
Min pappa är bra på att laga mat. Min pappa tycker om klassisk musik. Min pappa handlar på Ica 
ibland. Min pappa åker taxi för det mesta. Min pappa är en kvinnomisshandlare. 

Det låter så grovt, visst? Kvinnomisshandlare. Säg det. Ta ordet i din mun. Vänd och vrid på det, 
låt tungan dansa runt det. Försök para ihop det med ordet ‘pappa’. 

Försök föreställa dig det här. 

En värld som färgas röd. Som blodet, ur en mammas mungipa. Som hennes rödsprängda ögon 
som inte matchar hennes lugnande röst. Som rädslan i en sexårings kropp. 

En pappa som slår och slår och slår, tills världen färgas röd. I ett rum där väggarna tycks trycka 
sig närmare för varje slag. Där luften tycks ta slut samma ögonblick som första slaget ekar, där 
syrebristen trycker över bröstkorgen. En mamma som står och tar emot slag, efter slag, efter slag, 
efter slag. 

Den här gången ska jag döda dig. Den här gången dödar jag dig. Jag minns inte, jag kan inte 
minnas exakt vad han sa. Kanterna suddas ut. Jag minns, jag minns hans händer runt hennes 
hals. Ett grepp som hårdnar och en mamma som blir rödare för varje sekund som går. En värld 
som färgas röd. Rädslan i en åttaårings kropp, instinkten som kickar in och får henne att springa. 
Vakna, storebror. Gråtande, snörvlande, hostande. Vakna. En pojke mot en man. En pojkes höjda 
röst och stadiga blick som aldrig väjer. Du rör aldrig min mamma igen, fattar du det. 

Jag tittar mig i spegeln och ser hans drag i mitt ansikte. Hans ögon i mina ögon, hans läppar i 
mina läppar. Det får mig att vilja dra av mig huden, deformera mig själv tills jag är oigenkännlig, 
bara för att slippa se. Slippa bära på honom. 

Jag ser hans ögon i mina ögon, men jag kommer aldrig se hans blick i min blick. Jag hatar 
honom, jag hatar mig själv, nej, jag hatar honom, eller hatar jag mig själv? Jag vill döda honom, 
får jag säga så? Jag saknar honom, får jag säga så? Om jag kunde hade jag dödat honom, får jag 
säga så? 

Jag hatar honom, jag hatar mig själv. Nej, jag hatar honom. Jag älskar mig själv, för jag kommer 
aldrig bli som han. 

	  


