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På ett tåg mellan Malmö och Stockholm satt en lugn tioårig pojke, ensam vid en fönsterplats i mitten av vagnen. Det var mörkt ute, stillsamt - tillvaron kändes trygg, lite mysig. Pojken hade åkt tåg själv flera gånger tidigare och var därför bekväm med uppgiften. Tittandes ut genom fönstret drömde han sig bort, kikade på sin klocka lite då och då och räknade ner timmarna till ankomst. Mycket mer fanns inte att göra.

Efter cirka två timmars resande för den lille pojken tog en medelålders man platsen bredvid honom. Mannen hade ljust, lite stubbat hår, ljusblå, kyliga ögon, var snyggt klädd och såg ut att vara kring 45-årsåldern. Pojken som hade lärt sig att man skulle konversera med medresenärer började på sedvanligt vis småprata lite, bjöd mannen på godis och tyckte sig göra det han blivit lärd att göra. Ingenting var egentligen ovanligt, men det kändes ändå inte rätt - inte som det brukade göra. Något med mannen var lömskt, fel, och pojken blev lite orolig. För första gången önskade han att han inte åkte själv - att han inte var så ensam. Han hade ingen aning om vad som var bäst att göra.

Ju längre resan fortskred desto mer påträngande blev pojkens känslor av obehag, osäkerhet och ren och skär rädsla. Samtalsämnena hade blivit aningen konstiga och mannen var inställsam - kändes falsk, fientlig, som om han ville något ondskefullt. Fruktan i pojkens kropp blev till slut så stark att han kände sig tvungen att komma därifrån - fly. Han bestämde sig för att gå på toaletten, att lämna sina väskor ensamma hos den otäcka mannen. Tioåringen hörde inom sig sin mormors röst förmana honom att ”lämna aldrig väskorna ensamma, det finns så många onda människor som vill ta dem”, gång på gång, medan han oroligt gick iväg. Han tyckte sig inte ha något val - han var tvungen att komma därifrån.

Väl på toaletten satt han och funderade ett bra tag. Inbillade han sig? Vad ville mannen annars? Vad kunde han göra härnäst om mannen var ond? Vem kunde han få hjälp av? På vägen tillbaka - en väg han mer än gärna sluppit att gå - märkte han att mannens huvud inte syntes till. När sedan tomrummet mellan de två platserna istället avslöjade en vuxen mans hand i ett barns väska kunde inte pojken hålla sig från tårar. Mannen satte sig upp som om ingenting hade hänt, såg pojken komma gåendes och log mot honom. Den gråtande vände sig snabbt om, gick tillbaka till toaletten, hällde vatten i ansiktet för att dölja sina tårar, tog sig tillbaka till sin plats och satte sig ner, ovetande om vad han skulle ta sig till. Det var nog bäst att låtsas inte förstå, tyckte pojken.

Ett tag senare gick mannen iväg och ynglingen, som mycket övertygande spelat oförstående, såg sin chans att skaffa hjälp - det var nu eller aldrig. Han förklarade allt som hänt för en konduktör, och ett par minuter senare stod pojken gråtandes bredvid den nu helt förvånade onda människan som fick reda på vem som hade lurat vem den senaste tiden. Mannen tittade djupt in i pojkens ögon med en blick av en förrådd man som nyss blivit bedragen av sin bäste vän, och pojken tyckte synd om honom. Konduktören tvingade, till pojkens förvåning, mannen att gå av tåget. Halvminuten tidigare hade lokföraren ropat ”Nässjö nästa” och mannen menade nu att det var där han skulle gå av i vilket fall som helst, men att han blivit missförstådd.

Några minuter senare satt pojken ensam igen och tittade ut genom fönstret. Självfallet var tankarna fokuserade på mannen han nyss skickat av tåget - tänk om han hade sett fel? Tänk om han hade missuppfattat allt och fantasin hade tagit över? Han försökte sluta fundera på det och tänka på annat, något som var lättare sagt än gjort. Aldrig hade han velat att en tågresa skulle ta slut lika mycket som nu.

Två stationer därefter fick pojken återigen sällskap av en passagerare på platsen bredvid sig. Personen som satte sig ner var en mustaschprydd man i 45-årsåldern, hade ljust lite stubbat hår, ljusblå, kyliga ögon med linser i och var snyggt klädd. Han var skrämmande lik den förra mannen och pojken blev livrädd - hade den onda människan kommit tillbaka? Han satt blixtstilla utan att säga ett ljud…

Eftersom den nya mannen sedan visade sig prata lite lugnare och hade mustasch och linser kände sig pojken ännu mer ännu mer rädd och inte minst osäker - var det samma person? Varför skulle han göra sig alla dessa besvär för att skada en liten fattig pojke? Om det inte var det och han hämtade konduktören, vad skulle han då tänka? Att pojkens fantasi nyss fått honom att skälla och kasta ut en helt oskyldig man från tåget? Att han till och med kanske ljugit för konduktören bara för skojs skull? Konduktören kanske skulle behandla den nu skyldiga pojken på samma vis som den då helt skuldlösa mannen genom att kasta honom av tåget? Det var lika bra att sitta kvar, tänkte pojken. Han satt helt still, tittade ut genom fönstret, drömde sig bort, räknade ner tiden och hoppades på det bästa. Men ingenting hände…
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