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He sez
There is something jerking 
in your ribcage
that is not a heart
It is a cow-intestine white
& fibrous & gilled

Han säjer
nånting rycker i ditt bröst
som inte är ett hjärta
Det är en ko-tarm vit
& fiberrik med gälar

Lara Glenum, ”Pulchritude”
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Stygging

Vår kompis kom över häromkvällen. Han och hans 
hemska flickvän hade äntligen gjort slut. Det var tredje 
gången det tog slut med just den här specifika tjejen, men 
han hävdade bestämt att det var på riktigt den här gången. 
Han vankade omkring i vårt kök och arbetade sig igenom 
alla tusentals små förnedringar och plågor som deras sex 
månader långa förhållande inneburit, och vi hummade 
och ojade oss och gjorde olika medkännande grimaser. 
När han gick in på badrummet för att samla sig föll vi 
ihop mot varandra, himlade med ögonen och låtsades 
strypa oss själva och skjuta oss i huvudet. Att lyssna på 
hur vår kompis beklagade sig över sitt uppbrott, sa den 
ena av oss till den andra, var som att lyssna på en alko-
holist som snyftar över att han är bakis – visst, lidandet 
var verkligt men herregud vad det var svårt att uppbåda 
sympati för någon med så bristande självinsikt. Hur länge 
skulle vår kompis fortsätta att dejta hemska människor och 
sen bli helt förvånad när de behandlade honom hemskt, 
frågade vi varandra. Sen kom han ut från badrummet 
och vi blandade honom kvällens fjärde drink och sa att 
han var för full för att köra hem men att han gärna fick 
slagga på vår soffa. 

På natten låg vi tillsammans i sängen och pratade om 
vår kompis. Vi klagade över hur liten vår lägenhet var 
och att vi inte kunde ha sex utan att han skulle höra oss. 
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Kanske skulle vi göra det ändå, sa vi – det skulle bli det 
närmsta han kommit att få ligga på flera månader. (Att 
undanhålla sex hade varit en av den hemska tjejens mani-
pulativa metoder.) Han kanske skulle gilla det. 

När vi gick upp för att gå till jobbet nästa morgon 
låg vår kompis fortfarande och sov med skjortan halvt 
uppknäppt. Han var omgiven av hopknycklade ölburkar 
och hade uppenbart fortsatt att dricka långt efter att vi 
gått och lagt oss. Han såg så patetisk ut där han låg att vi 
fick dåligt samvete över hur elaka vi varit när vi skämtade 
om honom kvällen innan. Vi gjorde extra kaffe och gav 
honom frukost och sa att han kunde stanna så länge han 
ville, men vi blev ändå överraskade när vi kom hem och 
hittade honom på soffan. 

Vi tvingade honom att kliva upp och ta en dusch, och 
sen tog vi med honom ut på middag och vägrade låta 
honom prata om uppbrottet. I stället var vi charmerande. 
Vi skrattade åt alla hans skämt och beställde en andra 
flaska vin och gav honom livsråd. Du förtjänar någon 
som gör dig lycklig, sa vi. En sund relation med någon 
som älskar dig, fortsatte vi och tittade uppskattande på 
varandra innan vi vände vår odelade uppmärksamhet 
mot honom igen. Han var som en ledsen liten hund som 
hungrade efter vänlighet och bekräftelse, och det kändes 
bra att se honom slicka i sig av det – vi ville klappa honom 
på hans mjuka huvud och klia honom bakom öronen och 
se honom vifta på svansen.

Vi hade det så trevligt att vi bjöd med vår kompis till 
lägenheten när vi lämnat restaurangen. Väl där frågade 
han om han kunde slagga hos oss en natt till och när 
vi pressade honom erkände han att han inte gillade att 
vara ensam i sin lägenhet för tillfället, eftersom hemmet 
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påminde honom om den hemska flickvännen. Vi sa själv-
klart, du får bo hos oss så länge du vill, vi har en bäddsoffa, 
det är det den är till för. Men vi utväxlade menande blickar 
bakom hans rygg, för även om vi ville vara snälla mot 
honom så skulle vi inte stå ut med en kväll till utan sex – 
för det första var vi fulla, och för det andra hade vi blivit 
rätt sugna av att vara så där charmerande hela kvällen. Så 
vi gick och la oss, och till och med sättet vi sa godnatt på 
avslöjade antagligen att vi tänkte knulla. Först försökte vi 
att inte låta så mycket, men snart kändes det som att våra 
ansträngningar att vara tysta, följt av fniss och hyssjanden, 
antagligen gjorde det tydligare vad vi höll på med än om 
vi bara gjorde det som vanligt, så vi gjorde vad vi ville och 
fick nog erkänna att vi gick i gång på det, tanken på att 
han låg där ute i mörkret och lyssnade på oss.

Vi kände oss lite generade morgonen därpå, men vi 
intalade oss att vad tusan, kanske var detta precis den 
lilla knuffen som behövdes för att han skulle våga sig till-
baka till sin egen lägenhet, kanske skulle det till och med 
motivera honom att skaffa sig en flickvän som låg med 
honom oftare än en gång varannan månad. Men samma 
eftermiddag skickade han ett meddelande och frågade 
vad vi skulle göra på kvällen, och snart sov han över hos 
oss de flesta kvällar i veckan.

Vi gav honom middag, och sen brukade vi köra någon-
stans alla tre, alltid vi där fram och han i baksätet. Vi skäm-
tade om att börja ge honom veckopeng, sysslor att sköta i 
hemmet, vi skämtade om att byta våra telefon abonnemang 
till ett familjeabonnemang där han ingick, nu när vi ändå 
tillbringade så mycket tid tillsammans. Dess utom, sa vi, 
skulle vi då kunna hålla bättre koll på honom och se till 
att han inte skickade några meddelanden till den hemska 
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ex-flickvännen, för fast de gjort slut hade de fortfarande 
kontakt och han höll jämt på med sin telefon. Han lovade 
hela tiden att han skulle sluta, intygade att han visste att 
det var dåligt för honom, men sen började han ändå messa 
henne igen. Men för det mesta gillade vi trots allt att vara 
med honom. Vi gillade att dalta med honom och ta hand 
om honom och skälla på honom när han gjorde dumma 
grejer som att messa den hemska ex-flickvännen eller 
missa jobbet för att han varit uppe för sent kvällen innan. 

Vi fortsatte att ha sex fast han sov hos oss i lägenheten. 
Faktum är att det var det bästa sexet vi någonsin haft. Det 
blev kärnan i en gemensam fantasi, att föreställa oss hur 
han låg där ute med örat tryckt mot väggen, söndersliten 
av svartsjuka och upphetsning och skam. Vi visste inte 
om det var sant – kanske gömde han huvudet under en 
kudde och försökte ignorera oss, kanske var våra väggar 
bättre ljudisolerade än vi trodde – men vi låtsades att 
det var så, oss emellan, och brukade hetsa varandra att 
lämna sovrummet medan vi fortfarande var svettiga och 
andfådda, för att hämta lite vatten ur kylen och kolla om 
han var vaken. Om han var det (det var han alltid) brukade 
vi småsnacka lite med honom och sen skynda tillbaka 
till sängen för att skratta åt det och knulla igen, ännu 
hetsigare den andra gången.

Vi blev så tända av leken att vi höjde insatsen, vi började 
komma ut halvnakna eller invirade i handdukar, började 
lämna dörren på glänt eller halvöppen. Morgonen efter 
en ovanligt högljudd natt retade vi honom genom att 
fråga om han sovit gott eller vad han drömt om, och då 
tittade han alltid ner i golvet och sa: Jag minns inte.

Tanken om att han ville göra oss sällskap i sängen var 
bara en fantasi, men märkligt nog började vi efter ett 
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tag att känna oss lite irriterade på vår kompis för att han 
verkade så generad. Vi visste att vi skulle behöva ta första 
steget om något skulle hända. För det första var vi fler än 
han, för det andra var det vår lägenhet, och för det tredje 
var det så det funkade mellan oss – vi körde med honom 
och han gjorde som vi sa. Ändå tillät vi oss att bli irriterade 
på honom, att reta honom lite grann, att klandra honom 
för våra frustrerade lustar och driva med honom lite mer 
ondskefullt än tidigare. 

När ska du skaffa en ny tjej, frågade vi. Gud vad det 
måste vara länge sen du fick ligga, du håller väl på att bli 
galen. Du ligger inte och runkar på vår soffa, va? Bäst för 
dig att du inte runkar på vår soffa. Innan vi gick till sängs 
stod vi med armarna i kors, som om vi var arga på honom, 
och sa, bäst för dig att du uppför dig här ute, det är en fin 
soffa det här, vi vill inte se några fläckar på den i morgon 
bitti. Vi brukade till och med indirekt anspela på skämtet 
inför andra människor, snygga tjejer. Berätta för henne, 
sa vi. Berätta om soffan och hur mycket du älskar den, du 
har det skönt där, eller hur? Och han skruvade på sig och 
nickade och sa, jovisst, det har jag.

Så kom en kväll när vi blev fulla allihop, riktigt fulla, 
och vi började driva skämtet ännu längre, krävde att han 
skulle erkänna: kom igen, du gör det hela tiden, erkänn, 
du ligger här ute och blir helt galen av att lyssna på oss, 
ditt pervo, tror du inte att vi vet det? Och sen stelnade 
vi till en sekund, för det här var första gången som vi sa 
rätt ut att vi visste att han kunde höra oss och det hade 
inte riktigt varit meningen att avslöja det. Men han sa 
ingenting, så vi gick till ännu hårdare attack – vi kan höra 
dig, sa vi och hötte med våra ölburkar mot honom, vi hör 
dig andas tungt och soffan som knakar, du står antagligen 
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vid dörren hela tiden och kollar, jag menar det är lugnt, vi 
har inget emot det, vi vet att du är desperat men herregud, 
sluta ljuga om det, okej. Sen skrattade vi, lite för högt, och 
shottade en runda till och drog i gång ett nytt skämt och 
skämtet var att eftersom han redan tittat på oss, hur många 
gånger som helst, var det inte mer än rätt att vi skulle få 
titta på honom. Han skulle visa oss, han skulle visa oss vad 
han gjorde här ute på soffan, på vår soffa, när vi inte var 
där. I vad som kändes som timmar hånade och hetsade och 
retade vi honom och han blev mer och mer nervös men 
han gick inte därifrån, han satt kvar som fastnaglad vid 
sin plats i soffan och när han till slut började knäppa upp 
gylfen på sina jeans kände vi en galopperande upphetsning 
som inte liknade något vi känt. Vi tittade på honom så 
länge vi stod ut och sen snubblade vi in i sovrummet och 
gjorde det med dörren öppen, men vi bjöd inte in honom 
att närma sig oss, inte den där första gången – vi ville att 
han skulle stå där och titta på, liksom utifrån. 

Nästa morgon var ett minfält, men vi klarade oss ige-
nom det genom att slå fast hur fulla vi hade varit. Gud, 
verkligen aspackade. Han gick efter frukost och kom inte 
tillbaka på tre dagar, men den fjärde kvällen messade vi 
honom och vi gick på bio ihop och den femte kvällen kom 
han över. Vi nämnde inte skämtet eller det som hade hänt 
mellan oss, men bara det att vi drack tillsammans igen, 
bara vi, kändes som en överenskommelse om att det skulle 
hända igen. Vi söp hårt, hela kvällen, och för varje timme 
som gick ökade anspänningen, men också vår övertygelse 
om att han ville, så till slut sa vi, gå in på vårt rum och 
vänta på oss. När han gjorde det tog vi god tid på oss att 
dricka upp våra drinkar, njöt av dem, innan vi till slut 
ställde ner glasen och följde efter honom in. 
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Vi upprättade regler för vad han fick och inte fick göra, 
vad han fick och inte fick röra. Han fick praktiskt taget 
inte göra någonting – i princip tittade han bara på, och 
ibland fick han inte ens göra det. Vi var tyranner – det 
mesta av njutningen bestod i att hitta på reglerna och sen 
ändra dem och se hur han reagerade. I början var det som 
hände under dessa nätter något märkligt och outtalat, en 
skör såpbubbla som hängde sig fast vid kanten till det 
verkliga livet, men så, ungefär en vecka efter att det börjat, 
satte vi upp den första regeln som han var tvungen att 
följa under dagtid, och plötsligt sprack världen upp och 
tycktes svämma över av möjligheter. 

I början var de saker vi beordrade honom att göra 
samma grejer som vi sagt åt honom hela tiden: att kliva 
upp, ta en dusch, raka sig, sluta messa med den hemska 
tjejen. Men nu åtföljdes varje instruktion av ett elektriskt 
sprakande, ett skimmer i luften. Vi la till nya saker: han 
skulle gå ut och shoppa och köpa snyggare kläder, som 
vi valde ut. Han skulle gå och klippa sig. Han skulle göra 
frukost åt oss. Han skulle snygga till runt soffan där han 
sov. Vi gjorde ett schema åt honom, styckade upp hans 
tid i mindre och mindre bitar tills han sov, åt och kissade 
enbart när vi sa åt honom att han fick. Det låter grymt 
när man säger det så här, och det kanske det var, men han 
lydde utan att klaga, och för ett tag verkade han leva upp 
under vår omsorg.

Vi älskade det, hans iver att göra oss nöjda, och sen, 
långsamt, började det gå oss på nerverna. Sexuellt sett var 
det frustrerande, hans osvikliga instinkt att lyda – så fort vi 
etablerat det här nya mönstret fanns inget kvar av den där 
första svindlande kvällens friktion och osäkerhet. Snart 
började vi retas med honom igen, vi återupptog skämtet 
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om hur vi var som hans föräldrar, om hur barnslig han var, 
om vad han fick och inte fick göra på soffan. Vi började 
hitta på regler som var omöjliga att följa och utdelade 
små straff när han bröt dem – din stygging, retades vi. Se 
nu vad du har gjort. Det höll oss sysselsatta ett tag. Vi var 
otroligt uppfinningsrika när det kom till bestraffningarna, 
och snart började också de att eskalera. 

Vi kom på honom med att messa med den hemska 
tjejen och när vi konfiskerade hans telefon upptäckte vi 
att han pratat med henne hela tiden, också när han lovat 
– svurit på! – att det var slut mellan dem. Det fanns inget 
lustigt över hur arga vi kände oss då, hur personligt vi 
uppfattade detta svek. Vi satte oss ner med honom vid 
köksbordet, han på ena sidan och vi på den andra. Hör 
här, sa vi, du behöver inte bo hos oss, vi tvingar dig inte 
att stanna, flytta hem till din egen lägenhet om du vill, 
ärligt, vi bryr oss fan inte. 

Förlåt, sa han, jag vet att hon inte är bra för mig, det 
är inte vad jag vill. Han grät. Förlåt, sa han igen, snälla 
tvinga mig inte att flytta. 

Okej, sa vi, men det vi gjorde mot honom den natten 
var för magstarkt till och med för oss och nästa morgon 
äcklades vi över oss själva och åsynen av honom fick oss 
att må lite illa. Vi sa åt honom att gå hem och att vi skulle 
höra av oss när vi ville prata med honom igen.

Men så fort han var borta fick vi det så tråkigt att vi 
knappt stod ut. Vi klarade oss igenom två dagar på ren 
vilja, men utan att ha honom där som åskådare kände 
vi oss så grå och menlösa att det nästan var som om vi 
inte fanns. Vi tillbringade det mesta av vår tid med att 
prata om honom, vi spekulerade kring vad det var för 
fel med honom, alla sätt på vilka han var trasig, och sen 
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lovade vi oss själva att om vi skulle göra det här, vad det 
än var, så skulle vi göra det korrekt, med lägenhetsregler 
och polyamorösa träffar och stoppord. Och på den tredje 
dagen sa vi åt honom att komma över igen. Vi hade enbart 
goda intentioner, men vi var allihop så fruktansvärt artiga 
och obekväma med varandra att det enda sättet att rensa 
luften i slutändan var att gå in i sovrummet och upprepa 
alla de saker som tre dagar tidigare äcklat oss så.

Vi blev bara värre efter det. Han var som något halt 
vi fångat i våra knutna händer, och ju hårdare vi klämde 
åt desto mer av det vällde fram mellan våra fingrar. Vi 
jagade något inom honom som fyllde oss med avsmak, 
men doften av det gjorde oss samtidigt galna som hundar. 
Vi experimenterade – med smärta och blåmärken, kedjor 
och leksaker – och efteråt föll vi ihop i ett virrvarr av 
hoptrasslade kroppsdelar, insnärjda i varandra som skräp 
som spolats upp på stranden efter en storm. Det fanns 
ett slags stillhet i de ögonblicken, då rummet var tyst 
förutom ljudet av våra långsamma, överlappande andetag. 
Men sen körde vi alltid ut honom så att vi fick vara ifred, 
och det tog aldrig lång tid förrän behovet att ha sönder 
honom började byggas upp inom oss igen. Vad vi än gjorde 
hindrade han oss inte. Vad vi än sa åt honom att göra sa 
han aldrig någonsin nej. 

För att skydda oss själva tryckte vi honom så långt ut 
i kanten av våra liv som vi kunde. Vi slutade gå ut med 
honom, slutade äta middag med honom, slutade prata 
med honom. Vi gav honom hans telefon tillbaka och 
tillkallade honom enbart för sex, brutala sessioner som 
varade i tre, fyra, fem timmar, innan vi skickade hem 
honom igen. Vi krävde att han skulle finnas tillgänglig 
för oss, ständigt, och drog honom till oss och från oss 
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som en jojo: gå hem, kom hit, kom hit, gå hem. Inga av 
våra vänner hade hört av oss på evigheter, jobbet var ett 
ställe dit vi gick för att zooma ut och sova ikapp. När han 
inte var i lägenheten stirrade vi bara på varandra, helt och 
hållet urlakade, medan samma gamla utslitna porrfilm 
spelades upp på repeat i våra huvuden.

Tills dagen kom då han slutade svara på våra med-
delanden utan fördröjning. Först handlade det om fem 
minuters väntan, sen tio, sen en timme och så, till slut: 
Jag tror inte jag kan göra det här i kväll, förlåt, jag känner 
mig verkligen helt förvirrad just nu.

Då tappade vi det helt. Vi blev helt jävla tokiga. Vi 
rasade runt i lägenheten och snyftade och slog sönder 
glas och skrek vad fan tror han vad i helvete han kan inte 
göra så här mot oss. Vi kunde inte gå tillbaka till hur det 
varit innan, bara vi två, ljummet vaniljsex i sängkammaren 
utan någon som såg på, inget att slita i och riva sönder 
förutom varandra. Vi arbetade oss upp till ett hysteriskt 
sinnestillstånd och ringde honom säkert tjugo gånger 
men han svarade inte och till slut bestämde vi att, nej, 
detta är inte acceptabelt, vi går hem till honom, han kan 
inte gömma sig för oss, vi ska ta reda på vad fan det är som 
pågår. Vi var rasande, men blandat med ilskan fanns en 
ostyrig upphetsning, en spänning som om vi skulle ut på 
jakt, som om vi visste att något explosivt och oåterkalleligt 
var på väg att hända.

Vi såg att hans bil stod parkerad utanför hans hus och 
att ljuset var tänt i hans rum. Vi ringde honom på nytt från 
gatan, men han svarade fortfarande inte, och eftersom vi 
hade en extranyckel till hans lägenhet från den tiden då vi 
vattnade varandras krukväxter och tog hand om varandras 
post så släppte vi in oss själva. 


