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Det är midsommartider och författaren Christina Claesson har bestämt sig för
en stor räkmacka. Men många har lägre nummer på sina kölappar än hon,
ska hon verkligen vänta? En oväntad händelse påverkar hennes beslut. I del 3
av artikelserien om väntan och väntrum får vi följa med till delikatessdisken.

artikelserie

Väntrummen
Del 3 av 8
Under sin pappas sista år i
livet tillbringar författaren
Christina Claesson många
timmar i olika väntrum. Vad
väljer vi att göra när vi väntar?
Vad händer med oss när vi
väntar?
Frågorna och perspektiven
som väcks hos henne under
det här året har resulterat i
den här artikelserien om åtta
delar.
Del 1: Akuten, SUS (Skånes
Universitetssjukhus) i Malmö
Del 2: Jakttornet,
Kyrkbyn i Tjörnarp
Del 3, idag: Delikatessdisken,
City Gross i Höör
PS. Varje illustration till de
åtta texterna är inspirerade
av konstnärer och konstverk.
Ser du vilka? När hela artikelserien är avslutad har du
möjlighet att delta i en tävling, med valfri bild som vinst.
Följ hela serien på webben.
Där finns första delen och
en intervju med Christina
Claesson om serien.


illustration: Christina claesson

”Han ger mig sin kölapp. Jag kollar
siffran: Bara tre före! Klart jag ska ha
räkmackan, ödet pekar på det.”
D

an före midsommar och kön till
delikatessdisken är lång som en
majstång.
Min hand stannar i luften på
väg mot kölappen: hinner jag verkligen
vänta? Där är säkert 40 före.
Men jag har kikat i disken och där finns
den där jätteräkmackan som kan räcka
till fyra om vi tar den som förrätt. Visst,
den kostar, men tid är också pengar, särskilt vid midsommar när ljuset vänder
och börjar gå på andra hållet, hädan mot
mörker och död, och snart skola maskarna gnaga min själ, äsch klart vi ska unna
oss räkmackan.

Men – stå här och vänta? Den här tiden

måste ju också räknas in. Med 40 nummer före skulle jag hinna mecka tolv räkmackor själv.
Eller skriva en dikt eller måla en tavla
eller helt enkelt bara ha makt över mitt
eget tomrum och inte stå här och bara behöva, till allmän beskådan.
Jag har fortfarande min tveksamma
hand på väg mot kölappen.

Då närmar sig en man som står intill.
– Titta, ta den här. Jag måste rusa.
Han ger mig sin kölapp och jag tackar
och tar emot. Jag kollar siffran och konstaterar: Bara tre före! Nästan framme!
Beslutet är fattat, klart jag ska ha räkmackan, ödet pekar på det.
Och donatorn stegar iväg med ett nöjt
leende, han har gjort en god gärning mot
kvinnan som verkade så stressad.

Sen ser jag mig runt på de andra 37. Nä -

36, för han som gav mig lappen har ju
gått. Somliga tittar ideligen på sin kölapp
som om de ville förvissa sig att numret
inte har ändrat sig medan de tittade bort.
Några passar på att stoppa andra varor i
vagnen och glömmer nästan bort sitt
nummer.
Somliga har memorerat siffran direkt
och ägnar sig fokuserat åt utbudet i disken: Om jag tar trehundra gram av det,
och i stället sexhundra av det, och så extra sås bredvid? Är det nu midsommar, ja
men då får det kosta.
Sen är det några andra, som står och

iakttar mig, där jag står med min nya kölapp som en gratis vinstlott i handen. Jag
känner blickarna, hör deras tankar. Jag
har trängt mig.
Somliga tänker, tur hon hade, men han
den andre gick ju så skit samma för mig.
Andra tänker, tur hon hade, men hade
han i stället slängt lappen hade vi kommit ett steg fortare fram. Och ytterligare
nån annan tänker, bara det inte är den
sista räkmackan.

tur helt enkelt denna dag, ta emot och var
glad!
Oj, är det min tur! Redan!
Jag tar räkmackan och får den snyggt
uppskuren i fyra bitar. Biträdet sveper
plast om det hela och sätter fast prislappen.
– Där hade du tur, säger hon, det var
den sista.
Jag hör en svordom bakom mig och ser
ryggarna på ett par marschera iväg.

Jag tvekar. Har jag trängt mig? Ja. Skulle
jag ha nobbat han som gav bort sin lapp?
Nä, så otacksamt, han ville ju bara vara
snäll. Skulle jag ha kastat hans lapp i
smyg och behållit min egen, för rättvis
placering? Ä, det skulle verka överdrivet
moralistiskt. Men om det hade varit en lägenhetskö? Eller sista sängplatsen på
akuten? Dan före midsommar?
Äsch, måste jag alltid älta moralproblem, denna eviga skuld, varför kan jag
inte unna mig att ta emot en vänlig gest?
Det är delikatesskön för fan, Christina,
inte sista båten till Europa, jag har haft

När jag når kassorna står de i skilda köer,

men kastar argord mot varandra tvärsemellan. Det började bra den här midsommaren. Allt är mitt fel, och väljer jag nu höger utgång i stället för vänster, eller tvärtom, kommer en fjäril i Amazonas att
krocka med en kolibri och någon kommer
att sätta räkmackan i halsen och har glömt
Herr Heimlich och nån kommer att dö, en
till, och allt kommer ännu mer att vara mitt
fel och jag kommer aldrig nånsin kunna
förlåta mig själv att jag trängde mig i kön
till en räkmacka dan före midsommar.
Christina Claesson

