
- STEG TVÅ -

Två hade blivit en. Själva akten hade inte alls varit så svår som han länge hade föreställt sig. Det var mest förspelets allra första skede som hade gjort honom nervös, fått honom att rygga en aning och vilja vänta med det nödvändiga ännu längre. Han hade aldrig gjort detta förut och kände sig till en början osäker, men det gick förvånansvärt bra. Det kändes skönt nu. Bilden av det hela han under en lång tid hade byggt upp inom sig var nu inte längre bara en fantasi - det hade blivit en egen erfarenhet. Han hade aldrig tidigare känt sig som en man i den grad han gjorde nu, aldrig tidigare satt sin manlighet på prov som han hade gjort alldeles nyss. Att se en kvinna som han hade starka känslor för rakt in i ögonen, förklara sin kärlek till henne, först genom ord och sedan handling, för att slutligen göra det kanske mest kärnfulla en människa kan göra med en annan var en annorlunda upplevelse. Något han alltid skulle minnas, alltid skulle bära med sig hur än framtiden kom att bli.

Hennes stilla, vackra ansikte var plågsamt att ta blicken ifrån. Hon såg så maktlös ut där hon låg, ändå så fromt storslagen. Hennes lockiga hår låg spritt åt alla håll där i sängen och skymde stora delar av hennes mun. En mun vars mjuka, oskyldiga läppar han nyss hade kysst men som nu verkade behöva fuktas igen. Det var oerhört frestande. Av detta konstverk han hade framför sig saknade han just nu bara att få se hennes gröna, stora ögon öppnas och användas på det älskvärda sätt de brukade. Hennes röst hördes redan klart och tydligt inom honom, hördes trots att hennes mun verkade helt orörlig. Känslan att vara så nära en människa och samtidigt vara så fri och ha en sådan makt över denne på grund av tillit var obeskrivlig. Han hade nyligen brukat makten, och visste att det aldrig skulle kännas likadant igen. Inte bara för att det var första gången för honom, utan för att han visste att det aldrig skulle kännas lika kraftfullt igen.

Han hade blod i händerna. Droppar rann sakta ner mellan fingrarna innan de ljudlöst landade på den dyra mattan utan ägare. Ingen fanns längre där som kunde ha hindrat honom, ingen levande. Blodet på sina två knivar hade redan hunnit torka - hade han faktiskt ingen aning om hur lång tid det hade gått sedan steg två togs. Den skyldiges blick var fortfarande fäst vid kvinnan han en gång hade älskat, han en gång hade lovat att leva livet ut med. Hon skulle nu bli ihågkommen för någonting helt annat och han kände redan hur det av den vackra bild av henne han förut hade som fanns kvar sakta ruttnade bort och blev till en mer lättkontrollerad sådan. Hon skulle snart dö även inom honom. Han hade gjort vad han var tvungen att göra för att själv överleva, för att låta en dö istället för två.
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