nån minut över tolv

Det var nåt som ﬁck henne att vakna. Dom röda
siffrorna på väckarklockan visade 00.06. Då hade
hon bara sovit en timme, knappt. Men nåt väckte
henne, och inte så där så att det räcker med att
vända sej om och fortsätta sova.
Det var inte leopardtrosorna som hasat upp
i röven så att det skavde. För dom hade hon
inte på sej, dom låg nedanför på golvet – första
natten efter att mensen tagit slut. Hon var inte
kissenödig. Lakanen var rätt svala, deﬁnitivt
inte svettiga. Kuddarna var också okej, kunde
möjligtvis puffas upp lite. Nu var hon helt
tvungen att få reda på vad som stört henne. Det
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gick inte längre att glida ner under täcket, lägga
sej på mage med händerna under kuddarna och
somna om.
Hon satte, nästan automatiskt, handen på musen
– lite frånvarande till en början. Men den var svullen och redo att smekas. Det var mysigt. Hon mindes Hanna. På festen, i badkaret, med dom blöta
handdukarna som dom smekte varandra med, och
näsblodet hon fått av orgasmerna.
Hon la sej på rygg och vek upp benen mot
magen, höll fast i knävecken och smekte med
andra handen hårt och tungt längs ﬁttläpparna
tills hon började stöna och känna hur pulsen
masserade runt alla känslorna i kroppen. Klitoris kom först med känslor i en fors, sen slidan,
sen röven. Svettpärlorna duggade över alltihop.
Lugnet mjuknade bort. Hon var fortfarande inte
sömnig. Det var nåt inne i lägenheten. Hon lyssnade igen, blundade, som om det hjälpte henne att
höra ännu bättre.
Hon reste sej upp i sängen, tog på sej glasögonen
och sen trosorna. Hon kunde lika bra gå på toa
också, men hon skulle kolla vad det var som väckt
henne. Hittade en tröja som hon drog på sej – om
nån annan var uppe fortfarande.
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Men mamma och pappa hade gått och lagt sej
redan vid tio, som dom brukade, och brossan sov
förresten hos Bahar i natt också.
Golvet var kallt utanför mattan som stack ut
från under hennes säng men hon hittade inte sina
slöfsisar. Tänk om det var en tjuv, tänk om det var
nån som bröt sej in hos dom. Hon väntade innanför sin dörr och tryckte örat mot den för att höra
om nån rörde sej utanför i hallen. Nånting lät där.
Hon kände hur hon blev varm, hjärtat slog hårdare och fortare, handﬂatorna klibbade. Men det
kunde inte vara nån inbrottstjuv. Då hade mamma
och pappa vaknat för länge sen, dom sov alltid
superlätt, kom ut från sovrummet och suckade
besviket varje gång hon eller brossan kommit hem
senare än vad dom fått lov till. Hon sansade sej
igen, vred om dörrhandtaget och kikade ut i den
mörka hallen.
Nu hördes det ännu bättre och det lyste en smal
ljusspringa längs med golvet från hennes föräldrars sovrum. Hon kunde fortfarande inte bestämma
ljuden för sej själv.
Kanske var det tiden på natten, att hon kanske
bara var halvt vaken trots allt eller att hon bara
inte skulle kunnat tro just det om sin mamma och
pappa. Hon fattade inte vad ljuden faktiskt var
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förrän hon stod ända framme i springan av lampljus och kisade in.
Det var hennes mamma och pappa.
Och hon stod kvar, febervarm igen i hela kroppen, klistriga handﬂator och hjärtat som bultade
så högt att hon trodde dom skulle höra det. Nu var
det inte för att hon var rädd. Nu var det för att hon
var generad. Det var det pinsammaste hon nånsin
gjort, nästan så att det gjorde ont nånstans, och
ändå stod hon bara kvar. Tyst, stilla, så att dom
inte skulle märka henne. Vad som helst, men dom
ﬁck inte upptäcka henne.
Pappa låg på rygg, täckena nertrampade till
fotändan av sängen och lakanet skrynkligt. En av
dom små lamporna ovanför sänggaveln var tänd
och lyste starkast precis bredvid hans ansikte. Han
log brett och grimaserade. Och han var naken, helt
naken, och mamma satt grensle ovanpå honom
med benen brett särade, med händerna på hans
mage och pappas händer på sina bröst. Mamma
red pappa, långsamt och utdraget, och hon kunde
se hans kuk mellan mammas ben när mamma
reste sej och när hon sakta sjönk nerför den igen.
Pappas mafﬁga kuk som körde ut och in ur det
mjuka glansiga dunklet mellan mammas ben.
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Hennes könshår som avtecknade sej mot hans lår.
Ljudet av slafs i mammas ﬁtta. Pappa hårdknullade henne.
Det kändes som hon slets mitt itu. Det var det
äckligaste – ändå kunde hon inte ta ett enda steg
därifrån. Det hade varit lätt att smyga tillbaka till
rummet utan att dom hörde men hon måste titta.
På hur mamma ökade farten, och tryckte sitt
underliv hårdare mot pappas. Sängen knarrade
varje gång hon träffade botten av sitt inuti och
pappa väste om och om igen : ”Hårdare, gumman !” medan han tittade grumligt upp på mamma
där han låg.
Hon smekte pappas armar, från handlederna till
hans axlar. Hon gnydde och la sej tätt mot honom
och han kysste henne massor av gånger på munnen och på kinderna. Sen smekte pappa mammas
rygg, hennes midja, hennes höfter och ner till hennes rumpa. Mjukt, men sen hårdare, samtidigt som
han lyfte sina höfter mot mammas särade ben, för
att komma längre in i henne.
Pappa kom. Han ﬂämtade och blev snabbare
och slarvigare i sina rörelser. Han var på väg att
spruta sin sperma upp inuti mamma. Och så hojtade han till, lyfte höfterna en sista desperat gång.
Mamma kramade hårt om honom, det såg ut som
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om hon försökte rycka honom ur orgasmen. Men
han slappnade av, släppte armarna ut längs med
sidorna av kroppen, andades tungt.
Mamma slappnade inte av. Mamma fortsatte
rida pappa. Mamma ville ha mer än vad hon fått
av pappa.
Hon stod och tittade på sina föräldrars sex från
dörrgluggen. Hela situationen var sjuk, hon fylldes av dåligt samvete. Varför stod hon kvar överhuvudtaget? Hon borde inte se på, hon borde inte
se nånting alls, men hon såg hur mamma ryckigt och hetsigt försökte, med pappas gamla penis
inuti sej. Och det brast.
Samtidigt som skrattet exploderade slängde
hon igen dörren till deras sovrum. Hon visste inte
vad hon höll på med längre men hon skrattade och
fnissade hysteriskt i korridoren så att hon trillade
ner på knä. Och när hon tänkte på hur dom såg ut
därinne nu – avbrutna och avslöjade, av sin dotter
– skrattade hon ännu högre. Men hon måste bort
därifrån. Dom visste ju att hon hade sett allt.
Hon sprang tillbaka till sitt rum, helt yr, med
hjärtat som exploderade av upphetsning och nervositet. Slog igen dörren, låste och kastade sej i
säng, snabbt ner under täcket, gömde sej som hon
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alltid gjort när hon var liten och trodde att monstrena skulle ta henne om hon stannade uppe på det
kalla golvet för länge.
Så låg hon bara och väntade. På att nån av dom
skulle komma för att prata med henne, anklaga
henne, försöka förklara, be om ursäkt. Nånting.
Dom ﬁck inte. Dom ﬁck inte knacka. Hon bad,
önskade, bad, önskade och hennes puls vibrerade
av paniken. ”Snälla gud, låt dom inte komma hit !
Låt dom inte komma hit in !”
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