
Ur TJUVAR 

Av Dea Loher Diebe 

Översättning, Maria Tellander 


GABI  
Ja, och jag kunde inte bli glad heller så där utan vidare. – Det sa jag också till honom, jag 
kan inte bli glad så här utan vidare, sa jag. Vi borde sitta inomhus i värmen vid en måltid, 
istället för ute på landet, helt förvirrade och vilse i mörkret, fryser nej det gör jag inte, 
nejdå, fullt så illa är det inte men – så kommer du med ditt bakluckshalsband. 

Han igen: Jag tror säkert att om du själv kunde kasta ett öga i bagageluckan – 
Nu jag: Det ordet vill jag aldrig mer höra från dig, inte en enda gång till i mitt liv – 

Han: Vi kan säga BL – om du själv skulle leta igenom BL en gång efter adressen, sen när 
jag har fäst på dig halsbandet, då kommer den att dyka upp, adressen, och sen kan vi 
åka iväg – du med ditt strålande halsband och jag med min strålande flickvän – till det där 
strålande bordssällskapet – .

Jag borde ha varit misstänksam. Men jag var trött. Jag ville få det överstökat. Så jag 
stiger alltså ur, stänger bildörren, står där en stund, hör honom öppna och stänga BL, och 
känner nåt kallt om min hals. Jag känner, känner på det med handen, på det där kalla, så 
där som man gör – och plötsligt drar han åt, han drar åt och jag märker att det är en 
kedja, ja en länk, en riktig kedja och han drar, han drar och snör åt halsen på mig, stryper 
av luften för mig, jag får inte in fingret mellan, den trycker mot struphuvudet på mig och – 
då kör jag in armbågen allt vad jag orkar i magen på honom, och då när han stannar upp 
lite lite grann passar jag på igen med spetsen på armbågen, han viker sig, och jag kan 
vrida mig ett kvarts varv och får tag i kulorna på honom genom byxorna, jag trycker till så 
hårt jag kan, jag pressar ihop dem så hårt jag kan i handen – då släpper han – .



