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Här vill inte hundar bo
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Betongprinsessan

Det är svårt att vara underbar, sådär som hon som 
bäddar åt dvärgar eller hon som sjunger och ta-
lar fint med fåglarna och mössen, för var hittar 

man dem? Alltså fåglarna och mössen.
Om hon åtminstone orkade vara ett charmtroll, 

som lillasyster Emma. Men det är alldeles för lätt att 
glömma bort att vara underbar när man har så mycket 
annat att tänka på.

Maria såg på sig själv i badrumsspegeln när hon 
borstade tänderna. Hon hade onödigt platt hår, det 
kunde väl böja sig bara lite. Och vad hade ögonen för 
färg egentligen?

Mamma smörjde hennes eksem i knävecket. Det 
var något som kliade där alldeles galet, men ingen vis-
ste varför. Emma satt på toalocket och sög på tum-
men. Hon har knubbiga armar och en rund mage. Det 
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har inte Maria. Hon tittade på sin långa smala arm och 
handen med de beniga fingrarna.

”Får jag rita?” frågade hon, fast det var läggdags.
”Bara en liten stund då”, sa mamma och bar iväg 

med hennes trötta lillasyster till sängen.
Mormor säger att Maria kommer att bli konstnär 

när hon blir stor, men hon vill inte bli konstnär. Hon 
vill bli ballettdansös och pizzabagare.

Hon satte sig i köket och ritade en vit hund med 
svarta fläckar, en över ena ögat, en på ryggen och se-
dan lite svart på svanstippen. Maria tror i alla fall att 
hunden är svart och vit. För de har inte färgteve som 
mormor. 

Hunden hon ritat är ganska lik Chaplin hunden 
hon såg i filmen nyss. Hon vill ha en sådan, en pigg 
hundkompis som följer henne överallt, och när de blir 
trötta så somnar de i sängen tillsammans. Hon fråga-
de mamma om hon inte kunde få en sådan hund, men 
hennes mamma sa att hundar tycker om gräs och träd, 
de vill inte bo här i höghuset bland betongen.

Det har varit kalas idag. Mormor hade med sig en 
present till Maria med, fast det var Emmas treårskalas. 
Maria fick en klippdocka med flera kläder till och se-
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dan åt de grön tårta med en rosa ros på som Maria fick 
äta upp för Emma ville inte ha den. En bra dag utan 
hund helt enkelt.

Pappa väckte Maria nästa morgon och sa att han skul-
le gå till jobbet. Mamma hade dukat fram frukost och 
tänt ljus på bordet i köket. Det var så mysigt. Sedan 
förstörde mamma allt det mysiga. Hon sa att hon ville 
berätta någonting. Men det var ingenting roligt och 
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nu var Maria bara ledsen. Hon brydde sig inte om 
hundar eller någonting.

Mamma berättade att hon och pappa ska skiljas 
för att de bara bråkar för mycket och att det är bäst 
att de inte bor tillsammans längre. Dessutom vill 
mamma flytta till Göteborg där morfar bor, men 
det dröjer. Hon måste hitta en lägenhet och ett 
jobb där först och då ska Maria och Emma följa 
med. Det hjälpte inte att Maria låg i sängen och sa  
pissapa säkert hundra gånger. De tänkte skiljas i 
alla fall. 

Maria rev sönder teckningen hon ritade igår, den 
med hunden på. Hon knycklade ihop den till en 
boll och kastade iväg den. Sedan drog hon täcket 
långt över huvudet och fortsatte att säga pissapa där 
under. Det var skönt att vara ilsken just nu. Hon 
märkte inte att mamma satte sig på sängkanten och 
sa hennes namn flera gånger. När mamma till slut 
la sin hand på hennes ben buffade Maria bort den.

”Vad gör du?” sa mamma.
”Man ska inte bråka!” sa Maria.
”Nej, det ska man inte, men vi älskar er så myck-

et och vill bara att ni ska …”



11

”Ska pappa också flytta till Göteborg?” Maria 
drog ner täcket och tittade argt på sin mamma.

Mamma skakade på huvudet och såg olyckligt 
på henne.

”Kom, min lilla Fialotta, sitt hos mig en stund”, 
sa mamma.

”Nä!” sa Maria och drog täcket över huvudet igen.
”Snälla, kom så jag får krama dig”, sa mamma 

och drog försiktigt i täcket.
Maria klättrade upp i sin mammas knä, inte 

för att hon var något charmtroll precis, men ändå. 
Mamma strök henne över ryggen och pussade hen-
ne i håret. Maria satte tummen i munnen och tit-
tade på sin mamma. Hon var inte alls lik Maria. 
Hon hade mörkt hår och brunare skinn. Pappa var 
mer ljusrosa som hon själv.

                                     

Sedan pappa hade flyttat var allting tråkigt. Dagis 
var tråkigare än vanligt. Kanske skulle det vara ro-
ligare om Maria hade någon jämnårig kompis där. 
Allt skulle nog bli bra om hon bara fick en sådan 
där Chaplinhund som hon sett på film. Den skulle 
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busa med henne hela dagarna och göra henne glad. 
På kvällen skulle den sova bredvid henne på kud-
den och då skulle hon slippa att ligga och oroa sig 
för Göteborg. Hon skulle klappa hundens mjuka 
päls och den skulle slicka henne på kinden. Men 
det skulle inte göra något, hon kunde ju bara torka 
bort det blöta med handen.

Vad gör pappa när han inte är hemma hos oss? 
tänkte hon. Maria kom på att hon måste träffa ho-
nom genast.

Det var nära både till pappas jobb och till hans 
lägenhet. Pappa jobbade på Tolvan. Det är ett hem 
för farbröder som druckit för mycket sprit och inte 
kan ta hand om sig själva längre. De har ställt till 
det för sig, sa pappa.  Och nu har de ingen annan-
stans att ta vägen än att bo på Tolvan. 

”Gå du, men vi äter klockan sju så då vill jag att 
du kommer hem”, sa mamma när hon vinkade av 
Maria ute i tamburen. Hon kunde ju inte klockan, 
men pappa fick berätta när sju var.

I Marias hus var allt grått eller brunprickigt 
utom hissarna, de var gula.
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Hon färdades ner med hissen som var gul som 
en jätteapelsin, gick vidare genom de långa brun-
prickiga gångarna till port nummer  tolv och sedan 
upp med en annan apelsinhiss. Det var en groda på 
hissknappen.

”Voff, voff”, gruffade det när Maria ringde på 
dörren på pappas jobb. Det var Skoglund, en li-
ten tjock hund med underbett, som skällde. Han 
bodde också där med gubbarna på Tolvan. Det var 
Gustavs hund. Dörren gled upp och Gustav log 
brett när han fick syn på Maria. Skoglund rörde sig 
otympligt runt hennes ben och grymtade som en 
gris. Han lät så när han var glad.

Om man frågade Gustav om vad Skoglund var 
för ras, så sa Gustav att han var ett unikt vidunder 
med ett hjärta av guld. Den rasen fanns det visst 
bara en av, men det gjorde inget för Maria ville inte 
ha en hund som grymtade som en gris.

”Nämen är det självaste Betongprinsessan som 
kommer? Stig på, lilla fröken. Pappsen sitter inne på 
kontoret och petar sig i naveln eller filar tånaglarna, 
jag vet inte vad han gör. Kolla själv”, sa Gustav.

Maria neg och traskade bort mot pappas kontor.
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”Du, vänta lite”, sa Gustav.
Maria stannade. Gustav satte sig på huk.
”Kom här”, sa han.
Maria gick fram några steg. Gustav strök med 

handen bakom ena örat på Maria och vips trolla-
de han fram en enkrona som han gav henne. Det 
gjorde han varje gång Maria träffade honom, fast 
inte alltid bakom örat. En gång trollade han fram 
en peng ur Marias sko.

”Tack”, sa Maria och neg igen.
Maria gillade Gustav. Han var stor och bullrig, 

men hans små kisande ögon glittrade på ett sätt 
som gjorde att han såg väldigt snäll ut.

”Hej, lilla Kluttan, är det du som kommer!” sa 
pappa och tittade fram bakom dörren till sitt rum.

De ordnade fika. Kaffe till pappa och saft och 
bullar till Maria. Sedan satte de sig i stora rummet 
där Burken, Nalle, Benny och Ledsna Pelle spelade 
kort. Ledsna Pelle kallades så för att han alltid såg 
så ledsen ut. Burken och Nalle såg likadana ut. De 
hade stor mage och stort skägg båda två, Maria såg 
knappt vem som var vem. Benny hade alltid bas-
ker och kostym. Han sa aldrig ett ljud eller rörde 
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en min, så Maria visste inte om han var glad eller 
ledsen. Det såg så trevligt ut när de satt där och spe-
lade kort, nästan som en sorts familj, en spela kort-
familj. Gustav kom in i rummet och efter honom 
sölade Skoglund med klorna som raspade i parkett-
golvet. Skoglund bufflade in sig under soffbordet så 
att det skvätte kaffe och saft på duken.

”Herregud Skoglund, lägg dig ner”, sa Gustav.
Skoglund sjönk ihop som en säck potatis under 

bordet.
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”Bjuder chefen på lite java”, sa Gustav till Marias 
pappa och pekade på kaffepannan.

”Självklart”, sa pappa.
”Java?” sa Maria.
”Kaffe”, sa pappa.
”Lever man i askes så får man ta vad som bjuds”, 

sa Gustav och knixade med ögonen åt Maria.
Burken tittade upp på Gustav med skarp blick.
”Hörru, ditt spektakel, ska du vara med och lira 

en vända?”
”Nä, jag blir så taskig i kistan av att sitta still, 

måste jogga lite på stället”, sa Gustav.
Han hällde upp en kopp kaffe och gick och ställde 

sig bakom Burken och Nalle. Nalle vände sig om.
”Nä, Gurra, där kan du inte stå, det kryper i 

nacken på mig. Jag blir nervös”, sa Nalle.
”Skyll dig själv”, sa Gustav och så lyfte han på 

ena benet och släppte världens brakprutt. Pappa 
satte i halsen och sprutade kaffe över bordet.

”Nä, fy vilken gammal hund du är”, sa Nalle och 
reste sig häftigt från bordet.

Maria satt tyst och tittade på med en stor bullbit 
i munnen. Var Nalle arg?
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”Vilken brakskit”, sa Burken och skrattade. Se-
dan började alla gubbarna att skratta, alla utom 
Benny som bara tittade upp utan att röra en min. 
Istället reste han sig allvarligt och öppnade fönstret 
en aning. Då skrattade gubbarna ännu mer. Pappa 
skrattade så tårarna rann och Maria så att hon fick 
ont i bullkinden.

När pappa skrattade sådär mycket lät det iiiiiihhh 
om honom.

”Kolla, nu kvävs chefen”, sa Gustav och spelade 
allvarlig.

Det var alltid roligt att hälsa på gubbarna och pap-
pa på Tolvan. När Maria fikat klart följde pappa 
med henne hem till mamma. Då frågade mamma 
om pappa ville stanna och äta middag. Det ville 
han. Maria berättade om Gustav och brakskiten 
och mamma skakade på huvudet och log. Efter ma-
ten satte sig Maria på golvet i sitt rum och ritade.

Hon ritade alla gubbarna på Tolvan. Sedan 
klippte hon ut dem var och en. Det gjorde ont i 
handen att klippa ut så många gubbar. Maria la ner 
allihop i sin röda väska, den med prickar på. Där 
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låg alla andra figurer hon ritat och klippt ut. Nu 
låg gubbarna på Tolvan huller om buller med mor-
mor, morfars tax, pappa, mamma, fröknarna på 
dagis, Emma och många fler. Ingen var den andra 
lik: tjock, smal, lång, glad, sur, eller långa öron och 
svans. Det fanns många hundar i prickiga lådan. 
Men ingen var så fin som Chaplinhunden.
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Prinsessan Ofelia

När hon var hemma kunde hon bara fråga 
mamma eller pappa om hon fick springa ut 
på gården och leka, men på dagis var hon 

tvungen att göra som alla andra gjorde. Där gjorde 
man allt tillsammans.

Maria var äldst av alla barnen, där fanns ingen i 
hennes ålder. Det var synd. Maria var inte på hu-
mör att försöka leka någonting alls idag. Istället 
ville hon klippa mönster i det prassliga pappret. 
När man vecklade ut det var det underligt vackert 
att se på. Tejpade man dem på fönstren, lyste so-
len vackert genom de små hålen. Maria la papprena 
hon klippt i sin låda som det stod M som i morot, 
A som i anka, R som i rita, I som i igelkott, A som 
i apa, M-A-R-I-A.


