SCEN XI

UPPKÖPAREN ANSÄTTER CHAUFFÖREN

Fåtöljerna j sällskapsrummet var så mjuka, så mjuka. Satte man sig i dem sjönk
man ned, djupare och diupare ti11 dess att man blev hängande, liksom tyngdlös,
omhuldad av den röda, mjuka plyschen som mjukt och varmt strök en medhårs.
Chauffören provade dem a11a, först soffgruppen'i det l'illa hörnet, sedan fåtöl-
jerna vjd rökbordet, där han fastnade djupt nedsjunken i det sakta vaggande
havet av klarröd yllesammet och med fötterna på bordet.
Han njöt.
Han plockade upp tidningen från bordet, ögnade igenom rubrikerna och kastade ett
öga på det som verkade intressant jnnan han slutljgen nådde väsentligheterna -
sporten.

Mannen m'itt emot Joakim 1og ett brett leende och smorde s'ina leder med en stor
konjak som han avsiktligt satte i vrångstrupen. Han hostade och frustade och små
droppar av konjak, utspädd med saliv, må1ade bordet med en stiljstjsk halvmåne.
Chauffören kom med svårighet upp ur den bråddjupa fåtö1jfällan för att dunka
mannen'i ryggen. När denne återhämtat sig 1og han mot honom, rättade tjll slip-
sen och tackade honom.
Chauffören njckade menande, tog åter upp tidningen och sjönk åter ned j kvjck-
sanden. Mannen ansåg sig emellert'id inte vara färdig.
Ursäkta mig, sade han, är det 'inte nj som är Joakjm Karsk?
n så f al I har j ag ett förs'l ag !
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SCEN XII

INTEDNING BIHANDLING TVÅ, SCEN ETT

De två systrarna var iklädda tiocka kläder och grova kängor. Trots detta frös de
något förskräckfigt. Detta var den tredje dagen utan att de hade"lyckats hjtta
tjllbaka tjll vandringsleden och det var inte utan att paniken började sprida
sitt sjuka gift allteftersom hoppet sjönk tjllbaka.

Erika tittade på sin syster som hade sackat efter den senaste halvtjmman. Kom
nu, Anna, skrek hon. Det är bara runt kröken, jag är bombsäker den här gången.
Hon I jög, gi vetvi s .

Hon tog si n systers utsträckta hand 'i sin och hjä1pte henne upp för den svagt
lutande kul'len. Med 1åga förväntningar vände hon sig om för att titta ut över
vad det nu var som väntade där bakom och döm om hennes förvånjng när hennes
synade bluff visade sig vara en jackpott.

För runt hörnet sköt en gammal s'i1o upp ur marken, draperad med kamouflagenät
var den svår att upptäcka om man inte var så här nära. Med förnyade krafter tog
de sig nedför slänten och fram till dörren där lukten av nybryggt kaffe slog
emot dem - det var bara skylten med texten "Himmelriket" som saknades på dörren.

AVSTUTNING BIHANDTING TVÅ, SCEN ETT
Hade det funn'its en skylt på dörren med texten "Hjmmelrjket" hade den varit
missvisande. Erika kunde berätta för sin syster att Gubben tittat 1änge på henne
när hon lånat den primit'iva dusch som silons bostadsdel härbärgerade. En svag
känsla av askan j elden infann sig, men vad kunde man göra. Att ge sig av igen,
ut i den evjga kylan på fötter, knappt synliga bland blåsor och skavsår var inte
att tänka på.

Gubben uppförde sig konstigt. Något var fel. Men vad?
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SCEN XIII

FL0DEN sovrR uöns I RADI0N I M0TEttBAREN
Den mekanjska orkestern vaggade monotont av och an på scenen fast j den eviga
s'linga som Den dansande kvinnan absorberad rörde sig ti11. Inga femtioöringar i
jukeboxen tycktes kunna få den att byta melodi och ingen brydde sjg 1ängre nämn-
värt om det.

Med tom, koncentrerad bljck, fokuserad på någonting bortom de fyra väggar som
avgränsade rummet, rörde sig Den dansande kvinnan i ett, till synes, enkelt
rörelsemönster ful I ständigt bortkopplad från omvärlden.

Baren var belamrad av människor, Motellgäster och förbipasserande. Den kraftigt
smjnkade kvinnan, CG, Mannen som hette Jörgen, Dödgrävaren och Chauffören. Bakom
di sken Port'iern och åtski 1 1 iga spritsorter i I ustiga e1 I er vackra fl askor.

Den lilla transistorradion, uppvriden på högsta vo1ym, kunde inte för sjtt liv
överrösta musiken från Den mekan'iska orkestern, som tycktes spela allt högre, ju
rner liv och rörelse det var i baren.
Det var knappt att man hörde rösten - om det var en man eller en kvinna var
omöiligt att avgöra - vars ord sakta flöt ut'i etern som såpbubblor.

Fredagkvä1 1 .

Vattnet i vattenglaset har skjftat färg igen. Längtar.
Öppnade fönstret på trekvart och s1äppte'in blåsten. V'iftar bort håret ur mun-
nen.
Solen Eår inte upp'idag he11er, kylan smyger närmre. Floden sover. Fönster-
luckorna klapprar mot husfasaderna, mamma kom förbi.
Vattnet 'i vattenglaset skiftar färg igen. Längtar.

CG tittade undrande upp på Den kraftigt sminkade kv'innan, som rykte oförstående
på axlarna och lyfte en dubbel whisky utan'is till den glansiga 1äpparna"
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SCEN XIV

UPPKÖPAREN ANSÄTTnn KURIREN
Inne på CGs motellrum var det välordnat och städat. En svag lukt av gummi blan-
dat med cigarettrök hängde i luften men bortsatt från detta var rummet fullt
beboel i gt.
CG jakttog nöit sjn spegelbild j det att han rättade t'ill sin slips och borstade
miället av kostymen. Kastade förstrött tuggummit i papperskorgen vid ytterdörren
och plockade fram brylkrämen och kammen ur resväskan. Han stirrade stjnt sjn
spege'lbjld i ögonen och drog några beslutsamma drag genom håret så att det
sl ickades bakåt utmed hjässan.

Han letade febrjlt efter pistolen men kunde inte hitta den. Inte under kudden, i
rocken, el l eri väskan. Ingenstans . Han sl et av si g axel höl stret och sl ängde
ursinnigt in det i garderoben. Vad skulle det göra nu för nytta?

Tre försiktiga knackn'ingar på dörren fick honom att avbryta sitt letande. Han
sköt jn attach6väskan under sängen och kastade'in brylkrämen i det trånga bad-
rummet.

- Vem där?, undrade han försiktigt.
- En vän, svarade rösten utifrån. Jag skulle vilja göra er ett förslag, om ni
'inte har något emot det, fortsatte den.

CG öppnade dörren och såg misstänksamt på mannen utanför. Rysk arvsmassa, skjck-
ligt dold bakom en helsvensk fasad; en skrynklig, svart skjorta med sista knap-
pen oknäppt, utsvängda ieans i samma färg, ett tjockt läderbälte, lackskor och
en kavajöverdel som klamrat sig fast och vägrat s1äppa taget; ett blått och ett
brunt öga.

CG fick en jnstinktiv impuls att s1änga igen dörren j mannens ansikte och sedan
ta betäckning men avsaknaden av skjutjärn tvingade honom att tänka rationellt.
"Kom in", pressade han'istället ur sig, steg åt sidan och lät den främmande
mannen komma 'in i rummet.

Ivan, sade Ivan.
CG, sade CG.

De njckade tyst åt varandra.

Jag skal'l gå rakt på sak, sade den ryska björnen på klingande stockholmska och
slog sig ned på den sekretär där CGs brylkräm och kam minuten tidigare hade
befunn'it sig. Vad de än har erbjudit dig kan jag gå högre. Mycket högre.

CG kände en ilning sprida sjg Eenom kroppen och sakta men säkert lamslå honom,
han fjck jnte kuka ur nu, speciellt inte inför mannen som uppenbarligen kom från
ett kurjrnätverk som jnte var Ekmans. Han tände en cigarett och köpte på så sätt
tid att komma till sans med sig sjä1v.
Jaså, svarade han och försökte låta oberörd. Hur mycket då?
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SCBN XV

t,ÅncrnaDARCHAUrrönnn FytLER 0LJEpANNAN
Den knubbige, mustaschprydde Långtradarchauffören drog 'i den svarta oljeslangen
med all sin kraft. 0lia rann ur metallmunstycket, droppade ned på hans kläder
och när han sköt upp kepsen som halkat ned blev det fyra svarta ränder i hans
panna.
Hans prinskorvsfingrar, hala av olja, halkade med nyck'larna jnnan han till slut
fick upp luckan och kunde kopp'la 'in slangen. Han gick utmed det 1ånga spåret av
olia tillbaka till tankbilen och snart började oljan flöda genom slangen som
blod j en jättes aorta.
l-lan stäl I de s j g vi d sl angmunstycket för att övervaka transakti onen.

Uppflugen på den int'illiggande gärdsgården satt krokodjlskorna, föraktfullt
iakttagande det utförda grovarbetet.

Krokodilskorna suckade och tjttade på sin Rolex-kopia.
Längtar.

Upp ur fickan åkte tändstickspaketet; Krokod'ilskorna höll det'i handen och bör-
jade på barns vjs att knäppa iväg brinnande tändstickor mot oljepö1arna runt den
spända slangen. Närmare och närmare, de började att ställa'in sjktet.

Med ryggen mot Krokodilskorna anade tankbilschauffören vad som var på gång men
vågade inte vända sig och möta dem med blicken. Varje gång tändst'ickorna
sprakade ti11 mot p1ånet ryste han tjll och hela kroppen spände sig så att han
fjck muskelbristningar. När tändstjckan landade på den hårda skaren sprakade den
till och slocknade sedan. Tankbilschauffören andades ut och kände hur blodet
vände tillbaka upp i huvudet igen.

Krokodilskornas Rolex g1änste t'ill. Tiden var ute.
De hoppade ned från gärdsgården och försvann in genom motellentr6n lämnande
efter sig ett spår av utbrända tändstickor och lukten av starka, Franska
ci garetter.
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SCEN XVI

FTICKAN SOM ODTAR PALMER GÅR IGEN

Med beslutsamhet vräkte hon kistlocket åt sidan och reste sig upp i en halv-
sittande ställning från vilken det var enkelt att komma på fötter. Hon klev upp
på den fasta marken och gick med bestämda steg i den riktning som hon'instjnk-
tivt kände att Motellet lå9. Grenar, blad och buskar böjde sig ödmjukt undan för
den'lilla människan när hon drevs fram genom djungeln av en kraft starkare än
I j vet sj äl vt.

Inne på Motellet spelade Leonard Cohen Take this waltz för de njutningslystna
gästerna.

Ay, äy, äy, ay
Take thjs waltz, take thjs waltz
Take thi s broken waste i n your hand...

This waltz, this wa1tz, this waltz, this waltz
l^li th i t ' s very own breath of brandy and death
Draggi ng 'it's tai I 'in the sea

På parkeringen kunde man höra hur någon tassade fram över den hårda skaren, små
tassar som siönk ned en knapp centimeter. Norrskenet kastade oformf iga, ku'lörta
skuggor över snön.
Någon nådde slutligen fram ti11 ytterdörren, gled genom svängdörrarna utan att
orsaka minsta gnissel eller väcka Portiern som satt och sov bakom sin pulpet-
I i knande di s k.
Den lilla människan gled genom lobbyn, genom sällskapsrummet och stannade slut-
ligen framför pärldraperiet som tjänade som dörr in till Motel'lbaren.

Mannen som hette Jörgen tittade upp ur sitt whjskyglas. Förskräckt upptäckte han
Fl'ickans som odlade palmer ansikte bland pärlorna i draperiet. Han gnuggade sig
'i ögonen och tittade igen, hjärtat bultande j takt med musjken, och hoppades att
det bara varit en synvi11a. Han blev mycket besviken. Sally?

Den ljlla männjskan gled genom draperiet och 1og mot Jörgen som klivit av sin
barstol och drog s'ig baklänges mot utgången. Hennes kloförsedda händer klapprade
mot varandra när hon accelererade för att stoppa honom. Jörgen sprang.
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SCEN XVII

INIEDNING BIHANDIING ETT, SCEN TVÅ

0m jag säger att Poljsen låtit Den krimjnelle sätta sig bredvjd honom i fram-
sätet skulle du då bli förvånad? 0m jag säger att rjksväg 118 löper spikrakt
genom den norrländska tundran, att man kan färdas på den j timtal utan att om-
g'ivninganna ändras nämnvärt? Att inte ens skylten glesbygdsstöd skymtar förbi i
förbjfarten? Att spikrak väg är en oerhört tråkjg köruppleverse?
Då är det nog 'inte så konst j gt att Den krimi nel l e ti l l sl ut fått p'latsen bredv'id
Snuten och att de låtit sina men'ingsskiljaktigheter ge vika för att göra resan
något mer behagl i g.

Poljsen skruvade på sig, som om han v'i11e säga något, men tvekade.
Vad är det som trycker dig, bror, undrade Den krjminelle osäkert, jnte helt
säken på om han gått för långt med sitt famjljära tjlltal?
Snuten tycktes dock jnte ha tagit'illa vjd siE, han blev p1ötsligt klar och iugn
i bljcken. Han vände sig om mot Den kriminelle.

AVSTUTNING BIHANDTING ETT, SCEN TVÅ

Poljsbilen for genom natten, vägen upplyst endast av norrskenet och ett då1igt
fungerande hellius. Inne i kup6n kunde man se sjlhuetterna av de två männen,
vagt urskjlia rörelser och gester. Hade man varit jnne i bjlen kunde man ha
också har hört vad de sade.

0kei, jag ska'l1 köra dig dit, sade Snuten. För att vara juste. Men fan ta dig
du'lurar mig, då skall iag s1äpa dig efter bilen hela vägen tjll stationen!

Inte lurar jag dig, bror, sade Den krimjnelle och räckte honom (darrande) den
sj sta ci garetten.
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SCEN XVIII

nöucnÄvaRnN ANTASTAR DEN UNGA KvTNNAN

Kom hjt och visa mig d'in morgon,
så klar som nyfödd diamant
och låt oss dricka av vår ungdom,
g1öm a1la 1ögner - allt är sant

När tusen lyckliga atomer, får finna låset till d'in kjol, skrev Totte Walljn.
Det gjorde inte jag.

De mest underliga ting kan hända när man allra mjnst anar det. Det är sant.
På väg ti 1 1 damrummet för att pudra näsan tog någon tag i hennes arm och drog
henne ti I I si g.
Den unga kvinnan befann sig p1ötsligt i famnen på en vjlt främmande man, Död-
grävaren.

Min nådiga, frustade mannen som luktade svagt av alkohol.
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SCEN XIX

FöRFATTARBNS MoNoroG
Jag skriver 1ite, som du vet. Ibland bljr det bra och ib1and... ja, du vet. Mindre
bra.

Jag skrev något en gång som jag tyckte var så fyndigt:

Life js like a game of Black Jack,
and here X stand
Holding three queens
in my hand.

Jag tänkte att man jnte fick ha mer än en kv'inna samtidjgt, eftersom man då blev
tiock. Du förstår? Jag dunkade mig själv i ryggen, det var så rysligt bra, ända
till dess att en kamrat som jag anförtrodde mjtt mästerverk skrattade och sade
"Du har inte spelat mycket Black Jack du".Jag erkände naturligtvis att det inte
var en av mina favoritsysselsättningar och han berättade för mig - med det vet
du väl redan - att damerna i Black Jack är värda tio poäng. Följaktligen kunde
man ha två damer och det var mycket bra, i spe'let alltså. Detta tyckte mjn vän
förbättrade hela stycket enormt - hustru och älskarinna - men det var ju 'inte
min avsjkt. Så typiskt mjg att skriva om något som jag inte har någon aning om.
Men det skall vara lite sport. Förstås.
Var för berättar jag det här, egentligen?

Part III - The Letters to Janet

Mr. Archer smiled.
The room was badejng in 1ight,
every single shape casting its perfect dismal shadow upon the walls -
or the floor.
He regained balance,
looked proudly at the beholder (who then looked away) and smiled.
Mr. Archer smiled.
He then laid hjs left 1eg to rest over the other,
once again revolv'ing the chair 180 degrees (this time to the left),
pausing at 79 and then completing the half turn wjthout the cha'ir creaking.
Mr. Archer sm'i I ed .

Impulsively, he picked up his best pencil
(the ash-red w'ith golden a epithet)
dipping it gently in the green ink, rotating it s1ow1y,
three comp'lete turns (anti -cl ockwi se) .

Scraping of the redundant ink
carefully against the rjm of the ljttle bottle with deft gesture.
Putting the pencil to mouth, thoughtfully, he smiled.
Yes...
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Mr. Archer smi I ed...

Part IV - "Dear Janet"

Sol emnl y chew'ing on hi s pen,
making Iittle funny noises Ijke "hmm" and "aha",
slowly he lowered his pen, as if he had thought of something to write,
but just before touching the paper, he retracted his arm,
once again returnjng to his origina1 pose.

He stopped smi 1 i ng.

The beholder looked at Mr. Archers back, amused,
not having anything more interesting to do.
It awaited in silence what would come.

Time passed slow'ly. Chaotic fluctuations'in its web.
Mr. Archer - anyhow - did not seem affected at all.

Lowerjng his pencil, touching the paper,
moving it in multiple directions thus creating letters (vowels),
sy1 1 ab1 es , words; he wrote:
"Dear Janet"...

Det är ett sådant jobb att vara kreativ skall ni veta.

0m ni vill ta ett gott råd - skaffa er ett riktigt jobb. Att kanaljsera sin
kreatjva energi, konstnär1ig frihet - allt det där är bara bjäfsl
Konstnärer är skäggiga typer som lever på socialbidrag och sysselsätter sig med

att göra konst som ingen vanlig död1ig förstår. Det är varken spännande eller
glamouröst, det är bara patetiskt.

- Ta det från mig. Jag vet vad iag talar om.
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SCEN XX

UPPKöPAREN DöR Av EN övnnnos
Det ena av två på bottenvåningen placerade rum beboddes av mannen som hette
Ivan" Dörren var låst från ins'idan och väl tillbommad med rummets enda stol
inkilad under dörrhandtaget. I en sked puttrade en klar vätska över sakta gast-
ändarel d.
Snöfallet utanför i mörkret, endast upplyst av ljuset som motellfönstren kastade
ifrån sig, gav hela bilden en oförtjänt poetisk touche.
Äntligen var sprutan klar, teskeden ky1de av sig på fönsterblecket. Ivans händer
skakade av upphetsning eller abstinens - eller båda, vr'lket får vi förmodligen
al drig veta.

Män kan inte våldtas, tänkte han högt för sig själv'i det att han drog åt läder-
skärpet runt överarmen. Det föreföll honom vara mer och mer patetiskt för varje
gång. Som om han inte skulle veta.
Män kan inte våldtas, tänkte han igen, samt'idigt som kanylen trängde in'i honom,
tvingade sig ned i armvecket, djupare och djupare. Hur mycket önskade han inte
att han s1app.

Sakta iniicerade han vätskan, befruktade sina vener med djävulselixiret som
omedelbart började sjmma uppströms som'laxsperm'ier mot det slutgilt'iga målet -
hans hj ärna.

Han spände armmusklerna tre gånger, knöt näven, öppnade den och lossade sedan
bältet. Han siönk ned på sängen, tappade sprutan på golvet, och stirrade upp i
taket. Han kände ruset komma över honom, som om det brann j hela kroppen, som om

något ville spräcka hans skallbas och klättra ut och ställa sig och skrika mot
himlen. Han förmådde inte röra sig. Någon mumlade något ur transistorradjon.

Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort - med pepsodent.

Si da 26



AVSTUTNING _ HAN DÖR JU!
När det sista skriket inombords hade kastats ut ur och tillbaka mot honom mot
motellväggarna sjönk han åter ned på sängen. Någon bultade och skrek och för-
sökte förgäves forcera den barri kaderade dörren.

Krokodi I skorna, j kl ädda spegel sol g1 asögon, stod nära nog fönstergl aset för att
hans utandningsluft skulle kunna ses som tre immiga, mer eller mindre kondense-
rade, fläckar på rutan. Hans ansikte var alltigenom neutralt och orubbligt när
han tittade in på mannen som hette Ivan.
Ingen vet hur länge han hade stått där och varför men där stod han och tjttade,
fullkomligt oberörd av att mannen i sängen sakta höll på att dö bort.
Han bet sig själv i underläppen där sjok av hud torkat i den kalla utomhusluften
och drog 1ångsamt bort dem. I hans glasögon kunde man se fradgan rjnna ur munnen
på mannen som hette Ivan, hur han höll sig över magen när de första, uppenbarli-
gen mycket smärtsamma, hostningarna kom och fradgan färgades röd av blod.
Ryskättlingen fö]1 ned i sängen med ryggen mot dörren, hela hans kropp ristes av
spasmodiska ryck och det hela föreföll mycket obehagligt.
Hans blick mötte de kalla spegelsolglasögonen genom den immjga rutan och han
försökte säga något. Glöden i hans ögon falnade sakta och det såg ut som om han
förstod vad som höll på att ske, tårarna trillade nedför hans kinder och han 1åg
alldeles stilla nu. Alldeles st'illa.

Det knarrade om snön när spegelso'l91asögonen försvann i natten.
Lugnet härskade åter i motellrummet.
I det f I ackande 'l 

amps kenet 1 og kanyl en .
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SCEN XXI

DEN UNGA KVINNAN RYMMER FRÅN DEN GAMTE MANNBN

Travelling 1ady, stay a while,
unt'il the ni ght i s over.
I'm just a station on your way,
I know I'm not your lover

Tårarna rann nedför Den unga kvinnans kinder och hon hulkade och snyftade. Ald-
rig mer skulle han få göra så mot henne, ALDRIG MER!

Sakta klädde hon på sig, rättade till håret, gned bort det mesta av 1äppstiftet.
Hon bläddrade igenom hans p1ånbok; identitetshandlingar, telefonnummer, suspekta
foton. Hon behöll nakenfotona på henne själv och pengarna, säkert över tusen
kronor, och gömde p1ånboken under sängen. Det fanns ingen återvändo nu, det
måste göras.

Hon tjttade ängsligt ut genom dörren för att se om han väntade på henne. Han
hade en kuslig förmåga att veta saker och t'ing - om henne och om andra, som om

han kunde läsa tankar. Det var emellertid tomt j komjdoren och hon vågade sig
ut. Barfota smög hon på trägolvet mot trapporna som ledde ned till under-
våningen, utgången och friheten. När hon nådde fönstret råkade hon titta ut.
Den gigantiska tankbilen hade gjort en helomvändning och stod nu, med motor-
blocket pekande söderut och lyktorna med påslaget helljus stirrande ut i den
norrl ändska natten.
Långtradarchauffören hade placerat en av sina bastanta sulor på fotsteget och
stod nu och kliade sjg på magen, äntligen var hans uppdrag slutfört.
Han sköt bak kepsen j nacken.

Den unga kvinnan famlade med fönsterhakarna innan hon till slut fick upp fönst-
ret. Utan att bry sig om att hon var barfota eller nästan oklädd kastade hon sig
utför och föll handlöst till marken.

Chauffören kom genast springande.
Du måste ta mig med, grät hon, och torkade bort näsblodet med högra handens
översida. Du måste ta mjg med.
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SCEN XXII _ DEN GAMLE MANNBNS MONOTOG

scEN xxril 
uor,

AGENTEN SKJUTER B}ö{
Mannen som hette Jörgen satte med van hand kanylen mot underarmen och sköt jn
bruset. Den kraftiga kvinnan som 1åg bredv'id honom i sängen följde strax efter
honom, persikohuden på hennes underarmar avslöjade hennes debut - det skulle blj
en jäkla flygtur.

Det dröide jnte 1änge innan hon började yra och stapplade på de bastanta med
darrande benen ut tjll toaletten. Jörgen 1åg lugnt kvar och njöt.

Sakta kände han hur bruset tog över, styrde kroppsdel för kroppsdel, hur han
blev ett redskap i dess händer, utan makt att säga nej. Först lamslogs armarna,
sedan benen. Magen blev stum och hård när alla hans muskler p1ötsljgt spände sig
och hiärtrytmen blev ojämn, något som skrämde honom litet. Sedan nådde bruset
huvudet, tog över centimeter efter centimeter och till slut var hela Jörgen
uppslukad av den mäktiga drogen, ett redskap. Han njöt.
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SCEN XXIV

INLEDNING BIHANDLING TVÅ, SCEN TVÅ

Varför fanns det två av nästan a11t, frågade hon sig? Två sängar, två gevär i
vapenskåpet, två par Graningekängor?
Vad var detta egentligen för suspekt installation?

Systrarna tryckte s'ig tätt tillsammans där de satt i Gubbens kök med varsjn kopp
hett te och ostsmörgåsar - en upplevelse som kunde ha varit överjordisk om det
inte varit för den Enagande känslan som inte v'ille lämna dem ifred.

Något var fel. Något stämde inte, och de var tvungna att ta reda på vad!

AVSTUTNING BIHANDTING TVÅ, SCEN TVÅ

Silon, uppförd och inrättad under Den borgerliga regeringen, pekade upp mot
molnen som ett hädiskt fjnger i en populär, amerikansk gest.
Utanför dess p1åtbeklädda väggar ven vjnden och torr snö vjrvlade runt, kastades
upp i luften och landade igen - en kraftansträngning som resulterade j ett noll-
resul tat.
Innanför samma väggar kunde man höra ljudet av grä1ande röster, en grov och hård
stämma, Gubbens, och två gä1la röster, stressande och falsetterande så som kvin-
nor p1 ägar.

Visste vad som var å färde hade deras ansträngningar och uppmärksamhet varit
rjktade annorstädes men nu var det som det var, och deras öde var sedan 1änge
besegl at.
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SCBN XXV

CHAUPFÖREN I TIKBILENS FRAMSÄTn IyssNAR TILI FTODEN SOvER
Den stora I i kbi 1 en pöste över ute på parkeri ngen och j dess framsäte satt Chauf-
fören med ett bekymrat ansiktsuttryck. Han var helt säker på var han hade gömt
det och nu var det borta. I passagerarsätet 1åg reservhjulet - men det var tomt!

Han tjttade bakåt, på kistorna. Han kunde höra hur de som 1åg därinne skrattade
åt honom, visste de?
Era iäv1ar, skrek han. Era jävlar! Ni skall vara jäv1igt tacksamma, hör ni det?
Tacksamma !

Men de svarade inte.

I förtvivlan vred han på radion för att lyssna på något att lugna ned sig t'i1'l .

- Fredagkväl I .

Vattnet i vattenglaset har skjftat färg igen. Längtar.
Öppnade fönstret på trekvart och släppte'in blåsten. Viftar bort håret ur mun-
nen.

v
Solen går inte upp idag he11er, kylan smyger närmre. Floden sover. Fönster-
luckorna klapprar mot husfasaderna, mamma kom förb'i.
Vattnet i vattengl aset sk'iftar färg 'igen. Längtar.

Han böjde sig fram och lade sig på ratten. Han stirrade ut i mörkret, uppgiven
och skrämd. Tiotusen dollar. Borta med vinden. Han kände tårarna komma.

Mellan solskyddet och biltaket låg inklämt en papperslapp, men den såg han inte.
Det var synd, för där 1åg gåtans hela 'trösn'ing.
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SCEN XXVI

ÅrnnstlcK mno övnRGREpp pÅ urvncKrrNcssrönu FLTcKA

Sexuellt utnyttjande av Flickan som odlar palmer (av Agenten)
Mannen som hette Jörgen log mot Palmflickan när han varsamt tog hennes hand i
sin. Jag ä1skar dig, Sa11y, sade han ömt. Flickan som hette Sa'I1y, borrade ned
ansiktet i pälskragen och rodnade ända upp ti11 örsnibbarna. Älskar, älskar
upprepade hon som en papegoja.

Jörgen tog upp en liten sammetsklädd ask ur kavajfickan och gav den till henne.
Han kröp ihop och lade sin haka på mellan knäna som en ljten pojke som inte
visste riktigt vad han skulle göra. Sa11y fumlade 1änge med asken utan att få
upp den och Jörgen var tvungen att hjä1pa henne. Så här, sade han ömt och för-
siktigt samtidigt som han förde spärren åt sjdan och öppnade den ljlla asken.
Hans grova nävar tog varsamt ur den lilla ringen med den röda stenen och satte
den på hennes ringfinger.

Älskar, ä1skar sade Sally med ansiktet i pä1sbrämen.
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SCEN XXVII

SAMTAL MBD DBN DANSANDE KVINNAN

Den dansande kvinnan såg p1ötsligt upp och betraktade den nyfikne. Hon n'ickade
tyst och tecknade med fingrarna att denne skulle vänta. Hon tog ett djupt ande-
tag.

Sal1y free and easy
That shoul d be her name

Took a sai I ors 1 ovi ng
For a nursery game

Plötsligt böriade hon sjunga, samtidigt som hon vaggade av och an tjll mus'iken,
lika koncentrerad som förut.

0h the heart that she gave
l,rlas not made of stone
It was warm and hollow
Lj ke a honeycomb

Det var en underlig melodi. Det var svårt att avgöra om den var i takt eller
inte med den övriga musjken från den mekaniska orkestern.

Think I'll wait till sunset
See the ensign down

Then I 'l I take the t'ide wave

To my burj al ground

Det var uppenbart att hon hade ett budskap.

Sa1ly free and easy
That shoul d be her name

When my body's I i fted
Thi nk she'l I di e of shame

Sa11y free and easy
That shoul d be her name

Took a sa j I ors 'lovi 
ng

For a nursery game

Hon vaggade av och an t'ill sin egen musik, sjöng den med'inlevelse och med

största allvar. Hon kastade håret bakåt, tittade återigen på den nyfikne, allt-
jämt vaggandes till de suggestiva tonerna från orkestern.
Vad det något annat du vi'l I e veta?
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SCEN XXIX

TAVELCHIFFRBT I MATSATEN

Matsalen doftade behagligt av råbiff, potatis och sås. Utanför föll snön j
tjocka, bylsiga flingor som fastnade på fönsterblecket och klättrade uppför
rutan så att det snart var stört omöiligt att se ut. Runt det elliptiska mat-
salsbordet satt Dödgrävaren, Den kraftigt sminkade kvinnan, Chauffören, CG och
Mannen som hette Jörgen. Dofterna som pyrde ut från köket där Portjern stod nära
nog rörde de hungriga ti11 tårar och det var svårt att tänka på något annat än
den anstundande maten.

Dödgrävaren betraktade i tysthet fyra tavior på väggen. Å fan, tänkte han tyst
för sig sjä1v.
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SCEN XXX - DEN KRAFTIGT SMINKADE KVINNANS MONOTOG

SCEN XXXI

EN sNABBTrrr I BAKIUcKAN pÅ LtrnrtnN
Ute'i den kalla blåsten stod den tappra likbjlen och rostade. Byggd j stolt,
svensk metall framhärdade den; den pinande vinden, den bjtande kylan och
dansbandsmusiken som strömmade ut ur den påslagna radion.
Och i takt med att Radio Norrland spelade Leonard Cohen kunde man titta in'i
bagageutrymmet. Jämte de tre jnbaxade k'istorna stod ett reservhjul tjll allmän
bes kådan .
Inuti reservhjulet satt tre vita påsar fasttejpade med hushål1stejp. Innehållet'i påsarna var av flytande form och hade kostat tiotusentals dollar.0m den
stackars grundlurade kuriren vetat vad han fraktade hade hans utlovade trakta-
mente jnte räckt halvvägs ut ur stan. Att bedra s'in arbetskamrat, Dödgrävaren,
få en fl i cka dödad och handl a i brus !

Hushållsteipen lossnade en an'ing och vajade av och an i det dragiga bagageutrym-
met.

Låt oss öppna bagageutrymmet! V'isst, låt oss öppna det!
Akta huvudet, den öppnas uppåt.
Så ja, ta ut däcket nu. Påsarna, påsarna!
Tack.
Och så stänger vi igen. Tyst och försjktigt.
Tappa inte påsarna.
Då går vi.
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SCEN XXXIII

I}EN MEKANISKA ORKESTERN BYTER MELODI

0h tr was born, with the name Geraldine
with hair, coal black as a raven
I travel 1 ed my I i fe wi thout take care

Plötsligt frös de närvarande fast i fixa positioner, drinken i glaset hårdnade
plötsligt ti11 is och hela scenerjet blev stjlla. Något var fel. Vaxdockorna
arbetade febri I t för att komma på vad.

Plötsligt insåg de: 0rkestern! Den hade bytt melodi.

Den mekaniska orkestern hade upphört med s'itt monotona ältande och p1ötsligt
fått ljv. Hela p1åtensemblen vaggade till tonerna av Den nya musjken.

0h I was born, wjth the name Geraldjne
with hair, coal black as a raven
I travel 1 ed my I i fe wi thout take care

Vaxdockorna transformerades tjllbaka till sina ursprungliga skepnader, drinken i
glaset stänkte p1ötsligt över kanten och rann nedför dess utsida och ned på
Dödgrävarens händer. Den lilla ol'iven lade sjg ti11 ro på glasets botten.
De tittade alla på orkestern och en svag oro - och inte den lättnad man kanske
kunde ha väntat s'i g - spred s i g b1 and dem.

Den mekaniska dockan gnuggade sig'i ögonen och tjttade ut över dansgolvet. Den
betraktade svartsjukt Den dansande kvinnan på dansgolvets mitt. Hon hade slutat
dansa nu, och bearbetade förtvjvlat jukeboxen.

Han suckade och tog ti11 orda.
Den mekanjska dockans monolog
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DEN MEKANISKA DOCKANS MONOTOG
Fan. Här står man. Det är inte så lätt alltid. Mina leder bljr allt stelare, jag
kan inte minnas när sist den där late Portiern smorde dem. Nu gnisslar jag när
jag rör mig, ett gä11t, otrevligt ljud i takt med musiken. Fy fan.

Det enda som har giort livet värt att leva har varit min kära dam, Den dansande
kvinnan. Så som iag älskar henne. Jag skulle ge min högra arm, den vänstra också
för den delen, för möjligheten att tala om det för henne.
Fast på något sätt anar jag att hon vet ändå. Hon ler jbland när hon tittar på
mig och kråmar sig. Då bl'ir min p1åtkropp alldeles varm. 0m jag ändå kunde ta1a,
då skulle jag berätta för henne att jag ä1skar henne.

JAG ÄLSKAR DIG, HÖR DU DET? ÄISTRR oIeI

Hur iag än tänker att iag skriker, hörs inte ett ljud. Mitt enda sätt att kommu-
n'icera med henne är genom iukeboxen med allt vad det innebär av sönderspelade
låtar. Varför tror ni att iag spelar hennes favoritmusik hela tiden? Jag blir
snart tokig av att lyssna ti11 den alltjämt. Varför framhärdar jag? Jag vet
i nte.

När jag tittar på er där borta undrar jag i mjtt stilla sjnne vem av er som
kommer att lyckas. När man står så här som jag, ser man allt som sker, åtm'ins-
tone j det här rummet. Kunde jag, skulle jag berätta för er vad det betyder,
meddelandet: Floden Sover.
Ni springer om varandra, intrigerar, slösar bort era ord på att grä1a, k1aga,
och spela ut era fiender mot varandra!
0m n'i visste det iag vet skulle ni veta att uppskatta era ord och era gester och
använda dem till annat än att slåss och bråka. Men nu är det försent, det måste
iu sluta på något sätt.
Den enas bröd, den andres död, brukar man säga. Det är en passande beteckning av
s i tuati onen .

Så se till att få avklarat det som n'i skall klara av, och försvinn sedan häri-
från - om ni kan! Har Författaren lurat er att allt bara är en saga? Att ni kan
öppna ögonen när ni vi I I och sedan bara vara hemma?

Man skall inte tro allt som folk säger.

Skynda er nu, n'i har jnte all tid i världen. Vardagen kommer allt närmre med

1ånga kliv och snart kanske vi jnte kan hålla er kvar hos oss. Tappar vi er vet
vi jnte var ni hamnar. Kanske kommer ni hem, kanske... Nej, jag skall inte skrämma
upp er i onödan.

Cuius Ultima.
På återseende.
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SCEN XXXIV

TANGAREN FRAMFön nlnron
Uppe i det l'illa rummet på vinden satt mannen i den vita kostymen; krokodil-
skorna stod på dörrmattan och spegelsolglasögonen var uppskjutna i pannan.
Högerhanden 'i ett fast grepp om mikrofonen, vänsterhanden på frekvensratten.
Han tittade jnte längre på det papper som satt uppspikat på väggen framför ra-
d'ion, han hade I ärt s j g chi ffret utanti I I .

Hade man nyckeln, vore meddelandet inte särskjlt svårt att avkoda.

Fredagkvä1 1 .

Vattnet i vattenglaset har skiftat färg igen. Längtar.
Öppnade fönstret på trekvart och s1äppte in blåsten. Vjftar bort håret ur mun-
nen.
Solen går inte upp idag he11er, kylan smyger närmre. Floden sover. Fönster-
luckorna klapprar mot husfasaderna, mamma kom förbi.
Vattnet i vattenglaset skiftar färg igen. Längtar

Langaren hade jnte mycket hopp om att någon skulle dyka upp j kväll, inga svar
hade giv'its honom hitt'ills och han hade jnte lyckats kontakta Ekman.

Fredagkvä1 1 .

Vattnet i vattenglaset har skiftat färg igen. Längtar.
Öppnade fönstret på trekvart och släppte jn blåsten. Vjftar bort håret ur mun-
nen.
Solen går inte upp idag he]ler, kylan smyger närmre. Floden sover. Fönster-
I uckorna kl apprar mot husfasaderna...

Pl öts1 i gt s1 og dörren upp.
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SCEN XXXV

INTEDNING TIIL AVSTUTNING AV BIHANDLINGEN, OCH HEIA FLODEN SO.

VBR

Plötsligt avbröts deras hårda ordväxling av ljudet av en bjldörr som stängdes
och en mansröst rom ropade, "Är det någon här?".
Systrarna sprang genom rummen och ut i snön, deras lånade skor fylldes snart av

snö men de brydde sig inte - så stor var deras önskan att komma bort från Gubben
och silon i mitten av ingenmansland.
Gubben var dem hack i hä].

Utanför sjlon hade en Polispiket kört upp och utanför den stod Snuten med Den

kriminelle. Den här mannen hävdar att han arbetar här, under Svenska Totalför-
svaret, sade han kort. Stämmer detta?
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avsturNlNc Av sÄccn BIHANDTINGARNA, ocH HELA FLoDEN sovnR
Akta huvudet, sade Snuten fränt t'ill Gubben när han bryskt föste in honom j
baksätet bredvid Den, nu två gånger skottskadade, krimjnelle. De två satt tysta,
med handfängse1 och betraktade varandra. Stämningen mellan dem var laddad och
tycktes i nte kunna kl ädas 'i ord.

Ta nu era väskor, fljckor, sade Polisen med ett tvålfagert leende, så skjutsar
jag er ti 1 1 närmaste stat'ion.

Men, vi11 du inte ha något vittnesmå1, frågade den ena systern, jag minns inte
om det var Eri ka el I er Anna?
Det är inte nödvändigt, sade polisen. Inte i ett fall av den här karaktären.
Han försvann in i huset.

Radion jnne i polisbilen sprakade p1ötsligt till och en mansröst präg1ad av ett
stort allvar gick ut med ett viktigt meddelande till samtliga enheter.
Man varnade för en man, en potentiell mördare, som flytt vid en polistransport.
Man gav ett signa'lement, för säkerhets skull två gånger och 1ångsamt.

\,- Den krjminelle och Gubben lyssnade till hur beskrjvn'ingen av Snuten gick ut över
etern och först när mansrösten upprepade den för andra gången gjorde de kopp-
lingen. De skruvade på sig och t'ittade skräckslaget mot dörren genom vilken
Snuten sekunderna'innan försvunnjt in. Han hade tagit nyckeln tjll vapenskåpet.

Systrarna bar sina ryggsäckar fram till b'ilen och ställde dem mot sidan. Jag har
inte åkt piketbil sedan tonåren, skrattade Erika och smittade av s'ig på Anna.

När bakluckan svängde upp kom en p1ötslig vindpust och lyfte upp de svarta
plastsäckar som täckte innehållet i bagageutrymmet. Under p'lastsäckarna 1åg
liken efter Spans stoltheter, Johansson och Palmgren, som gått för att bekämpa
buset för s'ista gången. Anna tappade ryggsäcken på marken.

Systrarnas hiärtan stannade ungefär samtidigt som nyckeln vreds om j vapen-
s kåpet .

Gubben och Den krjmjnelle slet förgäves i sina handbojor.
Snuten stängde'lugnt vapenskåpet.

\-, Vattnet i vattenglaset skiftar färg, igen.
Floden Sover.
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Avsl"tningsseen till ll"tellintrigen

Drn Inft(qt snfnka{e kvinnan

Den kraftigt sminkade kvinnan uppenbarade sig p1ötsligt i dörren, med
Portjerns hagelgevär. Hon riktade det mot den lamslagne Langaren, hennes
fingrar omslöt hanen.

Nei, nei, rei! Det här går jnte! Vrålade författaren och kastade ursinnigt
iväg manuset. Regissören tjttade oförstående på honom. Vad menar du?

Det här är iu jnte alls vad jag skrev, var sjutton kom Motellet jfrån, och
alla de andra indjvjderna? Det var en spelfilm med endast tre roller, det

v var det som var det spännande och unika, hade jag förstått?
Regissören, tog av sig glasögonen och lade dem framför sig på bordet. Han
suckade. Ni har redan skrivjt på kontraktet, sade han undflyende.

,j *** Läs s'ista akten i Mr. Archerl ***

förg.n

Innan Langaren hade hunnit reagera, och gripa efter sin revolver - vilket
hade varit hans första tanke - hade Agenten, Jörgen, dragit sjn pistol och
fyrat av.
Skottet träffade Langaren i pannan och, ja, jag kanske'inte behöver
förklara närmre vad som hände.

Jörgen handl ade snabbt nu. Han krängde av Langaren de vj ta kostymbyxorna
och kostymöverdelen utan att bloda ner dem. Han satte dem på sig, de var
något nummer för stora, iämte spegelsolglasögonen. Han städade undan l'iket
så gott det gick och satte sig på stolen och väntade.

Nej, nej, nej! Det här går inte! Vrålade författaren och kastade ursinnigt
iväg manuset. Regissören tittade oförstående på honom. Vad menar du?

Det här är ju inte alls vad jag skrev, var sjutton kom Motellet ifrån, och
alla de andra ind'iv'iderna? Det var en spelfjlm med endast tre roller, det
var det som var det spännande och uni ka, hade jag förstått?
Regissören, tog av sig glasögonen och lade dem framför sig på bordet. Han

suckade. Ni har redan skriv'it på kontraktet, sade han undflyende.

*** Läs sista akten i Mr. Archerl ***

Kriren

När CG klev'in'i rummet pustade langaren ut. Han lade ned pistolen som han
reflexmässigt dragit upp och osäkrat och vände sig om i kontorsstolen.
Han 1 og.



Det skulle så äntligen b1i en affär!

Nei, nei, h€j! Det här går inte! Vrålade författaren och kastade ursinnigt
iväg manuset. Regissören tittade oförstående på honom. Vad menar du?

Det här är iu inte alls vad jag skrev, var sjutton kom Motellet jfrån, och
alla de andra individerna? Det var en spelfilm med endast tre roller, det
var det som var det spännande och unika, hade jag förstått?
Regissören, tog av sig glasögonen och lade dem framför sig på bordet. Han
suckade. Ni har redan skrivit på kontraktet, sade han undflyende.

**x Läs sista akten 'i Mr. Archerl ***

^,. , ..
Uo49nnrefi

Dödgrävaren 91äntade 1ätt på dörren och hans blick mötte Langarens.
Langarens famlade efter sin revolver och Bengt fick p1ötsligt bråttom.
Joak'im skulle gråta när han lade ned l'iket efter sjn döde kamrat i den
utsedda hörnp'latsen på den borgerliga kyrkogården. Inte av sorg ellerv' saknad, utan av skuld. För det var hans fel alltihop, han som dragit Bengt
till det där gudsförgätna Motellet, han som lurat honom att stanna ett tag.
Hade det jnte varjt för honom, och i förlängningen Cecilia, hans flickvän,
hade Bengt Jansson varit i l'ivet idag. Spritt språngande, men iävligt
trevl i g.

Langarens pekfinger kramade avtryckaren. Ett skott brann av.

Nej, nej, hej! Det här går inte! Vrålade författaren och kastade ursinnigt
iväg manuset. Regissören t'ittade oförstående på honom. Vad menar du?

Det här är ju inte alls vad jag skrev, var sjutton kom Motellet ifrån, och
alla de andra individerna? Det var en spelfilm med endast tre roller, det
var det som var det spännande och unika, hade jag förstått?
Regissören, tog av sig glasögonen och lade dem framför sig på bordet. Han

suckade. Ni har redan skrivit på kontraktet, sade han undflyende.

'(** Läs s'ista akten i Mr. Archerl ***

Cfir"ffö*n - on denne vi{ seen treltiofen ltar sin ft,,np,,nent

Joakim damade lätt när han klev jn 'i rummet. Ursäkta mig, sade han, innan
han tystnade och stirrade ängsligt in i pistolmynningen som pekade'i hans

ri ktni ng.
Han v'isade upp de tre påsarna som Langaren genast tog ifrån honom. Han

sänkte pistolen. Det var på tiden!
Men, sade han, detta är bara en av komponenterna. Var är den andra? Jag vet
'inte sade Joakim med darr på rösten, jag skulle leverera de här påsarna hit
och få mina $10 000!
Så du är inte Ekmans pojke, då? Sade langaren med ett v'isst mått av
skepsis.



Joakim skakade på huvudet.

Hade han inte varjt så na'iv, eller nervös, och istället ljugit för
Langaren, hade han kanske levat idag. Langaren riktade pistolen mot Joakim
och tryckte av. Han hade satt sin egen trygghet i första rummet. Ingen
utomstående fick se hans ans'ikte. Joakim hade begått ett ödesd'igert
mi sstag.

Nei, nej, rej! Det här går inte! Vrålade författaren och kastade ursinnigt
iväg manuset. Regissören tjttade oförstående på honom. vad menar du?

Det här är iu'inte alls vad jag skrev, var sjutton kom Motellet jfrån, och
alla de andra individerna? Det var en spelfilm med endast tre roller, det
var det som var det spännande och unjka, hade jag förstått?
Regissören, tog av sig glasögonen och lade dem framför sig på bordet. Han
suckade. N'i har redan skrivit på kontraktet, sade han undflyende.

**x Läs sista akten i Mr. Archerl ***


