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Ont i halsen 

Det var något som inte stämde. John funderade på om han skulle sjukanmäla 

sig men kunde inte sätta fingret på om han verkligen var sjuk. Det var 

framförallt en olustkänsla som om sinnestillståndet från en mardröm dröjde sig 

kvar. Han kunde inte minnas någon dröm. Kunde inte minnas att han sovit i 

överhuvudtaget. Bara att han lagt sig och att han gått upp. Han gick in i 

duschen och lät vattnet strila ned. Det brukade lugna honom. Hjälpa honom 

både att skingra och fokusera tankarna. Duschen hjälpte. Utan att han märkte 

det själv började tankarna ersättas av praktiska göromål och jobb. 

 

Rakning, frukost och läsa tidningen. Backa ut bilen från garaget och köra till 

jobbet. Det verkade bli en fin dag. Solen sken och luften var hög. John 

parkerade bilen och klev in i kontorsbyggnaden. Hälsade på kollegor på vägen 

in till sitt rum. Väl bakom skrivbordet började det göra ont i magen. Panikont i 

magen som omedelbart krävde ett toalettbesök. Han skyndade sig till 

toaletten, låste in sig och kunde bara hoppas att ingen gick förbi för det både 

lät och luktade mer än vad han ville. Det tog sin tid och väl tillbaka på sitt rum 

låg skjortan klistrad emot kroppen av kallsvett. I en skrivbordslåda hade han 

en t-shirt liggandes ifall han skulle råka spilla ned sig eller liknande. Den kom 

väl till pass idag. Hukande bakom skrivbordet bytte han om så fort som 

möjligt. Det blev värre. Det gjorde ont i halsen och han kände sig febrig. På 

bara några minuter började det göra fruktansvärt ont att svälja. Halsen var helt 

tjock. John skickade ett mail och sjukanmälde sig. Han var tvungen att ta sig 

hem. Smög ut från rummet så diskret som möjligt. Ville inte träffa någon nu. 

Visste inte ens om han skulle klara av att prata för det gjorde bara mer ont i 

halsen.  

 

Han tog sig ut till bilen utan att möta någon mer än på avstånd. Satte sig med 

viss lättnad bakom ratten. Kunde inte riktigt svälja ned saliven längre utan fick 

försöka spotta. Vad var det som hände? En allergisk reaktion? Förgiftning? 

Skulle han bli tvungen att ringa efter hjälp? Bli upphämtad av en ambulans när 

hela kontoret kollade på från fönstren? Nej, aldrig. Först skulle han åka hem 

hur dålig han än var. Blev det inte bättre fick han ringa efter hjälp då. Han tog 
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sig igenom trafiken. Kändes lite bättre nu. Det gick att svälja igen. John 

parkerade bilen, nickade åt en granne i trappuppgången och kunde till sist 

stänga dörren om sig. Äntligen hemma och fri från alla blickar. Nu kom 

frossan. Han frös så att han skakade. Tog sig till badrummet och klev in i 

duschen för andra gången den här dagen. Vred upp varmvattnet och försökte 

värma sig. Benen bar inte. Han sjönk ned på golvet. Orkade inte ens sitta upp. 

Lade sig på sidan och försökte få så mycket som möjligt av kroppen under 

vattnet. John började tvivla på om han i överhuvudtaget skulle kunna ta sig 

därifrån eller om han skulle bli liggandes där i en blöt hög tills någon saknade 

honom och började leta. Vem nu det skulle vara. Värken i halsen kom tillbaka 

med full kraft. Det rosslade till i bröstet och han började hosta. En tung, tjock 

och blöt hosta. Det var som om slemmet i bröstet och halsen var ett djur som 

ville ta sig ut. Hostan fortsatte och han fick nästan inte luft. Han harklade sig 

så hårt han kunde och spottade. En slemklump stor som en golfboll landade på 

duschgolvet. Det gick runt i skallen. Vad var det som hände honom? Hostan 

började på nytt och trängde undan alla andra tankar. Hostan var ännu värre 

den här gången, mycket värre. En ny slemklump som fyllde hela halsen och 

munnen och som för ett kort ögonblick fick honom att tro att han skulle 

kvävas. Äntligen gav den med sig. Den landade på duschgolvet med en blöt 

duns. Slemmet var för tjockt för att lösas upp av vattnet. John kunde bara 

betrakta den där han låg och äntligen kunde andas normalt igen. En svag 

rörelse, sen en till. I panik satte han sig upp. Det var något som rörde sig i 

slemmet. Något som levde där. Något som nyss varit inne i honom. Nu en 

krälade rörelse. John ställde sig upp med ryggen pressad mot väggen. Det låg 

mellan honom och duschdörren. Han var fast. Alldeles för rädd för att våga ta 

sig ut. Han tog duschmunstycket som ett vapen och spolade på det. Vred upp 

värmen till max. värmen fick en del av slemmet att lösas upp och varelsen 

frigjorde sig från resten själv. Det såg ut som en mask eller blodigel och 

krälade sig framåt mot honom. 

 

Minnesbilder kom till honom från den gångna natten. En sen kväll ute på stan. 

En bar med billig öl och hög musik. En attraktiv kvinna som intresserade sig 

för honom, pratade med honom och faktiskt stötte på honom. Det hade aldrig 

hänt innan. En man bredvid honom hade undrat vad hon kostade. John hade 
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bett honom att dra åt helvete och puttat omkull honom. Kvinnan hade avbrutit 

bråket och tagit med sig honom ut från baren. Ut till natten och frisk luft. 

 

- Tack, sa hon. Tack för att du försvarade mig. 

 

John var för generad för att svara. Gick bara bredvid henne och höll hennes 

hand. Det var det finaste han gjort. Att få gå bredvid henne och dela den 

stunden med henne. 

 

- Vackra människa, sa hon. Vi går hem till dig. 

 

De gjorde det. De tillbringade natten tillsammans. John kom ihåg natten nu. 

Hur hon rört vid honom. Talat till honom. Att han förstått men inte velat förstå. 

För ingen hade sett honom som hon gjorde. Ingen hade rört vid honom som 

hon gjorde. Som om han var något fint, något värdefullt. 

 

- Ge mig ett barn, viskade hon i hans öra. 

- Bär vårt barn. 

 

Det hade han gjort och han hade fött det. Nu krälade emot honom över 

duschgolvet. Det stannade vid golvbrunnen. Verkade vänta på något. Verkade 

vänta på sin pappa. John petade undan gallret med foten. Det krälade fram till 

kanten och försvann ned i avloppet. John sjön på nytt ihop längs väggen ned på 

golvet. Det var över. 

 

Han satt fortfarande i duschen när han hörde ytterdörren öppnas. Han visste 

att han hade låst den när han kommit hem förut men han hörde hur den 

öppnades. Stegen genom hallen och vardagsrummet fram till badrummet. 

Badrumsdörren som öppnades. Ljuden när klädesplagg faller till golvet, 

duschdörren öppnas. Hennes nakna underbara fötter. Beröringen av hennes 

händer på hans kropp. Läppar intill hans öra. 

 

- Vackra människa. Ge mig ett barn till. 

- Bär vårt barn åt oss. 
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Det var inte över. John visste att det aldrig skulle vara över. Han skulle få leva 

med det här. Han skulle få leva med att han ont i halsen. 


