
Hissen stannade på sjätte våningen. Gallerdörren öppnades.

Gabriel steg ut och såg sig omkring. Avsatsen var tom sånär som

på en ensam städerska som sopade golvet. När han såg henne ville

han backa tillbaka in i hissen, trycka på knappen till

bottenvåningen och försvinna från platsen. Han tog ett halvt

steg innan han ändrade sig. Hon är ofarlig tänkte han. Han höjde

handen till hälsning, men kvinnan, som var i femtioårsåldern,

såg honom inte utan fortsatte dra kvasten över klinkergolvet,

fram och tillbaka. 

Gabriel blev osäker. Hon borde inte vara där. Hon passade

inte in. Han hade planerat besöket noggrant och i planen fanns

inte utrymme för någon städerska. Hennes permanentade hår hade

grånat vid tinningarna och den blå städrocken hon bar smet tätt

intill de breda höfterna. Han var vacker - som en färggrann

fjäril som olyckligtvis tagit sig in där hon inte hörde hemma,

landat på ett slagfält, mitt emellan två farliga fiender.

Gabriel sneglade på den röda dörren längre bort och hoppades att

ingen skulle komma ut just nu. Katastrofen vibrerade i luften,

men damen med kvasten, som närmade sig honom med baken först,

anade ingenting. Om hon inte lade märke till honom innan hon med

bakdelen i vädret stötte till honom skulle hon säkert skrika och

avslöja hans ankomst för de som fortfarande svävade i ovetskap.
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Gabriel förde handen till munnen och harklade sig. Ingen

reaktion. Kvinnan hade avskärmat sig från omgivningen. Det var

ju också möjligt att hon var döv och därför sträckte han ut en

hand och rörde vid henne.

 Till hans lättnad var hon inte den lättskrämda sorten utan

vände sig bara om och såg på honom. Hennes ansikte var belagt

med ett finmaskigt nät av rynkor som gjorde att hon såg en aning

äldre ut än vad han först gissat. Det var möjligt att kvinnan

till och med var i sextioårsåldern, men fortfarande mycket

vacker. Hennes drag var mjuka och påminde honom om hans mormor

som lämnat livet alldeles för tidigt. Gabriel hade aldrig

träffat henne men sett bilder. Mormoder skrattade alltid in i

kameran och hade en närvaro som kom fram också på bild. 

Kvinnan gav honom ett leende och blottade två i det

närmaste perfekta vita tandrader. Gabriel sträckte fram handen

och bugade lätt. Hon blev överraskad, nästan överrumplad av den

gentila gesten, men fattade hans hand och neg i en hastig

rörelse. Han sänkte rösten till en knapp hörbar viskning och sa:

- Ursäkta, men jag måste få fråga, hur mycket har du kvar?

Hon förstod inte, skakade på huvudet, lutade kvasten mot

väggen och knäppte armarna över den väl tilltagna bysten. Munnen
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hade förvandlats till ett smalt streck. Gabriel förstod att han

var inne på ett känsligt område. 

- Innan du har sopat klart på den här våningen menar jag?

Hans röst blev svag och tafatt och han förmodade att kvinnan

framför honom hade samma inverkan på andra människor. Hennes

svar var nästan en snäsning:

- Vad har du med det att göra?

För ett ögonblick hade Gabriel ingen aning om vad han

skulle svara. Han bara stod där och såg på henne, fick anstränga

sig för att inte blicken skulle söka sig till de svällande

brösten under städrocken. Det fanns ingen möjlighet att han

skulle kunna säga som det var. Att han var där för ett jobb och

att de som befann sig i lägenheten med den klarröda dörren var

skyldiga till något han aldrig skulle kunna förklara. Han

skrapade med foten mot den glatta beläggningen och kände sig för

ett ögonblick som en skolpojke inför en sträng lärare. 

- Jo jag tänkte överraska en vän som bor här och skulle

gärna vara ensam när han öppnar dörren. 

Lögnen var löjlig men det var det bästa han kunde

åstadkomma. Hur hade han kunnat vara så slarvig att han aldrig

övervägt möjligheten att någon eller några skulle kunna dyka upp
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strax innan tillslaget? Kvinnan tycktes dock svälja bluffen och

sprack upp i ett nytt leende som fick Gabriel att i tankarna

återgå till fotografierna på mormodern. 

- Jag är klar på ett par minuter om du vill vänta? Jag är i

slutet av mitt skift och det här är den sista våningen. Hon log

och tillade:

- Jag brukar faktiskt göra så, att jag börjar från näst

översta våningen för att sedan gå neråt. När jag nått botten

åker jag högst upp och avslutar mitt arbete. Det har hänt att

jag funderar över varför jag gör så, men jag kommer aldrig fram

till något bra svar. 

- Du kanske vill avsluta på topp föreslog Gabriel och

skämdes nästan över sitt försök att vara rolig. 

- Det var ett bra svar sa hon och tog kvasten igen. Om du

vill vänta så är det alltid trevligt med lite sällskap. När min

man levde hade jag alltid någon att prata med, men nu händer det

att jag kommer på mig med att prata med mig själv, med min

skugga. Den lyssnar visserligen men säger inget.  

Hon började sopa där de stod. Gabriel flyttade sig intill

väggen för att inte vara i vägen och plockade fram en cigarett

från ett litet silveretui han alltid bar med sig i innerfickan.

Han höll fram det mot kvinnan som mycket bestämt skakade på

huvudet. 
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- Nej tack, jag röker inte... Skulle jag vara som du så

skulle jag sluta. Min man dog i lungcancer. Det är en ful

sjukdom som förvandlar en människa inifrån. Samuel ägnade sista

tiden av sitt liv åt att ångra sig. Han rökte två paket om dagen

och svärtade ner sina lungor till oigenkännlighet. Han försökte

dölja det för mig, men visste inte att jag såg blodspåren i

toaletten då jag steg upp på morgonen för att kissa. Under

nätterna vaknade han av en svår hosta som nästan kvävde honom.

Han stapplade ut i badrummet och hostade upp den röda sörjan i

toaletten och trodde i sin enfald att jag aldrig skulle upptäcka

något. Men det han inte visste var att jag redan förstod vad som

skulle komma att hända, då jag såg honom dra ner den hemska

röken i halsen, cigarett för cigarett, paket för paket. 

Gabriel såg på cigaretten i sin hand. På något underligt

sätt hade den förvandlats av hennes ord och han stoppade ner den

igen, orökt. Istället lutade han sig fram en aning, såg på sina

skor och försökte glömma bort suget. Hon sneglade på honom medan

kvasten obönhörligt sopade vidare. 

- Det var inte meningen att skrämma dig sa hon efter en

stund. Eller jo lite kanske. Det är farligt och bör tas på

allvar. Samuel led oerhört svårt på slutet och det är inget jag

önskar någon annan. Om jag kan påverka någon i rätt riktning
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måste jag ta chansen. 

Hon hade hunnit ett stycke bort, till ett ställe där en

avsats stack ut. En vackert snidad bänk stod där, placerad för

att man skulle kunna sitta ner ett ögonblick och se ut över

innergården. Bänken passade inte in i den övriga miljön och

liknade en relik dithämtad från en annan plats och ett annat

tidevarv. 

Kvinnan bar svarta skor med låga klackar som gav ifrån sig

ett behagligt ljud mot det hårda underlaget. Solen hade sjunkit

ner mot takåsarna och lät de båda gestalterna bada i ett varmt

ljus som omslöt dem. Gabriel lyfte handen och skuggade ögonen.

Tänkte att han borde säga något för att han inte skulle likna

den svarta skuggan som följde kvinnan vid hennes sida. 

- Vad sysslade din man med? frågade han till slut.

 Att fråga om en död människa var alltid svårt. Oftast

förblev orden som borde uttalas om de döda osagda. Han visste

inte vad det berodde på. Kanske ett självbedrägeri i tron att

det skulle hålla den egna hädanfärden på avstånd, trots att alla

visste att det var omöjligt. Den andas intill oss i varje

enskilt ögonblick av våra bräckliga liv. Gabriel visste det mer

än någon annan.
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- Han var författare. Hon sopade vidare utan att höja

huvudet. Hon hade sopat på samma ställe nu en stund och Gabriel

misstänkte att hon drog ut på arbetet för att hålla kvar

ögonblicket de hade tillsammans. Snart skulle hon vara färdig

och då tvingas återgå till ensamheten och de fruktlösa samtalen

med den svarta kvinnan som gick bredvid henne. Ett förstummat

vakuum de aldrig skulle kunna bryta. 

 

- Vad skrev han?

- Lättsamma historier som satte mat på bordet. Det är

möjligt att de var banala, men jag behövde aldrig hålla på med

det här. Han försörjde oss båda. Och när han skrev så rökte han.

Skrev och rökte, det var vad han gjorde. 

Hon hade slutat sopa och stod nu och såg tomt framför sig.

Blicken var långt borta, dit nuet inte nådde. Så började hon

föra kvasten fram och tillbaka igen.

- Men det förändrades med sjukdomen. Historierna blev

mörkare och mer oförutsägbara. De skrämde mig faktiskt. Han

ville alltid att jag skulle läsa dem, vilket jag naturligtvis

gjorde. Fast jag måste erkänna att jag tvekade på slutet.

- Det han producerade efter diagnosen var så gott som
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osäljbart. Hans författarskap hade förändrats och läsarna

gillade det inte. Så enkelt var det. Samuel kände sig

missförstådd eftersom han ansåg att han aldrig varit bättre.

Sjukdomen lockade fram något som han inte trodde han haft i sig.

- Vad tyckte du? Förutom att de skrämde dig. Var de bra? 

- De var mycket bra. 

Hon hade nu vänt sig om och stod med ryggen mot honom.

Gabriel kunde inte låta bli att snegla på de breda höfterna och

de fylliga brösten. Hur mycket äldre än honom kunde hon vara?

Tjugo år kanske, men det hindrade honom inte från att se henne

som en sexuell varelse. Det var möjligt att hon skulle bli

förnärmad om hon känt till hans skamfulla tankar, men det var

också fullt tänkbart att hon skulle bli smickrad och generad. En

yngre man som tyckte att hon var attraktiv var verkligen inget

att bli upprörd över. 

- De var faktiskt så bra att jag anser att de borde ha

tagits emot positivt av läsarna. Hon suckade.

- Men de flesta vill hellre bli underhållna än

eftertänksamma och då hjälpte det inte att Samuel till och med

föraktade det han skrivit tidigare. De böckerna sålde

fortfarande bra och har sålt än bättre sedan han dog. 



Liiv / Alla måste betala sin skuld / 9

Det var något med det hon sa som inte stämde. Hade hon inte

nämnt att hon slapp städa när hennes man levde? Varför hade hon

tvingats nu? Gabriel tvekade på om han vidare skulle röra ämnet

men bestämde sig för att låta bli. Han fortsatte att betrakta

kvinnan som han inte visste namnet på men som han redan

beundrade. Ett kort möte mellan två människor hade svällt ut och

på något vis förändrat dem. Med darrande röst frågade han:

- Vad heter du? Hon lyfte på huvudet och såg på honom. Log

och såg nästan tacksam ut:

- Jag trodde aldrig att du skulle fråga. Katarina heter

jag. 

- Jag heter Gabriel. 

- Det är trevligt att tala om det som betyder något

Gabriel. Med någon som inte bara lyssnar utan även ser någon

annan än bara sig själv. Vad heter din vän som du ska hälsa på?

Gabriel lutade sig fram en aning.

- Han heter Frank och jag ska avslöja en hemlighet för dig

Katarina. Eftersom han inte genast fortsatte frågade hon:

- Vaddå? 

- Han är egentligen inte min vän.

- Vad menar du? 

Katarina hade slutat sopa, stod med kvasten i ena handen
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och såg på främlingen som sett henne, verkligen sett henne, som

ingen annan gjort i hennes liv. Hon var osäker på om hon upplevt

något liknande med Samuel. Han hade varit så upptagen. Så

uppslukad av sitt arbete att han hade lämnat henne redan innan

sjukdomen tog honom från henne. En främling hon aldrig tidigare

mött hade ägnat henne några minuter och fått henne att känna sig

mer speciell än vad mannen hon varit gift med i fyrtio år hade

lyckats med. Katarina rös och vände hastigt bort ansiktet för

att Gabriel inte skulle se att hon rodnade. 

Gabriel som kämpade med röksuget tog upp en tandpetare från

ena byxfickan och stoppade den i munnen. Han brukade alltid ha

med sig några stycken ifall ett krisläge skulle uppstå. Det här

var ett sådant. 

- Jag är här för arbetets skull sa han efter att han låtit

den lilla stickan fara runt i munnen ett par varv. Mannen som

jag ska träffa är en gammal klient till min arbetsgivare och han

har inte skött sina affärer på rätt sätt. Han är skyldig min

chef pengar och det är min uppgift att se till att han får dem

tillbaka. 

Gabriel visste att han passerat gränsen. Man talade aldrig

med en oinvigd person om arbetets beskaffenhet eller hur det

gick till. Det var en outtalad norm som alla i hans profession
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visste det var bäst att hålla sig till. Även han själv, fram

tills nu. 

Det var något med kvinnan framför honom som fick honom att

vilja berätta. Hon påverkade honom på ett sätt som han inte var

van vid. Hans jobb var hans hemlighet och han hade aldrig haft

någon att dela det med. Det ville han nu. Han ville berätta vad

han tvingades göra för att tillfredsställa sin chef. Det råa

våldet. Blodet. De smutsiga händerna och rädslan att någon

skulle avslöja honom. Han levde i en skuggvärld dit inga andra

hade tillträdde. För första gången i sitt liv sträckte han fram

nyckeln till någon annan, som han hoppades skulle sträcka fram

handen och ta den.

 Katarina vände ansiktet mot honom. Hon såg honom i ögonen

som för att kontrollera sanningshalten i hans påstående, fann

att det verkade stämma, och återgick till sopandet.

 Gabriel blev besviken. Han hade hoppats att hon skulle bli

nyfiken och fråga honom om något som gjorde att han kunde lasta

över en del av bördan. Gud skulle veta att han behövde det. Han

tvingades leva med bilderna och skriken som jagade honom i

mardrömmarna om nätterna. Hur han tvingades stiga upp ur sängen

och vanka av och an vid fotändan för att få dem att tystna. Han

fnös alltid åt den gängse bilden av hur en så kallad torped
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jobbade. I den nästan romantiserade bilden var det en person som

var kallhamrad och avskild från sitt känsloliv. Någon som

utförde sitt arbete med precision och kyla. Så hade det aldrig

varit för honom. 

Varje enskilt tillfälle var svårt och besvärligt och efter

att det var utfört levde han med en ångest svår att hantera.

Samtidigt var det kanske just det som fått honom att hålla sig

kvar då hans kollegor föll ifrån på olika sätt. De fängslades,

mördades eller tvingade sluta då de slarvat. Gabriel hade hållit

sig kvar och ansågs av de andra vara en legend, medan han

föraktade sig själv och det han gjorde. Hade det inte varit för

speciella omständigheter hade han hoppat av för länge sedan,

fast det egentligen var omöjligt. En torped skrev på ett

livstidskontrakt som inte var förhandlingsbart. 

Solen hade sjunkit och stod nu mitt mellan takskägget och

det gjutna räcke som hindrade besökare på våningsplanet att

falla över kanten och störta till marken. 

Gabriel tuggade en sista gång på den nu uppblötta och

tilltygade tandpetaren, tog ut den mellan tummen och pekfingret

och knäppte iväg den. Han skakade till, som av en frossbrytning.

I hissen på väg upp hade han upplevt det två gånger. På sista

tiden hade de kommit strax innan ett större jobb skulle utföras.
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Han visste inte vad det berodde på och var inte särskilt

angelägen att fundera över det heller. Han blundade och lät de

varma solstrålarna smeka hans trötta och utmärglade ansikte.

 Till ljudet av Katarinas sopkvast som strök an mot det

hårda underlaget mindes han det första jobbet han gjort, för

arton år sedan. Han hade blivit erbjuden jobbet på grund av en

spelskuld han snabbt behövde bli av med. Långivaren

rekommenderade honom till en av sina partners. Vid ett snabbt

och kliniskt arbete skulle han skriva av skulden. Gabriel antog

att hans grovhuggna drag och muskulösa kropp gjorde att de ansåg

honom passande för uppdraget, medan han själv alltid hade sett

sig som en mjukis. De utrustade honom med vapen, ljuddämpare och

rätt adress.

 Han hade fått informationen om att kvinnan i huset var

skyldig pengar efter att hon i bokföringen varit frikostig med

att flytta över pengar till eget konto. Det var förbluffande att

hon trott att hon skulle komma undan med det. Gabriel hade fått

ett fotografi av en alldaglig kvinna med ljust hår. Bakom

blicken som såg in i kameran fanns dock något förslaget, något

beräknande som säkert varit anledningen till hennes trevande

händer i kassan. Det var vad Gabriel inbillat sig för att jobbet

skulle bli lite lättare. 
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På väg till huset hade han två gånger stannat vid vägkanten

för att kräkas. En kamp rasade inom honom, där han försökte

övertala sig själv att bege sig därifrån, att fly och försöka

hålla sig undan medan hans arbetsgivare i raseri skulle försöka

jaga ikapp honom och utkräva sin hämnd. Om Gabriel hade vetat då

vad han visste nu så hade han tveklöst begett sig till

flygplatsen och tagit första bästa plan och lämnat landet. Men

det gjorde han inte. Istället körde han till adressen. Ymnigt

grönskande träd bildade en vacker allé fram till där hans offer

bodde. 

Han parkerade i skuggan från ett av träden och såg upp mot

det stora vita huset, en fasad till den bistra verkligheten.

Kvinnan som bodde där tillsammans med två av sina barn var

bankrutt och det vara bara en tidsfråga innan huset skulle vara

ute till försäljning. 

På gräsmattan utanför huset gick vattenspridaren och

fuktade de brända gräsrötterna. Det var hett och värmeböljan

skulle enligt meteorologerna hålla i sig. Gabriel svettades i

kostymen och under de mörka solglasögonen rann det rännilar av

den salta, bittra vätskan. Klockan var mitt på dagen och kvinnan

var ensam hemma. Grannhusen stod tomma. Tillfället var perfekt

och fick inte gå honom förbi. Han öppnade bildörren och klev ut

på gatan och kände hur asfalten klibbade mot fotsulorna på de
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svarta skorna. 

När han gått över vägen hade han tänkt att han kanske borde

valt andra kläder. Något som inte drog till sig blickarna i

värmen. Men så hade han insett att det inte spelade någon roll.

Inga ljud eller tecken hade tytt på att det fanns några andra än

han och kvinnan i grannskapet. 

Han stannade utanför dörren och lade örat intill.

Ingenting. Huset hade två våningar, var vackert utsmyckat och

torde ha kostat en förmögenhet. Kvinnan, som krävt huset i

skilsmässan från sin man, hade inte haft inkomster till att

betala räntor och amorteringar. Det var därför hon fuskat med

bokföringen... För att försöka trygga sina barns uppväxt.

 Gabriel hade genast slagit bort tanken och försökt

fokusera på bilden av det förslagna ansiktet på fotografiet.

Hade hon inte sett lite småaktig och elak ut? Visst hade hon

det. Han hade skruvat på dämparen på pipan och stoppat vapnet

innanför kavajen. Det kändes tungt och levande när det tryckte

mot hjärtat. 

Tanken på att en kula, en dödlig bit metall, skulle

genomborra kvinnans hjärta hade fått honom yr. Hennes andetag

som tog en nypa liv från mänsklighetens lunga skulle snart tas
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ifrån henne. Hon skulle snart kvävas och vara borta och en ny

liten individ, liggande vid sin moders livgivande bröst, skulle

ta hennes plats. Hennes barn, hennes egna avkommor skulle

fortsätta att andas men deras andetag skulle från och med nu

vara lite fattigare och lite tunnare.

 Ett tryck över bröstet, som inte kom från vapnet hade fått

honom att dra efter luft i den syrefattiga, heta eftermiddagen.

Trycket hade fått honom att stanna upp ett ögonblick, på samma

sätt som Katarina gjorde med kvasten då hon såg på honom. Han

hade fått tvinga sig själv att ta ett steg framåt, lyfta handen

mot klockan, ringa på och stå kvar under de fåtal sekunder det

tog för kvinnan att komma till dörren och öppna.

 Hon hade haft ett inbjudande leende, som om hon väntat sig

något trevligt från den objudna gästen som ringde på och klöv

den heta dagen, men i samma stund som hon såg honom förändrades

de söta läpparna i en reserverad och misstänksam min som han

hade gett allt för att få sudda bort. Han hade gärna sett att

hon fortsatt att le tills det var över. Hon var klädd i svarta

träningsbyxor och en rosa topp från Adidas. Gabriel hade sett

hundratals kvinnor vara klädda på just det sättet. När de var på

gymmet, löptränade eller cyklade.

Han klämde in den ena foten mellan dörren och karmen i
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samma stund som hon började skrika. Han visste inte vad han

förväntat sig av henne då hon förstod vem han var och vad han

hade kommit för att göra, men kanske något annat än just det.

Att offer skulle skrika var så givet men kanske hade han hoppats

att hon skulle vara annorlunda. Hon var ju trots allt hans

första. Men kanske hade hennes skrik ändå varit den hjälp han

behövde för att kunna passera gränsen. 

Då han trängde sig in huset vände sig kvinnan om och

försökte fly upp för trappan som ledde upp till övervåningen.

Den var bred och placerad mitt i hallen. Men då hon nått det

tredje steget hade hon snubblat och fallit och brustit ut i

förtvivlad gråt. Kanske hade hon redan vid foten av trappan

förstått att allt var över. Gabriel hade velat hålla för öronen

för att slippa höra hennes klagan. Han hade känt med henne.

Kvinnan hade börjat rabbla någon meningslös ramsa om att det

egentligen inte var hon. Att hon gjort ett misstag och att hon

ångrade sig. Det spelade ingen roll. Gabriel ångrade sig efter

varje gång men fortsatte ändå. Hela hans liv hade bestått av en

massa misstag som han ångrade. Han hade inget val, precis som

offret som legat framför honom. 

Han hade tagit plasthandskarna istället, eftersom det var

för nära avstånd för pistolen. När hon desperat försökte komma

på fötter tvingade han ner henne mot golvet igen. Kravlade upp
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på hennes kropp likt en smutsig skalbagge och omslöt hennes

pulserande hals. Han hade känt hur det pulsade genom plasten,

hur det hettade och hur livet brusade under hennes hud. Känslan

hade varit överväldigande och några tårar hade letat sig fram i

hans ögonvrå och droppat ner på offrets nakna kinder. Hon hade

vänt på huvudet och stirrat in i hans ögon genom de mörka

glasen. Hennes blick var fylld med naken skräck och han såg sin

egen spegelbild i botten av den. Han klämde till och kvinnan

tystnade. 

- Du kanske skulle kunnat vara en av karaktärerna i min

mans berättelser.

- Va?

 Gabriel vaknade upp ur sin febriga dröm och tvingade

bilden åt sidan. För en kort stund hade han varit uppfylld av

den. 

Katarina såg nyfiket på honom. Generades och sköt fram

brösten till beskådan. Hon hade lossat på den översta knappen i

städrocken och blottade lite naken hud. Gabriel hade väckt en

åtrå hos henne som hon inte känt på många år. Den hade legat

gömd i hennes innersta rum och tvingats dit då hennes man

förtvinat i cancern. Men nu hade den kommit fram i fullt

dagsljus och Katarina fick behärska sig för att inte kasta sig
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över mannen. 

- Om det är som du säger, att du jobbar för att driva in

skulder till någon annan, låter det som om du skulle kunna vara

en av min mans romanfigurer. De som han fann efter att sjukdomen

tagit honom. 

- Hur var de? 

Gabriel hade återvänt från det förflutna och såg på den

yppiga kvinnan med förnyat intresse. Han visste att han

egentligen borde avbryta samtalet och ägna sig åt det han kommit

dit för. När som helst skulle tidsplanen spricka och därför

måste han se till att Katarina kom därifrån. En liten stund

till, sedan var det dags. Hennes lena röst sjöng som ny-slungad

honung i hörselgångarna och var ljuvlig att lyssna till jämfört

med skriken, hoten och de hårda orden han var vad vid.

- De var komplexa, svarade Katarina som nu var färdig med

sitt arbete och hade lutat kvasten intill hissdörren som skulle

ta henne till bottenvåningen. Ner och bort från Gabriels liv.

Han visste att han egentligen inte borde ställa följdfrågor och

hindra henne men kunde inte låta bli att hålla kvar henne för

ännu ett litet ögonblick innan hon försvann.

- Komplexa? undrade han och ångrade sig i samma stund som

han uttalat orden. Den röda dörren närmast hissen var

fortfarande oöppnad och dolde vad som fanns där bakom. Men det
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kunde komma att ändras, vilket ögonblick som helst kunde den

dömde komma ut genom dörren, se Gabriel och inse i vilket syfte

han sökt sig dit denna sena eftermiddag.

 Ett tumult som skulle kunna skada Katarina var farligt

nära förestående och då var det han som var orsak till det.

Gabriel tog ett par steg och närmade sig kvinnan. Hon såg

osäkert på honom, lite rädd men samtidigt förväntansfull. 

Utan att vänta på svar på sin fråga tog Gabriel henne om

axlarna och förde henne mot hissen. Han öppnade den

gallerförsedda dörren och ledde henne in i det trånga utrymmet.

När han vände sig om för att hämta kvasten råkade hans arm komma

åt hennes bröst. Elektriska signaler for genom Gabriels kropp

och han blev hård av den lätta beröringen. Katarina stönade

svagt, blundade och försökte hålla kvar känslan, som av en het

smekning. Hon stod kvar längst in i hissen då han återvände med

kvasten.

 Han lutade sig fram och andades något i hennes öra som

fick henne att le och sära på läpparna. Sedan tryckte han på

knappen, tog ett par steg bakåt och såg på henne då hissdörren

sakta gled igen och hissen rörde sig mot bottenvåningen. Innan

hon försvann nedåt hann hon säga några ord till honom, ord som

skulle komma att fastna i hans medvetande och som han då och då
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letade fram vid tillfällen då det behövdes.

- De var mångbottnade figurer, som ofta visade sig ha något

mer i sig än vad de först trodde. Något som fick dem att

förändras och komma ut som en ny människa i slutet av boken. De

blev bättre individer och levde vidare under nya förhållanden.

Det kan du också göra. 

Gabriel svarade henne med en slängkyss och vände sig om.

Han stod kvar och lyssnade till hissen som gled längre och

längre ner innan den tog stopp. Han väntade ytterligare någon

minut för att kvinnan, som påverkat honom mer än någon annan,

skulle hinna korsa vägen och sätta sig i säkerhet på det öppna

fritidsområde som han själv vandrat genom någon timme tidigare.

Han tog tre djupa andetag, släppte i en väsande utandning

ut luften mellan tänderna, lutade huvudet åt vänster och höger

ett par gånger innan han avslutade ritualen genom att skaka

loss. Han hade använt övningen under flera år. Den fick honom

att slappna av och fokusera på det han måste göra. Han vred

huvudet till höger och såg på dörren som snart skulle öppnas och

helvetet som skulle sippra ut. Den var fortfarande stängd och

inget tydde på att någon skulle komma ut. Gabriel lättade på

kavajslaget och plockade fram det blanka etuiet igen. Plockade

fram en cigarett och stoppade den i mungipan. Innan han tände
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den såg han upp mot himlen och mumlade:

- Förlåt Samuel, men det här är en dålig dag att sluta

röka. Jag är övertygad om att du förstår. 

Han strök eld på den tobaksstoppade pappersbiten, kastade

tändstickan över räcket och kontrollerade att vapnet i

axelhölstret fortfarande var i sin ordning. Det var det. Med

tunga steg närmade han sig dörren där den innevarande

hyresgästen hade något otalt med hans chef. Problem som han hade

åtagit sig att lösa. 

Han stannade utanför den, tog cigaretten från munnen och

lade örat mot den blanka ytan. En tv stod på där inne och

tycktes skvala ut en av de oändliga pratshower som hemmafruar

ägnar eftermiddagarna åt. Dumma program där de inbjudna gör allt

för att framstå som imbecilla idioter. Idén var amerikansk men

som allt annat spreds de allra sämsta som en farsot till andra

sidan Atlanten och Skandinavien. 

Vad skulle en av Samuels romanfigurer gjort i det här

läget?

Då han inte fann något bra svar på frågan knackade han på

och tog ett steg tillbaka. De följande sekunderna, innan



Liiv / Alla måste betala sin skuld / 23och tog ett steg tillbaka. De följande sekunderna, innan

hyresgästen öppnade dörren, funderade Gabriel på hur många

gånger han varit i den här situationen. Hundratals. Och ändå

kände han samma olust varje gång men lyckades på något

mirakulöst sätt att tvinga sig vidare. Det var otroligt

egentligen. För första gången i sitt liv kände han att han hade

ett val. En kvinna och en möjlig vän som kunde hjälpa honom att

komma vidare. Få honom att bryta med det liv han alltid trott

det vara omöjligt att komma loss ifrån. De arton senaste åren

hade han känt sig som en fånge i sitt arbete och i sitt liv. 

Mannen som öppnade hade kunnat få vem som helst att lägga

benen på ryggen. Han var stor, nästan vad man skulle kalla

enorm, med två nakna underarmar fulla med tatueringar. Huvudet

var grovt och kunde ha suttit på en tungviktsboxare. Det satt

nästan direkt på de svällande axlarna. Gabriel var inte liten

men jämfört med mannen framför honom framstod han som tämligen

spenslig. Hyresgästen bar vit t-tröja och blå jeans. Gabriel såg

uttryckslöst på mannen och sa:

- Tänker du släppa in mig eller ska vi stå kvar här

hela eftermiddagen?

Mannen tvekade. Han granskade Gabriel ingående men bestämde

sig till slut och tog ett steg åt sidan. Gabriel klev in i

lägenheten och mannen som öppnat stängde dörren bakom dem.
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 Trots det starka solljuset som fortfarande låg kvar över

hustaken och stekte våningsplanet de befann sig på så var det

dunkelt i lägenheten. Pratshowen han hört genom dörren kom från

en portabel TV som var placerad på en byrå direkt innanför

dörren. En kvinna halvlåg i soffan framför den. Hon var klädd i

åtsmitande shorts och en solkig vit topp. Hon hade dragit upp

ena benet i soffan och skrevade på ett vulgärt och opassande

sätt. Hennes nakna vader och lår var fulla med fula blåmärken

som fick Gabriel att misstänka att mannen slog henne. 

Det luktade surt och avslagen öl och det lilla bordet

mellan soffan och tv:n var belamrat med urdruckna glas och

flaskor. Kvinnan stirrade på Gabriel för att sedan böja sig fram

över bordet, ta fram ett litet rör av metall och dra in ett fint

vitt pulver i näsan. När hon var klar lutade hon sig tillbaka

och log ett avskyvärt leende. Tänderna som blottades hade gulnat

och små ojämnheter kunde skönjas i nederkanten av dem. Gabriel

slog bort blicken. Han tyckte synd om henne. 

- Jag tänker inte betala, kom det från mannen bakom honom.

Knarket är dåligt och innehåller skit som man blir galen av.

Gabriel suckade och vände sig om. Mannen hade korsat armarna

över bröstet och försökte se hotfull ut. 
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- Vad skiten gör med er intresserar mig inte. Jag är här

för att se till att ni betalar. Ni har en skuld till min chef

och den måste regleras innan eftermiddagen är slut. Tvåhundra

tusen, har du de pengarna? 

Han hade avtalat mötet med mannen två dagar tidigare, för

att han skulle ha god tid på sig för att skaffa fram summan. Nu

började Gabriel misstänka att det skulle gå som det brukade. 

Det fanns en massa människor som trodde att det gick bra

att droga på krita för att sedan försöka låtsas att det inte

fanns någon skuld eller som i det här fallet där klienten helt

plötsligt börjar skylla på att varorna var för dåliga. Mannen

såg förbi honom och riktade blicken mot kvinnan. Hans ögon hade

fått ett jagat uttryck och plötsligt verkade hans stora och

hotfulla yttre inte alls särskilt skräckinjagande eller

respektingivande längre.

- Kasta ut honom Frank sa kvinnan. Hon reste sig upp, gick

fram till mannen och ställde sig vid hans sida. 

- Kasta ut honom. Det var en fräck karl som kommer här och

påstår att vi är skyldiga honom pengar. Jag har aldrig sett

honom förut, har du?
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Gabriel suckade. 

Det här jobbet tar verkligen knäcken på mig. Varför kan

inte folk bara betala så jag slipper en massa bekymmer?

Innan Frank och kvinnan vid hans sida hann reagera hade

Gabriel dragit fram vapnet och siktade på mannens bröst. Vapnet

kändes tungt i hans hand. Så tungt att han var rädd att han

skulle tappa det. Han hade aldrig tyckt om känslan av det kalla

stålet mot sin nakna hud. Det var ingen skillnad den här gången

heller. Han avskydde det.

- Ni har tur, sa han till det omaka paret framför honom.

Normalt hade jag skjutit er som hundar, men något hände mig idag

som har fått mig på andra tankar. Jag är i en övergångsfas och

funderar på att sluta. Det kan bli er nåd. Men skulden måste

ändå betalas. Alla måste betala sin skuld, så hur tycker ni att

vi ska lösa det? Jag är öppen för förslag.

Frank stirrade ner på sina fötter. De var nakna. Kvinnan

vars pupiller hade vidgats till stora, djupa brunnar började

plötsligt skratta hysteriskt. Hon såg något komiskt bortom allt

det allvarliga och hotfulla i situationen och det var det vita

pulvret som frammanade känslan. Hon lutade huvudet bakåt,

öppnade munnen på vid gavel och skrattade åt det tysta vita
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taket som låg som ett lock över de tre och stängde in den

galenskap som var på väg att släppas fri. 

Gabriel villa bryta sig ut. Resa sig i sin fulla längd, ta

spjärn med axlarna och huvudet och spränga sig ur det tryckande

rummet som omslöt honom. Det låg som ett ok över hans axlar, där

ämbar efter ämbar av iskallt vatten hängdes på och anslöt sig

till den redan oerhörda tyngden. När det var tillräckligt, när

tyngden skulle övermanna honom så skulle han brytas ner och det

iskalla vattnet skölja över honom, förlama hans muskler och

förfrysa varje fiber i hans kropp.

 Han lutade sig fram och kastade våldsamt upp över Franks

nakna fötter. Kvinnan som Gabriel fortfarande inte visste namnet

på förvandlade sitt galna skratt till ett utdraget skrik som

hotade att tränga ut genom fönstret och avslöja för omvärlden

vad som föregick i det fördolda, dit ingen annan ägde

tillträdde.

- Förlåt mumlade Gabriel och höll en hand över munnen. Jag

ber så mycket om ursäkt. 

Frank såg ner på sina fötter och sedan på Gabriel. Han

skakade på huvudet men sa ingenting. Kvinnan fortsatte att

skrika och till slut måste Gabriel be henne att sluta. Trots sin
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arrogans och vulgära utstrålning så var hon precis som alla

andra. Hon skrek trots att hon visste att det inte hjälpte. Han

bad henne om och om igen men hon lyssnade inte. Frank fortsatte

att stirra ner på sina nedsölade fötter och trots att Gabriel

bad honom att få tyst på henne så reagerade han inte. 

Vad hade Samuels romanfigur gjort i det här läget?

Svaret kom till honom på ett ögonblick. Det framträdde som

i guldskrift framför hans ögon men trots att han såg det klart

och tydligt ville han inte tro på det. Det måste finnas ett

annat sätt. Ett sätt som han kunde leva med och gå vidare på den

smala stig som uppenbarade sig framför honom. Hans läppar

formade sig till en fråga och för första gången sedan han trädde

in i rummet tilltalade han henne. 

- Vad heter du?

Hennes skrik bröts av, som när någon knäcker en torr gren

över ett ben. För en kort sekund lyste hennes ansikte upp och

det tidigare fientliga uttrycket försvann, upplöstes och

virvlade upp tillsammans med det övriga dammet upp mot taket.

Kanske det var för att hon blev sedd, verkligen sedd som person.

Hennes röst darrande när hon svarade. 
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- Alexandra.

- Alexandra sa Gabriel och drog ut på namnet som om han

smakade på det. 

- Alexandra upprepade han och tog ett smakprov till. Det är

ett vackert namn. Vet du vad sann ondska är Alexandra? 

Orden svällde och förvandlades till stora obehagliga ting i

rummet som blivit litet och trångt. 

- Nej viskade hon till svar. Hon hade tänkt att inte svara

alls eftersom det är en fråga som ingen vill veta svaret på. Men

hon hade känt på sig att han skulle tvinga henne om hon inte

gjorde honom till viljes. 

- Inte jag heller sa Gabriel. Men jag skulle kunna tänka

mig att det är när någon hatar sitt arbete, överskrider alla

moraliska barriärer för vad som är rätt och fel och ändå

fortsätter trots att den fullkomliga insikten har drabbat honom.

- Den fullkomliga insikten? Alexandra såg förvirrad ut. 

- När han förstått att det finns en annan väg. En ljusare

och bättre sådan som tar honom till ett ställe där han kan vila.

- Lägga sitt huvud till ro och låta de goda tankeflödena ta

över medvetandet och låta det sväva fritt ovanför alla bekymmer

och problem. Han har sett den stigen, till och med tagit ett

kliv upp på den och känt värmen stråla mot hans ansikte. 
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Alexandras ansikte var nu blött av tårar. Hon log mot honom

och den här gången var inte leendet avskyvärt. Det var vackert

och åtråvärt. 

Gabriel som hållit ögonen slutna då han talade till henne

slog nu upp dem och såg på henne. Masken som hans anlete

förstelnats till var oförändrad då den första kulan genomborrade

hennes kropp. Han tömde magasinet och laddade om medan Frank såg

ner på sina fötter och nynnade på en visa som Gabriel kände igen

men inte visste namnet på. Han fullbordade arbetet och såg till

att Frank och Alexandra betalade sin skuld till sista öret. 

***

När han kom ut från hissen till framsidan av huset hade

solen sjunkit ytterligare och bäddat in omgivningarna i ett

eldrött sken som tyngde hans axlar. Den skuld som han själv

skulle tvingas att betala en dag var obönhörlig och gigantisk.

Katarina väntade som han bett henne om. Hon stod under den stora

lönnen som bildade en naturlig portal till fritidsområdet på

andra sidan gatan. Hon bar fortfarande den blå städrocken och

stod lutad mot den skrovliga stammen. Hon hade ännu inte sett

honom. Gabriel såg på henne och visste att hon ännu en liten tid

skulle tvingas att ha den stumma, svarta kvinnan vid sin sida.
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 Han mumlade ännu en av sina otaliga ursäkter, vände på

steget och försvann nedåt gatan medan solen sjönk ner under

horisonten och förvandlade världen till mörk stiltje utan slut.

Under trädet stod den ensamma kvinnan kvar och väntade. Bredvid

henne började den svarta damen viska.

SLUT


