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En perfekt kväll
Roland Cox 2014-08-29

(BRITTA, som viker kläder och packar en väska. Det är lördag.)
Jag hade en perfekt kväll igår.
Jag kan inte förstå folk som klagar på att de inte hinner det ena eller andra
därhemma. Allt handlar om logistiken. Det är precis som på jobbet. Materialflöden,
ankomster, avgångar  tajming.
Det började perfekt igår, jag kunde gå från jobbet tre minuter tidigare. Det är lite
mindre på fredagar ibland. Så jag hann med tidiga tåget.
Jag såg Vera på perrongen men jag gick åt andra hållet så hann jag läsa ut
romanen och skriva handlingslista till affären.
När jag kom hem startade jag 40-tvätten och slog på datorn. Sen tog jag bilen
och hämtade Evert på hans jobb, och så hem och satte på ugnen på 175 grader och
vispade ihop smeten till tjockpannkakan och bytte i tvättmaskinen och stoppade i
tumlaren, innan jag skjutsade Filip till hockeyträningen.
Han hade inte läst läxorna som jag sagt åt honom. Du spräcker planeringen, sa
jag, men nej då.
När jag hade släppt av Filip åkte jag till affären. Listan från tåget hade jag med
mig förstås. Logistiken.
Sen när jag kom hem så var smeten färdig, så jag hällde den i formen och ställde
in i ugnen. Laddade ur och i tvättmaskinen och ställde upp strykbrädan i
vardagsrummet. Kollade mejlen och körde och hämtade Filip på träningen. Han
var lite pratsjuk, men jag förklarade att mamma hade lite att tänka på i huvudet, så
då var han tyst och snäll hela vägen hem.
Och i samma stund som jag klev över tröskeln hemma så ringde klockan.
Tjockpannkakan gyllenbrun. Perfekt!
Och exakt när den hade svalnat till rätt temperatur så hade jag dukat färdigt.
Evert och Filip åt tillsammans medan jag tömde torktumlaren. Det är ju
egentligen onödigt att sitta ner. Herregud, man är väl tillräckligt intelligent för att
kunna gå och tugga tjockpannkaka samtidigt! Och några points tjänar man också.
Lingonsylt. Plockade dem själv i höstas när vi var på facklig konferens. I
pauserna.
Exakt när tvättstugan var klar så började deckaren på femman, så jag kunde se
den samtidigt som jag strök Everts skjortor. Perfekt.
I första reklampausen diskade jag. I andra sorterade jag in tvätten i
garderoberna. Och i tredje pausen duschade jag och satte på mig den där negligén
som Evert gillar så mycket som jag brukar ha på fredagar.
Pang! Bort med strykbrädan och så hann jag se upplösningen på deckaren.
Ställde undan Filips hockeytrunk och gick runt och släckte alla onödiga lysen.
På måndag på lunchen ska jag jämföra elbolag och välja det billigaste.
In i sovrummet 23.00 och förförde Evert. Han trasslade in högra foten i lakanet,
så vi fick inte orgasm exakt samtidigt.
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Det blir bättre på semestern, sa jag till Evert.
Började på en ny roman. Jag hade lite svårt att somna.
Det finns alltid förbättringar att tänka på.
Hemmalogistiken.
(Tittar på klockan.) Och… där ska jag iväg. Vi flyger till Thailand om två
timmar och 47 minuter.
Hej!
./.

